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Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și 
Sfântul Duh, iar de la noi părintești binecuvântări!

Iubiți fii și fiice duhovnicești,
„Vremea este să lucreze Domnul!”(Psalmul CXVIII, 

126), astfel ne proorocește  împăratul David, prevestind 
peste veacuri taina cea mare a Nașterii lui Hristos pe 
care o sărbătorim acum. De astăzi, Domnul începe să 
lucreze pentru mântuirea noastră, a tuturor celor care 
Îl mărturisim pe Fiul lui Dumnezeu Care S-a făcut Om 
din iubire de oameni. Nimeni să nu fie nepăsător față 
de lucrarea lui Dumnezeu! Hristos vine în lume să ne 
facă fii ai Celui Preaînalt, împreună-moștenitori după 
făgăduință (Galateni III, 29).

Praznicul ce ne stă înainte reprezintă împlinirea 
legământului dintre Dumnezeu și oameni. Pruncul 
Iisus, născut în ieslea Betleemului, luminează timpul 

vieții fiecăruia dintre noi și a lumii întregi, căci și anii 
se sfințesc prin numărarea lor de la Nașterea Domnului 
nostru Iisus Hristos. Întreaga făptură se minunează de 
taina pogorârii lui Dumnezeu la noi și tresaltă plăpând 
sub smerenia arătată de Fiul lui Dumnezeu, Care Se 
naște trupește din Născătoarea de Dumnezeu și Pururea 
Fecioara Maria.

Nașterea lui Hristos, de care se bucură toată zidirea, 
ne face să reflectăm mai adânc la taina Întrupării, căci 
modul unirii celor două firi, dumnezeiască și omenească, 
în unica Persoană a Fiului lui Dumnezeu, este modelul 
unității Bisericii. Fiind o comuniune teandrică, Biserica 
este Trupul tainic al lui Hristos, în care unitatea 
credincioșilor imită unitatea Sfintei Treimi. „Adunarea 
în Biserică este, înainte de toate, Taina iubirii. Noi 
mergem la biserică pentru iubire, pentru iubirea cea 
nouă a lui Hristos Însuși, Care ni Se dăruiește în unitatea 
noastră”¹.

Așadar, Biserica Îl reprezintă pe „Hristos extins 
cu trupul Lui îndumnezeit în umanitate”², după cum 
și textul imnografic din slujba Crăciunului întărește: 

Cuvântul Ierarhului

Nașterea 
Domnului 
și unitatea 

Bisericii

Scrisoare pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului

reacucernicului cler, preacuviosului cin 
monahal și preaiubiților credincioși din 
cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului,P
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„Cerul și pământul s-au unit astăzi, născându-Se Hristos. 
Astăzi Dumnezeu pe pământ a venit și omul la cer s-a 
suit. Astăzi este văzut cu trup pentru om, Cel din fire 
nevăzut. Pentru aceasta și noi, lăudându-L, să-I strigăm: 
Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pacea 
pe care ne-a dăruit-o nouă venirea Ta, Mântuitorul 
nostru, slavă Ție”³.

Prin Întruparea Sa, Hristos Domnul a luat „pârga 
umanității”⁴, asumând în Sine trupul universal al 
Bisericii: „N-a luat trupul cerului, ci trupul Bisericii. 
Cerul e pentru Biserică, nu Biserica pentru cer”⁵. 
Cap al Bisericii, Hristos Domnul, devenit om, stă în 
legătură veșnică cu umanitatea, locuind prin Duhul în 
inimile noastre, „ca, avându-L pe El în noi, să strigăm cu 
îndrăzneală: Avva Părinte, să înaintăm cu ușurință spre 
toată virtutea și, pe lângă aceasta, să stăm puternici și 
nebiruiți în fața uneltirilor diavolului și a împotrivirilor”⁶. 
Coordonatele acestei învățături sunt subliniate în chip 
vădit și în cântările Bisericii: „Că fără trup fiind, S-a 
întrupat de bună voie. Și S-a făcut Cel Ce era, Ceea ce 
nu a fost, pentru noi, și nelipsind din fire, S-a împărtășit 
amestecării noastre; îndoit S-a născut Hristos, lumea 
cea de sus vrând să o plinească”⁷.

Sfântul Maxim Mărturisitorul explică în Cuvântul 
său ascetic care este scopul înomenirii Celei de a doua 
Persoane a Sfintei Treimi: „Din această pricină Fiul 
Cel Unul-Născut al lui Dumnezeu, Cuvântul Cel mai 
dinainte de veci, Care este din Dumnezeu-Tatăl, izvorul 
vieții și al nemuririi, ni S-a arătat nouă celor ce ședeam 
în întunericul și în umbra morții, Întrupându-Se din 
Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, ne-a arătat chipul 

unei viețuiri de formă dumnezeiască”⁸. Vedem 
astfel că Biserica reprezintă tocmai această 
formă a viețuirii dumnezeiești, care reface 
comuniunea omului cu Dumnezeu, redând 
adevărata noimă, adevăratul sens existenței 
lumii acesteia. Explicând în amănunt scopul 
înomenirii Domnului, același Sfânt Părinte 
învață că: „De vrei să cunoști scopul Domnului, 
ascultă cu luare aminte: Domnul nostru Iisus 
Hristos, fiind Dumnezeu prin fire și primind să 
Se facă om pentru iubirea de oameni, născându-
Se din femeie, S-a coborât sub Lege, după 
dumnezeiescul Apostol, ca, păzind poruncile 
întocmai ca un om, să desființeze osânda cea 
veche a lui Adam. Știind așadar Domnul că toată 
Legea și Proorocii atârnă în aceste două porunci 
ale Legii: «Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău 
din toată inima ta, și pe aproapele tău, ca pe tine 
însuți» (Luca X, 27)”⁹.

Trupul pe care l-a luat Fiul lui Dumnezeu, 
prin nașterea Sa din Fecioară, este semnul 
văzut al iubirii infinite a lui Dumnezeu față 
de oameni, spre a-i ridica pe aceștia din robia 
păcatului. Ziditorul ia asupra Lui chipul zidirii: 
„Văzând Ziditorul pe om pierind, pe cel ce l-a 
zidit cu mâinile, plecând cerurile, S-a pogorât 
întrupându-Se din Fecioară”¹⁰, rezidind-o în 
Templul Trupului Său, care constituie Biserica. 
Înomenirea Mântuitorului Hristos aduce o nouă 
stare pentru fiecare dintre noi, punând începutul 
unei vieți noi: viețuirea întru Împărăția lui 

Dumnezeu ca prezență reală încă din această lume în 
și prin Biserică.

Mărturia Sfântului Ioan Botezătorul despre Hristos 
ca Miel al Jertfei în Biserică a avut un efect deosebit 
asupra ucenicilor lui, determinându-i pe aceștia să se 
schimbe din ucenici ai omului, în ucenici ai Domnului, 
iar prin aceștia lucrând la schimbarea tuturor în Duhul 
Sfânt „căci Hristos nu vânează numai Iudeea, ca la 
început, sau numai sămânța din Israel, ci tot neamul 
care a căzut prin Adam. Fiindcă harul nu a venit numai 
peste o parte, ci binele din credință a venit peste toată 
omenirea”¹¹. Dumnezeiescul Părinte Grigorie Palama 
vorbește explicit despre Biserică ca taină a Trupului lui 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu făcut om, arătând că prin 
Nașterea lui Hristos „Cuvântul – Cel Care mai înainte de 
veci și necuprins și Atotțiitor ca Unul Care este fără de 
casă, fără acoperiș, fără sălaș – Se naște acum în peșteră 
cu trupul și ca un prunc Se așază în iesle și Se vede cu 
ochii și Se pipăie cu mâinile și se înfașă în scutece, și 
vine acum la făptura cea zidită, nu ca o ființă care să nu 
fi fost mai înainte, nici ca un trup, care, adus întru ființă, 
peste puțină vreme moare, nici ca o minte îngerească, 
unindu-Se cu un trup întru alcătuirea unei ființe 
raționale, ci Dumnezeu, contopind în chip neamestecat 
cele două firi în realitatea unui ipostas divino-uman”¹². 
Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, oamenii nu sunt 
cotrupești doar între ei, ci și cu Dumnezeu Fiul născut 
din Fecioară, realizându-se nu doar unitatea neamului 
omenesc, ci și unitatea dintre om și Dumnezeu, după 
cum Sfântul Chiril al Alexandriei arată în scrierile 
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sale: „Căci Hristos este legătura noastră, Același fiind 
și Dumnezeu și om. Iar despre unirea în Duhul, pășind 
pe aceeași cărare a explicațiilor, vom spune iarăși că, 
primind toți Unul și Același Duh, înțeleg pe Cel Sfânt, 
ne unim în oarecare mod și între noi, și cu Dumnezeu. 
Căci, deși suntem mulți și deosebiți și în fiecare face 
Hristos să Se sălășluiască Duhul Tatălui și al Său, Acesta 
este Unul și neîmpărțit, adunând și ținând în unitate 
duhurile noastre distincte, aceasta făcându-ne pe toți să 
ne arătăm în El ca una”¹³. În acest sens, lămurit lucru 
este faptul că Biserica ne adună pe toți în unitatea 
duhovnicească, Hristos Domnul dăruindu-Se pe Sine în 
Biserică prin Trupul și Sângele Său, dar și prin cuvântul 
propovăduit ca împărtășire de Cuvânt – Logos.

Dreptslăvitori creștini, 
Unitatea duhovnicească a Bisericii, dată de 

Hristos Domnul în Duhul Sfânt, presupune de la noi o 
responsabilitate mare. Cunoscuta afirmație a Sfântului 
Ciprian „extra Ecclesiam nulla salus” (în afara Bisericii 
nu există mântuire) exprimă în chip real învățătura 
Mântuitorului Hristos că în afara comuniunii de iubire, 
bazată pe dreapta credință, nu există mântuire. Fiecare 
persoană, ca membru al Bisericii, nu doar că trebuie să 
se îngrijească de sine, păzindu-se de păcat ca slăbire 
a unității eclesiale, ci trebuie să se îngrijească cu 
responsabilitate și iubire jertfelnică de aproapele lui, 
după cum și Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: „să 
umblați cu vrednicie, după chemarea cu care ați fost 
chemați, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă-
răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în iubire, silindu-vă 
să păziți unitatea Duhului, întru legătura păcii. Este un 
trup și un Duh, precum și chemați ați fost la o singură 
nădejde a chemării voastre; este un Domn, o credință, 
un botez, un Dumnezeu și Tatăl tuturor, Care este peste 
toate și prin toate și întru toți. Iar fiecăruia 
dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului 
lui Hristos” (Efeseni IV, 2-7). 

Societatea în care trăim promovează tot mai 
des indiferența, răzvrătirea și nerecunoștința. 
Am uitat ce este dorul după Dumnezeu și 
dragostea față de aproapele nostru. Trăim doar 
pentru trup și trupul se revoltă prin boală. Ne 
afundăm prea mult în probleme și priorități 
trecătoare și pierdem timpul mântuirii. Ne 
temem de moarte, nemaiamintindu-ne că 
Hristos ne-a scăpat de veșnicia morții. Nu 
mai zâmbim și nu mai întindem mâna celui de 
lângă noi, pentru că nu ne mai este dor de viața 
veșnică. Pe zi ce trece, pierdem omenia pe care 
Părintele Dumitru Stăniloae o lăuda ca fiind 
unică în lume: „Poporul român, punând omenia 
ca sensibilitate a umanității la unitatea ei în 
vârful valorilor imanente, a avut în ea nu numai 
izvorul tuturor valorilor, ci și garanția unității. 
Omenia este sensibilizarea umanității din mine 
și descoperirea unității dintre ea și umanitatea 
celuilalt. Umanitatea, fiind comună diferitelor 
subiecte umane, își afirmă și își activează unitatea 
prin sensibilitatea manifestată în relația dintre su-
biectele care sunt purtătorii aceleiași umanități”¹⁴.

Brațele întinse și plăpânde ale Pruncului Hristos ne 
cheamă, iară și iară, la iubire, bunăvoință și milostenie. 
Dezbinarea actuală a societății românești nu poate 
fi vindecată până nu alungăm de la noi duhul trufiei 
și al egoismului care ne depărtează unii de alții și de 
Dumnezeu. „Căci, născându-Se Domnul și Dumnezeul 
nostru din rătăcirea iernii și a frigului amăgirii, ne-a 
adus din nou la primăvara bucuriei, asumându-Și 
chipul nostru și înnoindu-l pe acesta odată cu asumarea 
trupului Său. Și purtând în întregime ceea ce era al 
nostru, afară de păcat, ne-a făcut prin înfiere fii ai 
Aceluiași Tată și dimpreună moștenitori ai împărăției 
Sale”¹⁵.

Sărbătoarea Nașterii Domnului este, în același 
timp, un praznic al familiei creștine; o sărbătoare în 
care trebuie să simțim dragostea și bucuria familiei 
în care trăim. Să ne întărim familia noastră în iubirea 
nesfârșită a lui Dumnezeu, crescându-ne copiii în 
frică de Dumnezeu, dragoste de Biserică și valorile 
strămoșești ale Neamului nostru! Modelul suprem de 
mamă al Maicii Domnului ne cheamă să fim mai atenți 
la copii, să învățăm de la ei simplitatea, bunătatea 
și curăția, calități fără de care nu vom putea moșteni 
Împărăția Cerurilor. Nașterea minunată a lui Hristos 
din Fecioara Maria ne arată că voia lui Dumnezeu se 
împlinește în sufletele smerite și pline de credință: „Și 
ai născut și ești fecioară, și ai rămas întru amândouă 
cu firea, Fecioară. Cel Ce S-a născut din tine înnoiește 
legile firii, și pântecele a născut nesimțind dureri. Unde 
Dumnezeu voiește, se biruiește rânduiala firii; că face 
câte voiește”¹⁶.

Să luăm aminte la magii care au venit să se închine 
la Nașterea Mântuitorului, aducând obolul lor de 
iubire înaintea Pruncului dătător al iubirii. Milostenia 
nu este doar o virtute, ci și o poruncă bisericească. Să 
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împlinim porunca milosteniei pentru a împărtăși și a ne 
împărtăși din dragostea de aproapele și de Dumnezeu. 
Iubirea față de aproapele este și criteriul ultim de la 
Judecata de Apoi. Căci nu vom fi judecați după ranguri, 
funcții sau iscusințe omenești, ci numai după criteriul 
împlinirii poruncii iubirii aproapelui: „Atunci va zice 
Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații 
Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de 
la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat 
să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin 
am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; 
bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați 
venit la Mine” (Matei XXV, 34-36).

Unitatea Bisericii trebuie să fie model paideic 
pentru unitatea socială. Așa cum iubirea dumnezeiască 
arătată în Persoana Mântuitorului Hristos stă la temelia 
Bisericii, la fel iubirea față de semenul nostru stă la 
temelia unității Neamului, fapt pentru care mijlocim 
în Dumnezeiasca Liturghie: „Unitatea credinței și 
împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii 
pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o 
dăm”.

După cum știți, Biserica noastră a rânduit ca la 
cumpăna dintre ani, în noaptea de 31 decembrie spre 1 
ianuarie, în fiecare biserică  de parohie sau de mănăstire, 
să se înalțe rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru 
binefacerile primite de la El în anul ce a trecut, dar și de 
cerere, pentru a primi binecuvântarea dumnezeiască în 
toată lucrarea cea bună și folositoare din Anul Nou în 
care vom intra.

Anul 2019 a fost declarat de către Sfântul Sinod al 
Bisericii noastre ca Anul omagial al satului românesc (al 
preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul 
comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin 
Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești, astfel și 
în Arhiepiscopia Râmnicului se vor desfășura o serie de 
activități prin care nu doar că vom omagia personalitățile 
din trecutul Neamului nostru, care s-au remarcat 
printr-o activitate administrativ-gospodărească 
deosebită, ci, mai mult, vom învăța că fiecare, întru 
chemarea sa, trebuie să își pună în valoare talantul pe 
care l-a primit de la Dumnezeu și să înmulțească talanții 
primiți în dar spre întărirea în iubirea milostivă, după 
exemplul vrednicilor noștri înaintași.

Fie ca sărbătoarea Nașterii Domnului, a Noului An și 
a Botezului Domnului să vă aducă multă pace, sănătate, 
bucurie îmbelșugată și întărire, spre slava Pruncului 
Iisus Cel născut și în sufletele noastre!

Un An Nou binecuvântat!

Al vostru al tuturor, de tot binele voitor și către 
Hristos Domnul, Cel Născut în ieslea Betleemului, 
rugător,

† VARSANUFIE
Arhiepiscopul Râmnicului
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„Unitatea de credință este temelia 
unității de neam a românilor”

Centenarul Marii Uniri

Pentru România, anul 2018 a avut o semnificație cu totul specială, Marea Unire de 
la 1918 fiind un eveniment care va rămâne una dintre cele mai memorabile pagini 
ale istoriei românești.

La Monumentul Independenței din Râmnicu-
Vâlcea, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhi-
episcopul Râmnicului, a săvârșit slujba de Te 
Deum, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru 
binefacerile revărsate asupra poporului român. Au 
fost prezenți parlamentari și oficialitățile județului 
Vâlcea care, la finalul ceremoniei religioase, au 
adresat mesaje în care au comemorat faptele de 
eroism ale înaintașilor și au depus coroane de flori.
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Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a participat la 
Ședința festivă a Consiliului Județean Vâlcea

Cu prilejul sărbătoririi Centenarului 
Marii Uniri, Consiliul Județean Vâlcea a 
organizat o ședință festivă în ziua de 29 

noiembrie.
La invitația domnului Constantin Rădulescu, 

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Înalt-
preasfințitul Părinte Varsanufie a adresat un cuvânt 
de binecuvântare în care a subliniat că „Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat 
anul 2018 drept Anul Omagial al unității de credință 
și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii 
Uniri din 1918 în tot cuprinsul Patriarhiei Române, 
având în vedere că anul acesta se împlinesc 100 de 
ani de la înfăptuirea acestui ideal sublim spre care a 
năzuit poporul român de veacuri. Sărbătoarea Zilei 
Naționale a României este cel mai potrivit moment 
pentru a recunoaște unitatea neamului românesc în 
cursul istoriei ca și consecință a identității spirituale 
creștine a poporului nostru.

Ideea unității naționale a cunoscut în afirmarea 
ei istorică mai multe repere, devenite de referință 

pentru istoria neamului nostru, precum cel din anul 
1600, când în cetatea Alba Iulia s-a afirmat dorința 
unității statale românești, când domnitorul Mihai 
Viteazul a exprimat voința românilor de a trăi uniți 
într-o țară liberă și independentă. Același ideal 
a fost  și cel al lui Horea „rex Daciae“, al lui Tudor 
Vladimirescu, al lui Avram Iancu, „craiul munților“, 
dar și al generației pașoptiste, cea care a pus bazele 
statului român modern, prin unirea Munteniei și 
Moldovei, în 1859, alegându-se ca singur domn al 
acestora Alexandru Ioan Cuza.

Voievozii, domnitorii și regii acestei țări s-au jertfit 
pe ei pentru împlinirea idealului dintotdeauna 
al românilor, care la 1 decembrie 1918 s-a putut 
realiza: unitatea și libertatea neamului românesc. 
Cele mai vechi instituţii ale Neamului românesc, 
Biserica şi Armata, care au avut contribuția majoră 
la realizarea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, 
sunt încă instituţiile marcante ale ţării noastre, 
bucurându-se şi de cea mai mare încredere în 
societatea românească contemporană”.
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La ședința festivă au participat 
senatori și deputați, domnul Florian 
Marin, Prefectul Județului Vâlcea, 
domnul Constantin Rădulescu, 
Președintele Consiliului Județean 
Vâlcea, domnul Mircia Gutău, 
Primarul Municipiului Râmnicu-
Vâlcea, membrii Consiliului Județean 
Vâlcea, reprezentanți ai instituțiilor 
administrative, de învățământ și 
cultură, primari ai localităților 
din județul Vâlcea, precum și 
personalități vâlcene care, de-a 
lungul timpului, au ocupat diferite 
funcții în administrația județului.

După acordarea distincțiilor 
omagiale, Formația Coral-Instru-
mentală a Arhiepiscopiei Râm-
nicului a prezentat un concert de 
cântece patriotice. 

Simpozionul „Centenarul 
Marii Uniri a românilor” 
(1918 – 2018), implicaţii 

politice, socio – 
economice şi culturale

Prefectura Judeţului Vâlcea împreună cu Arhivele Naţionale – Serviciul Judeţean 
Vâlcea au organizat joi, 29 noiembrie, Simpozionul „Centenarul Marii Uniri a 
Românilor (1918 – 2018), implicaţii politice, socio – economice şi culturale”.

Prezent la eveniment, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a subliniat că „principalul 
factor de coeziune spirituală și socială este reprezentat de către Sfânta Liturghie, fiind Taina adunării credincioșilor 
laolaltă și a unirii lor cu Hristos și întru Hristos.

Credincioșii, participând cu toții la aceeași Liturghie „într-un gând”, înțelegeau puterea unificatoare a Sfintei Liturghii 
și viețuiau întru unitate ca fiind același popor al lui Dumnezeu. Acest lucru a înlesnit apoi unirea lor socio-politică. 

Astfel, alături de efortul clerului Bisericii Ortodoxe Române de întărire a conștiinței de neam și a unității tuturor 
românilor, propovăduirea dreptei credințe, oglindită în păstrarea neschimbată a Cuvântului lui Dumnezeu, vestit prin 
predica apostolică la strămoșii noștri, și participarea românilor la Sfânta Liturghie, sărbătoare de sărbătoare, au 
contribuit la unirea românilor într-o Românie Mare”.

În prezența membrilor Forumului Cultural al Râmnicului, Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional 
Vâlcea, Asociaţiei „Cultul Eroilor – Regina Maria”, filiala Vâlcea, Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, 
au urmat comunicările susținute de doamna Doina Glăvan, şefa Serviciului judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale și 
a domnului Florian Marin, Prefectul Judeţului Vâlcea. În continuare, Prof. univ. dr. Corvin Lupu a susținut prelegerea 
„Aspecte privitoare la relaţiile României cu SUA şi Rusia, în contextul realizării Marii Uniri”, iar prof. dr. Florin Epure, 
managerul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Vâlcea, a prezentat tema „Personalităţi vâlcene 
în slujba Marii Uniri din 1918”. La final, prefectul judeţului Vâlcea a înmânat distincţii unor personalități care s-au 
remarcat în promovarea ideii de unire în ţară şi în Republica Moldova.
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Chiriarhul Râmnicului a sfințit în ziua 
Centenarului Monumentul Eroilor din Drăgășani

La sărbătoarea Zilei Naționale a României, 
1 Decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 

a sfințit Monumentul Eroilor ridicat în fața 
Bisericii Adormirea Maicii Domnului din 
municipiul Drăgășani pentru comemorarea 
tuturor ostașilor români căzuți pe câmpurile 
de luptă pentru apărarea patriei și a credinței 
strămoșești.

După slujba de sfințire, Înaltpreasfinția Sa a 
săvârșit slujba de pomenire a eroilor români, 
întărind în conștiința celor prezenți că „la 
sărbătoarea Zilei Naționale a României trebuie 
să înălțăm gândul nostru de recunoștință tuturor 
făuritorilor Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, 
precum și tuturor celor care au luptat pentru 
libertate, unitate și demnitate națională, dar acest 
gând trebuie să devină lucrător  în lumea de astăzi, 
apărând ceea ce înaintașii noștri au câștigat”.
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La manifestările duhovnicești-culturale și comemorative 
organizate de Ziua Națională a României au fost prezenți, la 
invitația domnului Cristian Nedelcu, Primarul Municipiului 
Drăgășani, domnul Bogdan Constantin Matei, Ministrul 
Tineretului și Sportului, parlamentari, domnul Florian Marin, 
Prefectul Județului Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, 
Președintele Consiliului Județean Vâlcea, doamna Aurora 
Gherghina, Subprefectul Județului Vâlcea, doamna Andra Bică, 
Inspector Școlar General al ISJ Vâlcea, și alte oficialități ale 
județului Vâlcea.

Sentimentul de unitate națională a fost reafirmat în Hora Unirii 
după parada elevilor Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi 
„Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani.

„Marea Unirea din 1918 a 
fost şi rămâne pagina cea mai 
sublimă a istoriei româneşti. 
Măreţia ei stă în faptul că 
desăvârşirea unităţii naţionale 
nu este opera niciunui om 
politic, a niciunui guvern, a 
niciunui partid; este fapta 
istorică a întregii naţiuni 
române, realizată într-un 
elan ţâşnit cu putere din 
străfundurile conştiinţei 
unităţii neamului, un elan 
controlat de fruntaşii politici, 
pentru a-l călăuzi cu inteligenţă 
politică remarcabilă spre ţelul 
dorit”.

(Florin Constantiniu)
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„Sfântul Cuvios Grigorie este 
modelul nostru de sfințenie”, 

a spus Înaltpreasfințitul 
Părinte Mitropolit Dr. Irineu 

la sărbătoarea 
Mănăstirii Bistrița

Ocrotitorul Mănăstirii Bistriția și al Arhiepiscopiei Râmnicului, 
Sfântul Grigorie Decapolitul a fost sărbătorit marți, 20 
noiembrie, în prezența a doisprezece ierarhi, preoți, monahi, 

monahii și credincioși din Oltenia și din întreaga țară.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Irineu, Mitropolit al Olteniei, 
împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Hrisostom, Mitropolit de Kyrinias și Exarh de Lapithu și 
Karavas, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, și cu Preasfințiții Părinți: Quais, Episcop de Erzurum și Vicar 
al Patriarhiei Antiohiei, Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Veniamin, Episcopul Basarabiei 
de Sud, Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, 
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Visarion, Episcopul Tulcii, Ilarion Făgărăşeanul, 
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, și Paisie 
Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei 
Timișoarei.

În cuvântul de învățătură împărtășit celor care 
s-au așezat duhovnicește sub ocrotirea Sfântului 
Grigorie Decapolitul, Înaltpreasfințitul Părinte 
Mitropolit Irineu a subliniat că „sfinții sunt aleși de 
Dumnezeu pentru că, prin viețile lor, s-au învrednicit 
de slava Împărăției lui Dumnezeu. Mântuitorul 
Hristos le oferă sfinților care urmează învățătura 
Lui și împlinesc poruncile lui Dumnezeu, toată slava.

Mântuitorul ne spune în Evanghelie că toate „Mi-au 
fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe 
Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte 
nimeni, decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul 
să-i descopere. Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi 
împovăraţi, şi Eu vă voi odihni pe voi”. Această 
descoperire despre care vorbește Mântuitorul 
Hristos este dumnezeirea, este Ființa, Care arată că 
Persoanele Sfintei Treimi sunt de aceeași natură și 
sunt egale.

Înaltpreasfinția Sa, vorbind despre virtuțile 
Sfântului Grigorie Decapolitul, a arătat că acesta 

„este modelul nostru de sfințenie, este 
acela care a primit această bogăție a lui 
Dumnezeu, pe care nu o păstrează pentru 
sine, ci o dăruiește, însă nu sărăcește. El 
urmează lui Dumnezeu Care ne dăruiește în 
mod permanent Viața”.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a 
mulțumit tuturor ierarhilor pentru parti-
ciparea la Sfânta Liturghie, arâtând și că: 
„Renumele ctitoriei boierilor craiovești, 
Mănăstirea Bistrița olteană, din secolul XV, 
nu a fost dat nici de cunoscutele tipărituri 
de aici, nici de școala de miniatură sau 
de caligrafie, nici de școala de pictură, ci 
de prezența moaștelor Sfântului Cuvios 
Părinte Grigorie Decapolitul, care ocrotesc 

această lavră vâlceană, fiind aduse aici imediat 
după ctitorirea acesteia de către marele ban Barbu 
Craiovescu, devenit mai apoi monahul Pahomie, 
care a rămas în ctitoria sa până la sfârșitul vieții, 
înălțându-i neîncetat rugăciuni Bunului Dumnezeu 
și priveghind lângă racla Sfântului.

Începând cu anul 1497, moaștele Sfântului Grigorie 
Decapolitul au ocrotit nu doar ținuturile vâlcene, ci 
întreaga Oltenie, devenind cel dintâi și cel mai de 
preț odor al acesteia. Sfintele moaște ale Sfântului 
Grigorie sunt astfel în această lavră vâlceană, de 
mai bine de 500 de ani, prin voia Maicii Domnului, 
ocrotitoarea Mănăstirii Bistrița, și a acestui sfânt 
cuvios, mare făcător de minuni. Chiar și atunci, în 
vremuri de grea încercare pentru Biserica noastră, 
în anul 1960, când pravila călugărească și Sfânta 
Liturghie zilnică au încetat în această mănăstire, 
odorul neprețuit al Olteniei de sub munte, a rămas 
singur rugător în această lavră, făcând însă ca peste 
câțiva ani să renască aici o obște de maici cu viață 
duhovnicească aleasă, cu Sfânta Liturghie zilnică și 
cu citirea Psaltirii neîntrerupt, devenind mănăstire 
etalon, nu doar pentru Oltenia, ci pentru întreaga 
țară”.
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Înaltpreasfințitul 
Părinte 

Varsanufie 
l-a instalat pe 
noul stareț al 

Mănăstirii Cozia

„Începând cu această zi, Mănăstirea Cozia 
renaște duhovnicește”, a spus Înalt-
preasfințitul Părinte Varsanufie, duminică, 

4 noiembrie, la instalarea părintelui protosinghel 
Veniamin Luca, cel de-al 85-lea stareț al mănăstirii. 

Slujba de hirotesie a fost oficiată la finalul 
Sfintei Liturghii, în cadrul căreia Înaltpreasfinția 
Sa, binecuvântând obștea monahală și pelerinii 
prezenți, a tâlcuit pericopa evanghelică a 
duminicii, a Bogatului nemilostiv și a săracului 
Lazăr, arătând că aceasta „ne invită să fim mult 
mai atenți și sensibili la suferința aproapelui, la 

nevoile celor aflați în lipsuri și dificultăți. Scopul 
nostru nu este să ne închidem în autosuficiența 
noastră, ci să ne apropiem de semenul nostru în 
toate aspectele și manifestările vieții acestuia, 
după pilda Mântuitorului Hristos, Care nu a venit 
să I Se slujească, ci ca să slujească, dându-Și viața 
răscumpărare pentru mulți.

Părinții Bisericii sesizează în scrierile lor, pe de o 
parte, uriașul pericol pe care îl reprezintă pentru 
om acumularea de tot mai multe bunuri  materiale, 
uitându-L pe Dumnezeu Care este în spatele 
darului, iar pe de altă parte, necesitatea bunei ei 

întrebuințări. Părintele Dumitru Stăniloae, de 
multe ori, accentua faptul că întotdeauna, în 
dar, trebuie să vedem Dăruitorul.  

Omul nu trebuie să se vadă un stăpân al 
bogăției pe care Dumnezeu i-a dăruit-o, ci doar 
un chivernisitor al ei, potrivit Sfântului Apostol 
Iacov, care ne întărește în dreapta învățătură, 
spunând: Toată darea cea bună și tot darul 
desăvârșit de sus este, pogorând de la Tine, 
Părintele luminii”.

Tema înlăturării iubirii egoiste față de bunuri-
le materiale a fost reluată de Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 
și la finalul slujbei de hirotesie a noului stareț, 
arătând că sărăcia de bună voie, pe care și-o 
asumă monahul, este modul de a răspunde 
iubirii lui Dumnezeu. 
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Biserică și Societate

Înaltpreasfinția Sa l-a prezentat apoi pe părintele 
protosinghel Veniamin Luca, „cel care în urmă cu 
25 de ani a pășit pragul Mănăstirii Cozia, așezându-
se sub povățuirea duhovnicească a părintelui stareț 
Gamaliil Vaida și apoi a părintelui stareț Vartolomeu 
Androni. Începând cu acestă zi, mănăstirea va fi 
îndrumată duhovnicește de noul stareț pentru ca, 
prin viața de asceză, să-și reia numele de lavră 
a Țării Românești, după tradiția păstrată de la 
Sfântul Nicodim de la Tismana. Începând cu acestă 
zi, Mănăstirea Cozia renaște duhovnicește. Psaltirea 
va fi citită neîncetat, după rânduiala veche a 

monahilor de aici”.
Părintele Arhiepiscop a evidențiat și lucrarea 

duhovnicească, administrativă și culturală a 
părintelui stareț Vartolomeu Androni, care-și 
va continua slujirea ca exarh al mănăstirilor din 
Arhiepiscopia Râmnicului, „fiind cel care a redeschis 
și a înviat opt dintre mănăstirile din ținutul Olteniei 
de sub munte”.

La final, noul stareț a mulțumit Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie pentru încrederea acordată 
spre a duce mai departe tradiția monahală în 
Mănăstirea Cozia.
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„Darul tămăduirii bolilor incurabile de care Sfântul 
Nectarie s-a învrednicit a fi părtaș de la Dumnezeu se 
descoperă a fi înflorirea harului divin în sufletul său”

„Sărbătoarea  ne încredințează de bucuria veșnică 
în care a fost așezat Sfântul Ierarh Nectarie, ne 
încurajează și ne întărește duhovnicește în fața 
supărărilor și a suferințelor noastre”, a spus 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la Sfânta 
Liturghie săvârșită, vineri, 9 noiembrie, cu prilejul 
celui de-al treilea hram al Catedralei Arhiepiscopale 
din Râmnicu-Vâlcea.

În cuvântul de învățătură împărtășit părinților 
consilieri, stareților și starețelor mănăstirilor, 
preoților, monahilor și credincioșilor, Chiriarhul 
Râmnicului a spus că „din viața Sfântului Ierarh 
Nectarie învățăm că Dumnezeu Se dăruiește celor 
cu sufletele curate și sfinte, iar din cele care sunt 
cu putință doar la Dumnezeu, se împărtășesc și 
oamenilor. Însă oamenii se împărtăşesc de da ru-
rile Duhului Sfânt pe măsură ce-și sfințesc viața, pe 
măsura credinței lor, iar darul tămăduirii bolilor 
incurabile, de care Sfântul Nectarie s-a învrednicit a 
fi părtaș de la Dumnezeu, se descoperă a fi înflorirea 
harului divin în sufletul său, roadă a smereniei și 
a dragostei, a îndelungilor postiri, a iertării și a 
milosteniei.

Părintele Dumitru Stăniloae ne învață că „sfin țenia 

omului este o participare la sfințenia și la curăția 
plină de taină prin infinitatea ei, a lui Dumnezeu, 
și prin aceasta la viața Lui, care se face simțită în 
trăirea aceleiași taine și infi nități”.

Sfântul Nectarie este pentru noi, așadar, învățător 
prin viața sa de sfințenie, prin purtarea sa bineplăcută 
înaintea lui Dumnezeu, dar și prin povețele sale în 
care îndemna pe preoți, monahi și credincioși să se 
lepede de păcat și să dorească viața virtuoasă, să se 
ridice din moartea spirituală a sufletului la bucuria 
învierii lui prin credinţa în Hristos.

Despre minunile Sfântului Nectarie nu se poate vorbi 
doar la trecut, pentru că mulțimea credincioșilor din 
toată lumea care aleargă în această zi de prăznuire 
să cinstească sfintele sale moaște, oferă mărturia 
autentică a faptului că în Biserică sfinții sunt în 
permanență ocrotitori și mijlocitori tuturor celor 
care-și așază nădejdea de vindecare în rugăciunile 
lor”, a arătat Înaltpreasfinția Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie a săvârșit și Slujba de pomenire 
a eroilor căzuți pe frontul de luptă în Primul Război 
Mondial pe Muntele Coți și în satul Greblești.
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„Dumnezeu Se 
odihnește în 

sfinți”. Sărbătoarea 
Sfântului Antonie 
de la Mănăstirea 

Iezer

În ziua prăznuirii Sfântului Cuvios Antonie 
de la Mănăstirea Iezer, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râm-

nicului, a săvârșit Sfânta Liturghie în mijlocul 
obștii acestei mănăstiri.

Alături de Înaltpreasfinția Sa au fost prezenți 
părinții consilieri, stareți ai mănăstirilor și 
preoți slujitori din Arhiepiscopia Râmnicului

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, în 
cuvântul de învățătură adresat obștii mo-
nahale și pelerinilor, a arătat că „viața 
creștină autentică este reprezentată de  
permanenta luptă pentru dobândirea 
Împărăției celei cerești, prin transformarea 
duhovnicească a omului, spre creșterea lui de 
la chip la asemănarea cu Dumnezeu. Această 
transformare se realizează cu mult efort, 
dar mai cu seamă cu ajutorul Preabunului 
Dumnezeu prin mijlocirile sfinților, bine-
plăcuții Săi. Prezența sfinților în lume este 
de mare preț atât în timpul vieții acestora, 

cât și după trecerea lor în Împărăția 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: 
„Nu mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel care trăiește în 
mine” (Galateni II, 20)”. 

Arătând cinstirea deosebită de care se bucură sfântul 
din partea celor care, urmându-i îndemnul, caută să 
se apropie tot mai mult de Dumnezeu, Chiriarhul 
Râmnicului a vorbit despre minunata sa viețuire „în 
post și rugăciune, după chipul Sfântului Antonie cel 
Mare: nu dormea niciodată în pat, purta un brâu din 
lanţuri de fier, iar hrana sa era puţină, căci „numai 
după ceasul al nouălea consuma pâine şi apă“. Pentru 
multele sale osteneli, Cuviosul Antonie a primit de la 
Dumnezeu darul înainte-vederii şi al vindecării, fapt 
pentru care era căutat de viețuitori ai mănăstirilor și 
de numeroși credincioși pentru sfătuire și îndrumare 
duhovnicească, aceștia venind chiar și de dincolo de 
munți, din Transilvania.

După petrecerea lui din viața aceasta, în 
Împărăția lui Dumnezeu, Sfântul Cuvios Antonie 
s-a arătat și mai de folos celor ce îi cereau ajutorul.

Cinstitele sale moaște, așezate în această 
mănăstire, sunt semne văzute ale prezenței 
lui în lume. Harul lui Dumnezeu sălășluit în 
trupul acestuia în  viața pământească a rămas 
nedespărțit și după despărțirea sufletului de 
trup, exprimând, parcă, așteptarea cu nerăbdare 
a Învierii, și dându-ne dovadă de viața întru 
Duhul Sfânt, pe care acesta a dus-o”, a încheiat 
Înaltpreasfinția Sa.
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„Sfântul Ierarh Nicolae se 
arată mărturisitor al iubirii 

nesfârșite a lui Dumnezeu”, a 
spus Înaltpreasfințitul Părinte 

Varsanufie la hramul Catedralei 
Arhiepiscopale

Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Valcea a devenit 
neîncăpătoare joi, 6 decembrie, în ziua prăznuirii 
Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mira Lichiei, 

ocrotitorul acesteia și al Seminarului Teologic.
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 

a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți din 
care au făcut parte părinții consilieri, părinții protopopi și slujitorii 
catedralei.

În cuvântul de învățătură împărtășit, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie a arătat că „Sfântul Ierarh Nicolae este un model de 
viețuire pentru fiecare credincios: de la acesta trebuie să învățăm să 
apărăm și să păstrăm neschimbată dreapta credință, să fim blânzi 
și smeriți cu inima, să fim pildă de cumpătare și dreaptă viețuire 
pentru toți cei de lângă noi, dar, mai ales, să fim sensibili la suferința 
și durerea aproapelui, precum ierarhul Mirelor Lichiei a fost”.

Chiriarhul Râmnicului a vorbit în continuare de lucrarea 
apologetică și misionară a sfântului cinstit în Biserică drept 

„învățător al credinței”. „Prin 
toată lucrarea sa, Sfântul Ierarh 
Nicolae se arată mărturisitor nu 
doar al Adevărului, ci și al iubirii 
nesfârșite a lui Dumnezeu”, a 
spus Înaltpreasfinția Sa.

„Sfântul Ierarh Nicolae ne 
învață ca întotdeauna, dăruind 
celui de lângă noi milostenia 
noastră, să punem în aceasta și 
iubirea noastră jertfitoare, căci 
numai astfel Îl dăruim pe Hristos 
Domnul celor aflați în nevoi”, 
a subliniat Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie în încheierea 
cuvântului de învățătură. 
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„Prin Întruparea 
Sa, Hristos Domnul 

a luat pârga 
umanității”

„Naşterea Mântuitorului Hristos, de 
care se bucură toată zidirea, ne face 
să reflectăm mai adânc la taina 

Întrupării, căci modul unirii celor două firi, 
dumnezeiască și omenească, în unica Persoană 
a Fiului lui Dumnezeu, este modelul unităţii 
Bisericii”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la slujba 
din prima zi de Crăciun.  

Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie 
la Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Ierarh 
Nicolae din Râmnicu-Vâlcea, înconjurat de un 
sobor de preoți și diaconi.

Chiriarhul Râmnicului a arătat în cuvântul de 
învățătură împărtășit preoților și credincioșilor că 
„Biserica Îl reprezintă pe „Hristos extins cu trupul 
Lui îndumnezeit în umanitate”, după cum și textul 
imnografic din slujba Crăciunului întărește: „Cerul 
și pământul s-au unit astăzi, născându-Se Hristos. 
Astăzi Dumnezeu pe pământ a venit și omul la cer s-a 
suit. Astăzi este văzut cu trup pentru om, Cel din fire 

nevăzut. Pentru aceasta și noi, lăudându-L, să-I 
strigăm: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe 
pământ pacea pe care ne-a dăruit-o nouă venirea 
Ta, Mântuitorul nostru, slavă Ție”. 

Prin Întruparea Sa, Hristos Domnul a luat „pârga 
umanității”, asumând în Sine trupul universal al 
Bisericii: „N-a luat trupul cerului, ci trupul Bisericii. 
Cerul e pentru Biserică, nu Biserica pentru cer”.

Braţele întinse şi plăpânde ale Pruncului 
Hristos ne cheamă, iară și iară, la iubire, 
bunăvoință și milostenie.

Fiecare persoană, ca membru al Bisericii - a 
spus Înaltpreasfinția Sa - nu doar că trebuie să se 
îngrijească de sine, păzindu-se de păcat ca slăbire 
a unității eclesiale, ci trebuie să se îngrijească cu 
responsabilitate și iubire jertfelnică de aproapele 
lui, după cum și Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: 
„să umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care 
aţi fost chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţea, cu 
îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în 
iubire, silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru 
legătura păcii. Este un trup şi un Duh, precum şi 
chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării 
voastre; este un Domn, o credinţă, un botez, un 
Dumnezeu şi Tatăl tuturor” (Efeseni IV, 2-7)”.
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„Naşterea minunată a lui Hristos din Fecioara 
Maria ne arată că voia lui Dumnezeu se împlineşte în 

sufletele smerite şi pline de credinţă”

„Sărbătoarea Nașterii Domnului este un 
praznic al familiei creștine; o sărbătoare în 
care trebuie să simțim dragostea și bucuria 

familiei în care trăim”, a arătat Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la 
Biserica „Toți Sfinții” din Râmnicu-Vâlcea în cea 
de-a doua zi de Crăciun, zi în care este prăznuit 
Soborul Maicii Domnului.

În cuvântul de învățătură împărtășit celor prezenți, 
Înaltpreasfinția Sa a arătat că Maica Domnului este 

modelul suprem de mamă care „ne cheamă să fim 
mai atenţi la copii, să învăţăm de la ei simplitatea, 
bunătatea şi curăţia, calităţi fără de care nu vom 
putea moşteni Împărăţia Cerurilor. Naşterea 
minunată a lui Hristos din Fecioara Maria ne 
arată că voia lui Dumnezeu se împlineşte în 
sufletele smerite şi pline de credinţă: „Şi ai născut 
şi eşti fecioară, şi ai rămas întru amândouă cu 
firea, Fecioară. Cel Ce S-a născut din tine înnoieşte 
legile firii, şi pântecele a născut nesimţind dureri. 
Unde Dumnezeu voieşte, se biruieşte rânduiala 
firii; că face câte voieşte”.

Chiriarhului Râmnicului a arătat că trebuie: 
„să întărim familia creștină în iubirea nesfârșită 
a lui Dumnezeu, crescându-ne copiii în frică 
de Dumnezeu, dragoste de Biserică și valorile 
strămoșești ale Neamului nostru!”.

În partea a doua a predicii, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie a vorbit despre obolul de 
iubire al magilor care au venit să se închine la 
Nașterea Mântuitorului. Magii au devenit model 
de împărtășire a iubirii milostive, iar iubirea față 
de aproapele este și criteriul ultim de la Judecata 
de Apoi.
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„Sfântul Arhidiacon 
Ștefan a trăit 

mărturisirea lui 
Hristos cu preţul 
vieţii sale ca pe o 

jertfă”

„Sfântul Arhidiacon Ștefan a trăit măr-
turisirea lui Hristos cu preţul vieţii sale 
ca pe o jertfă sau o ofrandă de sine, 

întocmai cum și Sfântul Apostol Pavel zicea: „Pentru 
mine viaţa este Hristos, iar a muri este un câştig“ 
(Filipeni I, 21)”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul 
de învățătură împărtășit în cadrul Sfintei Liturghii 
la Paraclisul Arhiepiscopal Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel din Râmnicu-Vâlcea.

Alături de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie 
au fost prezenți părinți consilieri, stareți ai 
mănăstirilor și preoții slujitori ai paraclisului 
arhiepiscopal.

Întărind în conștiința celor prezenți ideea că 
„martirul, cu preţul vieţii sale, păstrează până la 
moarte unirea cu Hristos şi slujirea Lui ca unui 
Împărat şi Dumnezeu”, Chiriarhul Râmnicului 
a subliniat că „dragostea jertfelnică a Sfântului 
Arhidiacon Ștefan i-a adus, de fapt, prima cunună 
de mucenic în istoria creştinismului. Biserica i-a 

rânduit zi de luminoasă pomenire în cea de-a treia 
zi de Crăciun întâiului martir creștin, iar prinosul de 
cucernică recunoștință față de jertfa sa a fost păstrat 
atât în cartea Faptele Apostolilor cât și în slujbele și 
acatistul său în care este numit ușa mucenicilor și  
următor al patimilor lui Hristos.

Sfântul Ștefan nu doar că a dorit să se împărtășească 
din Sfânta Euharistie, ci s-a arătat a fi și împlinitor a 
învățăturii Fiului lui Dumnezeu prin dragostea față 
de săraci și față de cei aflați în suferință, devenind 
model de slujire a aproapelui în Biserică dar și 
mărturisitor al Cuvântului încât nimeni nu putea „să 
stea împotriva înţelepciunii şi a Duhului cu care el 
vorbea”. 

Prin mărturisirea sa, prin moartea mucenicească, 
Sfântul Arhidiacon Ștefan ne arată credinţa sa 
puternică în Învierea de obşte, după cuvântul 
Mântuitorului, Care zice: „Eu sunt Învierea şi Viaţa; 
Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi 
oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac“ 
(Ioan XI, 25-26). 

Sufletele martirilor se află în legătură 
apropiată cu Hristos, Mielul de jertfă, după 
cum ne încredințează Apocalipsa: „Aceştia 
sunt cei ce vin din strâmtorarea cea mare 
şi şi-au spălat veşmintele lor şi le-au făcut 
albe în sângele Mielului. Pentru aceea sunt 
înaintea tronului lui Dumnezeu, şi Îi slujesc 
ziua şi noaptea în templul Lui, şi Cel ce şade pe 
tron îi va adăposti în cortul Său“ (Apocalipsa 
VI, 14-15)”.

Așadar, Sfântul Ștefan devine un model 
pentru fiecare dintre noi pentru a rămâne 
credincioşi Mântuitorului Hristos până 
la sfârşitul vieţii noastre”, a încheiat 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhi-
episcopul Râmnicului.
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Resfințirea 
picturii Bisericii 

Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil 

de la Parohia 
Robești-Balota

„Sfinții îngeri sunt slujitori ai Preasfintei 
Treimi și vestitori ai voii lui Dumnezeu 
în lume”, a spus Înaltpreasfințitul 

Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la 
Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil  
când a resfințit pictura bisericii Parohiei Robești-
Balota din Protopopiatul Călimănești.

Înaltpreasfinția Sa a arătat, în cuvântul de 
învățătură împărtășit preoților și credincioșilor, 
că „ánghelos înseamnă în greceşte „sol”, „vestitor”, 
„crainic”, „trimis”. Sfinții Părinți învață despre o 
ierarhizare a cetelor îngerești, însă deosebirile 
dintre aceste cete rămân tainice pentru noi. Potrivit 
acestora, Serafimii şi Heruvimii sunt cei mai 
apropiaţi de Dumnezeu, iar Arhanghelii şi Îngerii 
sunt cei mai apropiaţi de oameni. 

Din Sfânta Scriptură aflăm că îngerii se mișcă 
necontenit și slavoslovesc pe Dumnezeu: Sfânt, 
Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este tot pământul 
de slava lui (Isaia VI, 3), însă au avut și un important 
rol în istoria mântuirii, vestind oamenilor tainele 
lui Dumnezeu. Această dublă slujire, pe de o parte 
lui Dumnezeu, pe de altă parte oamenilor (dar 

tot la porunca lui Dumnezeu), este caracteristica 
definitorie a duhurilor îngereşti. 

Apropierea îngerilor de Tronul slavei Preasfintei 
Treimi trezește în sufletele noastre dorul de 
Dumnezeu, ne luminează mintea și ne îndeamnă 
voința spre curățirea de păcate și nevoia de a ne 
păzi mintea cu rugăciunea, cu frica lui Dumnezeu și 
cu înțelepciune.

În acatistul închinat lor, Arhanghelul Mihail este 
numit mai-marele cetelor îngerilor celor fără de trup, 
slujitorul neostenit al Treimii și luminătorul cetelor 
celor bine mulțumitoare, iar Arhanghelul Gavriil 
este părtaș al minților celor ascunse și al tainelor 
Celui Preaînalt, făcând mai înainte cunoscute cele ce 
aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor 
spunându-le.

Vestitori ai tainelor lui Dumnezeu, îngerii sunt și 
slujitori ai oamenilor pe care îi îndrumă și îi ocrotesc, 
îi îndeamnă la rugăciune, de aceea Părintele 
Dumitru Stăniloae afirma că există o solidaritate 
între lumea îngerească şi cea omenească pentru 
mântuirea oamenilor”, a încheiat Înaltpreasfinția 
Sa.
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Biserica Sfânta 
Cuvioasă Parascheva 
din comuna Stănești a 

fost resfințită

„Nu există iubire fără jertfă! 
Să renunți la tine pentru 
celălalt, să Îl vezi pe Hristos 

Domnul în aproapele care este în 
suferință!”, a arătat Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, duminică, 11 noiem-
brie, la Parohia Vârleni din comuna 
Stănești, unde a săvârșit slujba de 
sfințire a Bisericii Sfânta Cuvioasă 
Parascheva.

După slujba de sfințire, Înalt-
preasfințitul Părinte Varsanufie a 
săvârșit Sfânta Liturghie, la finalul 
căreia a adresat un cuvânt de 
binecuvântare, în care a subliniat 
că „Pilda samarineanului milostiv 
este o lecție vie și actuală pentru 
omul contemporan, acum, când 
vedem că individualismul și lipsa 
de sensibilitate în fața suferinței 

semenului nostru au devenit moduri obișnuite 
de viețuire. Mântuitorul Hristos arată care este 
principala poruncă divină, în care se concentrează 
toate celelalte: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul 
tău din toată inima ta și din tot cugetul tău și pe 
aproapele tău, ca pe tine însuți!”. Aceasta ar trebui 
să fie, prin excelență, prima poruncă pe care să o 
respecte creștinul”.

Părintele Arhiepiscop i-a îndemnat pe preoții și 
pe credincioșii prezenți, în Duminica de dinaintea 
Postului Nașterii Domnului la slujba de sfințire, să 
însoțească rugăciunea cu fapta cea bună, urmând 
pilda samarineanului din evanghelie.
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Așezarea raclei cu moaștele sfinților 
ocrotitori la Paraclisul Arhiepiscopal Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel din Râmnicu-Vâlcea 

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhi-
episcopul Râmnicului, la sărbătorea Intrarea 
în Biserică a Maicii Domnului a săvârșit 

Sfânta Liturghie la Paraclisul Arhiepiscopal Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel din Râmnicu-Vâlcea, unde  
a sfințit o raclă în care au fost așezate părticele 
din moaștele sfinților ocrotitori ai lăcașului de 
cult. Alături de Înaltpreasfinția Sa au fost prezenți 
părinții consilieri, stareți ai mănăstirilor și preoții 
slujitori ai paraclisului arhiepiscopal.

În cuvântul de învățătură rostit la sfârșitul Sfintei 
Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie 
a accentuat importanța praznicului Intrării în 
Biserică a Maicii Domnului ca fiind sărbătoarea care 
ne pregătește în chip desăvârșit pentru primirea 
Nașterii Mântuitorului Hristos, din această zi 
începându-se a fi cântate în Biserica Ortodoxă 
catavasiile Nașterii Domnului. „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 iudeu. 
Proorocul Zaharia o conduce pe Maica Domnului în 
Sfânta Sfintelor spre a întări în chip profetic că ea este 
cea care va naște lumii Cuvântul lui Dumnezeu, lucru 
arătat și de dumnezeiescul părinte Grigorie Palama 
în omilia sa la această sărbătoare. La această dată, 
Templul din Ierusalim, reconstruit de către iudei în 
urma distrugerii acestuia în anul 586 î.d.Hr., nu mai 
avea Chivotul Legământului, pierdut fiind în timpul 
acestei distrugeri. Maica Domnului, intrând în Sfânta 
Sfintelor, este arătată tuturor ca fiind Chivotul Legii 
Celei Noi”.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a continuat 
cuvântul său, încredințându-ne că Maica Domnului 
este model de viețuire pentru toți credincioșii: „așa 
cum Fecioara Maria L-a purtat în trupul ei pe Hristos 
Domnul, Cuvântul lui Dumnezeu, toți credincioșii 
trebuie să se pregătească prin rugăciune, postire și 
ascultare spre a primi nașterea lui Hristos în viața lor, 
devenind la rândul lor purtători ai lui Dumnezeu”.
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O nouă raclă de 
argint cu părticele 

din moaștele 
Sfântului Spiridon 

a fost așezată la 
Parohia Înălțarea 

Domnului și Sfântul 
Ierarh Spiridon din 
cartierul Ostroveni

În ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Spiridon, 
Episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni, 
miercuri, 12 decembrie, Înaltpreasfințitul 

Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a 
așezat la Parohia Înălțarea Domnului și Sfântul 
Ierarh Spiridon, din cartierul Ostroveni al 
municipiului Râmnicu-Vâlcea, noua raclă de argint 
cu părticele din moaștele sfântului ocrotitor.

Racla cu sfintele moaște a fost sfințită și purtată 
în procesiune în jurul bisericii, fiind așezată în 
baldachinul din interiorul lăcașului de cult.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a săvârșit 
Sfânta Liturghie și a împărtășit preoților și 
credincioșilor un cuvânt de învățătură în care a 

arătat că „ziua aceasta este un popas de mare 
bucurie duhovnicească pentru Parohia Înălțarea 
Domnului care a primit ocrotitor pe Sfântul Ierarh 
Spiridon, Episcopul Trimitundei.

Popas de bucurie este faptul că astăzi, prin jertfa 
dumneavoastră, prin osârdia Preacucernicului 
Părinte Ioan Dincă și a părinților care slujesc 
împreună cu el, s-a așezat această raclă din 
argint cu părticele din moaștele Sfântului Ierarh 
Spiridon, cunoscut în sinaxarele ortodoxe drept 
Marele făcător de minuni”.

Chiriarhul Râmnicului a vorbit apoi despre 
lucrarea duhovnicească a Sfântului Ierarh 
Spiridon, accentuând că „prin toată viața sa, 
Sfântul Ierarh Spiridon ne arată că avea o credință 
vie și lucrătoare. Minunile pe care acesta le făcea 
încă din timpul vieții, ne întăresc că Harul lui 
Dumnezeu sălășluia vădit în sufletul și  trupul său, 
făcând astfel din sfântul lui trup sfinte moaște.
Continuă să facă minuni și din Împărăția lui 
Dumnezeu, dincolo de mormânt.

Prin participarea lui la Sinodul I Ecumenic și 
minunea pe care a făcut-o acolo, ne arată nu 
doar dreapta învățătură a Bisericii, ci și faptul că 
teologia nu poate fi scolastică, nu stă în pregătirea 
intelectuală a omului, ci în simplitatea și nevoința 
vieții, în experierea lui Dumnezeu ca realitatea cea 
mai prezentă a omului”, a precizat Înaltpreasfinția 
Sa.

Elevii școlilor generale nr. 9 și nr. 10 din Râmnicu-
Vâlcea au susținut un concert de colinde și au fost 
binecuvântați de către Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, care a 
oferit daruri fiecărui colindător.
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Binecuvântarea lucrărilor de la Biserica 
Sfântul Apostol Andrei 

Duminică, 9 decembrie, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmni-
cului, a săvârșit slujba de sfințire cu 

agheasmă a bisericii Parohiei Sfântul Apostol 
Andrei din Râmnicu-Vâlcea, pentru a se putea sluji.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că lăcașul de cult este 
locul prielnic pentru cunoașterea lui Dumnezeu, 
încredințându-i pe cei prezenți de „bunătatea, 
puterea, dreptatea, înţelepciunea şi marea răbdare a 
lui Dumnezeu cu noi, precum şi grija Sa nemărginită 
faţă de noi. „Aceasta este viaţa veşnică: să Te 
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi 
pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis“ (Ioan III,17)”. 
În evanghelia duminicii acesteia, Mântuitorul 
o tămăduiește pe femeia gârbovă care, după o 
suferință de optsprezece ani în care nu a putut să 
vadă fața nimănui, primește binecuvântarea ca, în 
momentul în care își ridică privirea spre cer, să-L 
vadă și să-L cunoască pe Dumnezeu. 

De optsprezece ani pătimea smerită, fără să 
cârtească, în îndelungă răbdare și, deși trupul îi 
era gârbov, sufletul se înălța în rugăciune către 

Dumnezeu, pe Care Îl și preamărește în momentul 
vindecării sale. Evanghelia de astăzi ne arată cât 
de mare este mila lui Dumnezeu, însă ne arată că 
trebuie să vindecăm întâi sufletul și apoi trupul. 
De multe ori, bolile trupești sunt consecința bolilor 
noastre sufletești”.

Chiriarhul Râmnicului a vorbit și despre 
cunoașterea Mântuitorului Hristos de către Sfântul 
Apostol Andrei, ocrotitorul noului locaș de cult. 
„După ce L-a cunoscut pe Dumnezeu, Sfântul Apostol 
Andrei a propovăduit învățătura creștină poporului 
nostru, iar credința a fost păstrată,  mărturisită și 
apărată pe aceste meleaguri”.

Reliefând misiunea duhovnicească, culturală, 
misionară și social-filantropică a sfinților, ierarhilor 
și preoților, Părintele Arhiepiscop a subliniat 
necesitatea cinstirii acestora, făcând cunoscut și 
faptul că în acea duminică a fost hirotonit stră-
strănepotul patriarhului Justinian Marina, care va 
sluji în satul natal al celui de-al treilea patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române.
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„Omul zilelor noastre nu se mai hrănește pe cât 
ar trebui din Cuvântul lui Dumnezeu”

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhi-
episcopul Râmnicului, a slujit Sfânta Liturghie 
în Duminica dinaintea Nașterii Domnului la 

Paraclisul Arhiepiscopal Buna-Vestire din Râmnicu-
Vâlcea, unde a reașezat Icoana făcătoare de minuni 
a Maicii Domnului Eleusa, care a fost restaurată.

Înainte de Sfânta Liturghie, s-a făcut o procesiune 
cu icoana Maicii Domnului în jurul 
bisericii, după care aceasta a fost 
așezată la locul ei spre cinstire.

În cuvântul de învățătură adresat 
credincioșilor, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie a arătat că 
„această Duminică dinaintea 
Nașterii Domnului, numită și 
Duminica Sfinților Părinți după 
trup ai Domnului, este cea care ne 
pregătește vădit pentru primirea 
înomenirii Fiului lui Dumnezeu 
spre mântuirea noastră, a tuturor 
oamenilor. Ca Dumnzeu, așa cum 

arată și profetul Isaia, Domnul Hristos este fără 
genealogie, însă ca om este cu putință a-i stabili 
genealogia, fiind născut de Fecioara Maria.

Textul Evangheliei care s-a citit pare, la o cercetare 
superficială a omului de astăzi, fără sens și chiar 
inutil, ascultând o înșiruire de nume, care pentru 
prea mulți dintre noi nu mai are nicio semnificație, 

devenind obositor. Acest fapt arată 
că omul zilelor noastre nu mai este 
familiarizat cu textul scripturistic, 
nu se mai hrănește pe cât ar trebui 
din Cuvântul lui Dumnezeu.

La o cercetare atentă a textului 
scripturistic, care cuprinde cartea 
neamului Domnului Hristos sau 
genealogia Domnului, vom putea 
vedea că acesta are o semnificație 
duhovnicească foarte profundă: 
Hristos Domnul nu este doar 
Dumnezeu adevărat, ci și Om 
adevărat, Care S-a născut din 
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neamul lui David și al lui Avraam (Matei I,1), 
chemându-ne și pe noi să facem parte din cartea 
neamului Său, nu în chip trupesc, ci duhovnicesc”.

Tâlcuind capitolul I din Evanghelia după Matei  citit 
în întregime la Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie a accentuat faptul că „în 
genealogia Mântuitorului, evanghelistul Matei nu 
s-a ferit în a scrie și nume de femei, chiar dacă la 
poporul iudeu genealogia se calcula  exclusiv pe 
linie paternă și, mai mult, chiar și oameni cu viață 
păcătoasă, arătând astfel că Mântuitorul Hristos a 
venit să mântuiască lumea din păcat, să curățească 

firea păcătoasă a omului, fire pe care Și-a 
asumat-o deplin”.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie 
al Râmnicului a continuat cuvântul său, 
punând-o pe Maica Domnului ca model 
de creștere duhovnicească pentru fiecare 
creștin. „Așa cum Hristos a luat trup din 
Fecioara Maria, așa trebuie să se nască și în 
noi, până la statura omului desăvârșit, după 
expresia Sfântului Apostol Pavel: „Nu mai 
trăiesc eu, ci Hristos este Cel Care trăiește în 
mine” (Galateni II, 20).

Nu întâmplător, în această duminică, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie al 
Râmnicului a reașezat Icoana făcătoare 
de minuni a Maicii Domnului, care a 
fost restaurată în Centrul de Cercetare, 
Conservare și Restaurare „Sfântul Calinic 

de la Cernica” al Arhiepiscopiei Râmnicului.
Icoana Maicii Domnului Eleusa de la Biserica Buna 

Vestire - Paraclis Arhiepiscopal din Râmnicu-Vâlcea 
a fost atestată ca fiind făcătoare de minuni înainte 
de anul 1789 (când fusese ultima dată restaurată), 
cum menționează o însemnare cu litere chirilice, 
descoperită în timpul restaurării.

 De-a lungul timpului, foarte mulți oameni s-au 
bucurat de ajutorul Maicii Domnului înaintea 
acestei icoane, mărturisind că au avut parte de 
vindecări, nașteri de prunci, izbăviri din necazuri, 
din patimi și ispite.
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Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie s-a rugat 
împreună cu actorii la sărbătoarea Sfântului 

Mucenic Filimon

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit la 
Catedrala Arhiepiscopală, vineri, 14 decembrie, zi în care Biserica Ortodoxă 
îl pomenește pe Sfântul Mucenic Filimon, slujba de Te Deum la finalul căreia 

a  fost oficiată și o slujbă de pomenire pentru toți cei care și-au dedicat activitatea 
scenei și filmului, trecuți la cele veșnice.

 „Sfântul Mucenic Filimon era elin de neam și 
cu meșteșugul comedian – a arătat Chiriarhul 
Râmnicului în cuvântul de învățătură împărtășit 
celor prezenți – însă a fost convertit la creștinism, 
murind ca martir în timpul împăratului Dioclețian. 
Pentru că a fost actor, Sfântul a fost ulterior 
considerat protector al actorilor”.

Apreciind misiunea creștină și culturală a unor 
personalități din teatru, Înalpreasfințitul Părinte 
Varsanufie a vorbit și despre 
misiunea actuală a părintelui 
Valerian (fostul actor Dragoș 
Pâslaru), starețul Mănăstirii 
Sfântul Filimon: „Părintele 
Valerian, după ce a învățat 
cuvintele artei prin care a adus 
bucurie în sufletele multor 
oameni, rostește acum cuvintele 
care ne pregătesc spre deplina 

noastră împărtășire de Hristos-Cuvântul. Acesta din 
urmă este și singurul Care ne descoperă adevăratul 
înțeles al cuvintelor”.

La invitația Înaltpreasfinției Sale, au fost prezenți 
actorii teatrelor Anton Pann și Ariel din Râmnicu-
Vâlcea, actori din București, precum și ai Trupei 
de teatru Constantin Popian a Arhiepiscopiei 
Râmnicului.
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Simpozionul Internaţional „Artă şi 
Civilizaţie în spaţiile monahale româneşti”

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părin-
te Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 
sâmbătă, 17 noiembrie, s-a desfășurat 

Simpozionul Internaţional Artă şi Civilizaţie în 
spaţiile monahale româneşti, aflat la cea de-a 
zecea ediție. Tema întâlnirii a fost „Mănăstirile în 
perioada Primului Război Mondial”.

Evenimentul a fost organizat de Comisia Naţională 
a României pentru UNESCO, Arhiepiscopia 
Râmnicului, Holy Metropolis of Kyrenia - Cipru, 
Federaţia Europeană a Asociaţiilor, Cluburilor 
şi Centrelor pentru UNESCO, Federaţia Română 
a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor pentru 
UNESCO și s-a desfășurat la Sala Iosif Episcopul a 
Casei Sfântul Ierarh Calinic din Centrul Eparhial.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, în cuvântul 
de binecuvântare transmis participanților, a 
arătat că rolul acestor manifestări duhovnicești-
culturale rămâne acela de „a pune în valoare și 
mai mult frumusețile duhovnicești ale mănăstirilor 
vâlcene.

Mănăstirile din Arhiepiscopia Râmnicului dove-
desc atât hărnicia călugărilor, cât și viața lor 
duhovnicească tainică, ei fiind preocupați mereu de 
filocalie, de rugăciune și de desăvârșire. Moștenirea 
spirituală și totodată culturală pe care aceștia ne-
au lăsat-o constituie pentru noi o adevărată scară 
care ne pune în legătură cu trecutul, cu rădăcinile 
noastre duhovnicești, făcându-ne să trăim și 

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

În continuare, au susținut comunicări:
- Înaltpreasfințitul Părinte Hrisostom, Mitropolit 

de Kyrenia și Exarh de Lapithos și Karavas;
- Dr. Daniela Popescu, expert CNR UNESCO, 

Preşedinta Federaţiei Europene a Asociaţiilor, 
Cluburilor şi Centrelor pentru UNESCO;

- Dr. Mihaela Varga, expert artă, acreditat Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale; secretar general 
al Federaţiei Române a Asociaţiilor, Cluburilor şi 
Centrelor pentru UNESCO, „Mănăstirea  Pasărea în 
timpul Primului Război Mondial”;

- Irene Pophaides, Avraam Savva, „The Holy 
Metropolis of Kyrenia: Current Aspects”;

- Ioannis Mellios, „Preservation and Restoration of 
the Holy Icon Panagia Thermiotisa”;

- Conf. Univ. Dr. Ion Marian Croitoru, „The 
Romanians` Ancenstral Law and its Constitutive 
Elements”;

- Doamna Iuliana Mateescu, președinta Asociaţiei 
pentru „Renaşterea Obiceiurilor şi Tradiţiilor 
Româneşti”, a prezentat filmul „Maria, Doamnă a 
toată Ungrovlahia”.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Hrisostom a 
mulțumit pentru ospitalitatea de care s-a bucurat 
în Arhiepiscopia Râmnicului, arătând că întâlnirea 
a prilejuit cunoașterea modului în care mănăstirile 
au contribuit la promovarea şi dezvoltarea culturii 
şi a artei universale, dar și la formarea morală și 
intelectuală a popoarelor.
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Decernarea premiilor anuale ale Fundaţiei Naţionale 
pentru Civilizaţie Rurală ,,Nişte Ţărani”

Fundaţia Naţională pentru Civilizaţie Rurală ,,Nişte Ţărani” a acordat, la cea de a 
XX-a ediţie, premiile anuale, luni, 5 noiembrie, la Biserica Vioreşti din Slătioara, 
în prezența președintelui fondator, scriitorul Dinu Săraru, a președintelui de 

onoare, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a președintelui 
fundației gl.lt.(r) Olimpiodor Antonescu,  și a unui numeros public.

Premiile au fost înmânate de Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 
unor personalități culturale, literare, artistice 
sau jurnalistice, din administrație sau mediul de 
afaceri, care au contribuit la pregătirea și formarea 
în România a unui nou univers spiritual țărănesc.

Marele Premiu a fost oferit domnului Prof. univ. 
dr. Ilie Bădescu, directorul general al Institutului 
de Sociologie al Academiei Române, membru 
corespondent al Academiei Române, membru de 
onoare al Academiei Oamenilor de Științe, sociolog, 
în descendența lui Dimitrie Gusti, filozof al culturii 
și civilizației, doctrinar teolog, pentru contribuția 
de excepție la crearea programului Fundației 
„Niște Țărani”, a cercetărilor sociologice gustiene 
sub egida Fundației „Niște Țărani”, creator al 
Universității Țărănești și președinte al Universității 
Țăranești, autor al unor opere extinse de investigare 
sociologică și filozofică, carte fundamentală, 
Noologia, cca. 1000 de pagini.

 Premiul pentru Poezie a fost oferit doctorului în 
filozofie Nicolae Croitoru.

Premiul pentru Istorie a fost oferit Editurii RAO, 
domnului director general Ovidiu Enculescu.

Premiu pentru Artă Plastică a fost oferit doamnei 
profesor Olga Popescu, pentru expoziția de pictură 
în ulei, guașe, acuarelă și grafică „Râmnicul de ieri”.

Premiul pentru Teatru a fost oferit doamnei 
Chris Simion Mercurian, romancier, regizor de 
teatru, scenograf, dramaturg, scenarist după 
opere reprezentative ale literaturii franceze 
contemporane, teoretician în domeniul Teatrului 
de Avangardă, creatoare a Festivalului Național de 
Teatru Independent și inițiatoarea construirii unui 
Teatru Independent, Grivița 53.

Premiul pentru Jurnalistică și publicistică în 
spațiul cultural a fost oferit doamnei profesor 
doctor Ana Dobre pentru critică și istorie 
literară, doamnei Rodica Lăzărescu pentru critică 
și publicistică literară, redactor-șef al celei mai 
frumoase reviste de cultură din țară, ProSaeculum și 
doamnei Vasilica Ghiță, pentru publicistică radio.

Premiul de excelență a fost oferit domnului Cornel 
Ștefan, viceprimarul comunei Slătioara.

Biserică și Societate
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Spectacolul creștin „Urma pașilor Tăi…”

Luni, 3 decembrie, la Teatrul Anton 
Pann din Râmnicu-Vâlcea, în prezența 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhi-

episcopul Râmnicului, s-a desfășurat Spectacolul 
creștin „Urma pașilor Tăi…”.

„Urma pașilor Tăi…”  este adaptare după jurnalul 
de călătorie în Țara Sfântă al Olgăi Greceanu, „Pe 
urma pașilor Tăi, Iisuse…”, în distribuția actorilor: 
Vitalie Bantaş, Amalia Ciolan, Afrodita Androne, 
Ana Maria Bercu, Liliana Pană, Maria Radu, Eliza 
Bercu-Bodeanu, în regia doamnei Eliza Bercu-
Bodeanu, având coregraf pe Arcadie Rusu.

Spectacolul are în primul rând meritul de a aduce 
în prim plan, adică în circuitul de valori creştine 
de azi, remarcabilul text de meditaţie la Patimile 
Domnului al pictoriţei interbelice Olga Greceanu, 
scris prin 1933 cu ocazia unui pelerinaj la Locurile 
Sfinte, dar redescoperit şi publicat abia în 2008, de 
Iuliana Mateescu la Editura Idaco.

Inspirat de jurnalul de pelerin al Olgăi Greceanu, 
spectacolul religios Urma paşilor Tăi… este o 
operă de adâncă meditație, menită să deschidă 
mințile și sufletele tuturor acelora care văd în 
învățătura creștină Calea, Adevărul și Viața. Pe 
măsură ce parcurg ținuturile biblice, personajele 
capătă convingerea că Mântuitorul Lumii nu este 
un simplu personaj de legendă, ci întruparea lui 
Dumnezeu pe pământ. Iar acest adevăr nu le este 
relevat de grandoarea construcțiilor piramidale, ci 
de simplitatea peisajului deșertic.

Pentru Doina Papp de la Teatrul Azi, „Gestul 
temerar al creatorilor spectacolului Urma paşilor 
Tăi… s-a concentrat pe un demers interior de 
mare finețe necesar dobândirii unei atari stări de 
reculegere. Scenariul le-a rezervat fiecăruia dintre 
membrii echipei câte un moment monologat, în care 
actorul sau actrița se lansează într-o confesiune de 
profundă vibratie umană cu conotații subiective 
potrivit temperamentului și încărcăturii de trăire 
a unuia sau altuia dintre ei. Toți sunt, de altfel, în 
diverse registre, la fel de emoționanți. În plan secund 
se deschide apoi zona posibilelor comentarii pe care 
autoarea le inserează dând astfel scrierii sale un 
caracter adesea polemic. Nu avem așadar de-a face 
cu un text rigid, dogmatic ci cu o pagină literară 
plină de căldură omenească, exprimare firească în 
încercarea de apropiere a Scripturii de oameni”.
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Concertul extraordinar de Colinde „Colindăm, 
Doamne, Colind”

La Filarmonica „Ion Dumitrescu” din Râmnicu-Vâlcea s-a desfășurat, cu 
binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, sâmbătă,15 decembrie, Concertul extraordinar de 

Colinde „Colindăm, Doamne, Colind ”, ediția a IV-a.
Concertul a fost susținut de către Corala Preoților din Protoieria Râmnicu-Vâlcea, 

Corala Seminarului Teologic „Sfântul Nicolae” și Formația vocal-instrumentală a 
Arhiepiscopiei Râmnicului, dirijate de către Pr. Prof. Dr. Siluan-Dumitru Scurtu, cu 
participarea soliștilor: Soprana Monica Valentina Scurtu, Arhid. Andrei Leonte,  Pr. 
Ioan Liviu Găman; Galina Nemțeanu (pian), Claudiu Dorin Fărcaș (oboi), Vlad Răileanu 
(vioară), Viorel Papuc (fluier), Grigorie Teacă (trompetă), Pr. Emanuel Găman, 
Diac. Petre Bărănguță, Ciprian Niță, Ben Trandafir, Alexandru Popescu (chitară) și 
Mihai Rotariu (percuție) și a Trupei de teatru „Constantin Popian” a Arhiepiscopiei 
Râmnicului. 
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Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului 
prezentă la Târgul Național de Carte 

Religioasă de la Sibiu

În perioada 1-4 noiembrie, Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului a 
fost prezentă la Târgul Național  de Carte Religioasă desfășurat la Biblioteca 
Astra din Sibiu.

Prezentând misiunea editurii, părintele Ștefan 
Zară a subliniat că „Editura Praxis a Arhiepiscopiei 
Râmnicului se străduiește încă de la înființarea ei, 
de acum patru ani, la inițiativa și cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, să întărească 
prin mijloace specifice, lucrarea de scriere a 
Cuvântului lui Dumnezeu în inimile oamenilor. Astfel, 
în afară de tipăriturile în format clasic, concretizate 
în zeci de volume, o revistă de cultură și spiritualitate 
ortodoxă și buletinul Arhiepiscopiei, ce apar periodic, 
cu regularitate, Editura Praxis a lansat și trei  colecții 
principale de audiobook-uri: „Cuvinte din Sfinții 
Părinți”, „Cuvintele Sfintei Scripturi” și „Povestiri 
pentru cei mici”.

Nu trebuie să fii educator sau specialist în psihologie 
pentru a face o observație simplă, aceea că tinerii din 
ziua de astăzi citesc tot mai puțin, că generația tânără 
nu mai citește decât ocazional, fără a avea un ritm 
susținut și coerent de lectură. Această inițiativă  nu 
încearcă nicidecum să înlocuiască cartea tradițională, 

tipărită, cu audiobook-ul, însă audiobook-ul trebuie 
văzut ca o poartă care îl deschide pe tânăr spre lectură. 
Dacă părintele, care de foarte multe ori nu mai are 
timpul necesar să îi citească copilului povești, înainte 
ca acesta să învețe să citească, îi oferă posibilitatea 
să asculte un audiobook, sunt șanse mult mai mari ca 
acesta când va crește să fie deschis către lectură. De 
asemenea, omul contemporan își petrece mult timp în 
mașină sau făcând o diversitate de treburi, în timpul 
cărora se poate folosi duhovnicește de un audiobook”, a 
arătat părintele Ștefan Zară, directorul Editurii Praxis.

La ediția din acest an au fost prezentate noutățile 
editoriale și au fost lansate CD-urile: Comoara din 
Țara de Sus, Darul Reginei și Prima călătorie a Anisiei 
în Lumea Albă, în prezentarea doamnelor Grațiana 
Lăzărescu și Cristina Chirvase.

Prezența Editurii Praxis la cea de-a XVIII-a ediție 
a Târgului Național de Carte Religioasă a însemnat 
continuarea misiunii culturale și educaționale pe care 
o desfășoară.
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Noi publicații ale Editurii Praxis 

Cel de-al treilea număr al Revistei Martyria, 
apărut în Anul  Centenarului Marii Uniri 
de la 1918, este dedicat acestui moment 

definitoriu pentru istoria, cultura și spiritualitatea 
poporului român.

Acest fapt este subliniat încă din debutul 
revistei de către Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în studiul 
„Credința ortodoxă – fundamentul unității 
tuturor românilor”. Înaltpreasfinția Sa subliniază 
că „principalul factor care a 
contribuit la menținerea unității 
de neam a poporului român a fost 
și rămâne unitatea de credință, 
constantă a neamului nostru 
încă de la nașterea sa, având în 
vedere că procesul etnogenezei 
s-a suprapus cu cel al primirii 
Cuvântului lui Dumnezeu, 
nașterea noastră ca popor fiind 
dublată de nașterea noastră întru 
Hristos, întrucât încreștinarea 
poporului nostru de către Sfinții 
Apostoli Andrei și Filip a coincis cu 
nașterea acestuia. Astfel, unitatea 
noastră ca neam are ca temelie 
identitatea noastră spirituală ca popor creștin. 

Păstrarea Cuvântului lui Dumnezeu primit prin 
vestire apostolică de către strămoșii noștri a avut un 
rol hotărâtor în unirea românilor, aceștia simțindu-
se în același cuget, nu doar prin limbă, ci mai ales 
prin aceeași credință.

Principalul factor de coeziune spirituală și socială 
este reprezentat de către Sfânta Liturghie, fiind 
Taina adunării credincioșilor laolaltă și a unirii lor 
cu Hristos și întru Hristos. Credincioșii, participând 
cu toții la aceeași Liturghie „într-un gând”, 
înțelegeau puterea unificatoare a Sfintei Liturghii și 
viețuiau întru unitate ca fiind același popor al lui 
Dumnezeu. Acest lucru a înlesnit apoi unirea lor 

socio-politică.
Rugăciunea pentru „unitatea credinței”, cerută de 

către credincioși, presupune și unitatea de viețuire.
Alături de efortul clerului Bisericii Ortodoxe 

Române de întărire a conștiinței de neam și a unității 
tuturor românilor, propovăduirea dreptei credințe, 
oglindită în păstrarea neschimbată a Cuvântului 
lui Dumnezeu, vestit prin predica apostolică la 
strămoșii noștri, și participarea românilor la Sfânta 
Liturghie, sărbătoare de sărbătoare, au contribuit la 
unirea românilor într-o Românie Mare”.

În continuare apar studii semnate de:
- Acad. Pr. Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu, 

„Biserica și Unirea din 1918”;
- Conf. Dr. Ion Marian Croitoru, 

„Ortodoxia, factor promotor al 
unității și continuității românilor”;

- Mircea-Gheorghe Abrudan, „Sub 
semnul centenarului Marii Uniri: 
Unirea Basarabiei cu România la 27 
martie 1918”;

- Pr. Dr. Laurenţiu Rădoi, „Implicarea 
Bisericii Ortodoxe Române în actul 
Marii Uniri de la 1918”;

- Prof. univ. dr. Mihaela Palade, „Un 
pas minor, un efect major. Propunerea 
legislativă a Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române din 19 noiembrie 

1924, cu privire la înfiinţarea unei şcoli de pictură 
bizantină bisericească”;

- Prof. Univ. Dr. Adrian Cioroianu, „Crucea, 
mitraliera și sacrificiul – câteva note despre preoții 
români în Primul Război Mondial”;

- Dragoş-Ionuţ Ecaterinescu, „1 Decembrie 1918 
– „actul de naştere” al României Mari”;

- Dinu Săraru, „Două povești de familie despre 
Întregire”;

- Dan Ciachir, „Boierul îmbisericit”;
- Sfântul Proclu, Patriarhul Constantinopolului, 

„Cuvânt de laudă la Sfântul Apostol Andrei”;
- „În drum spre Iași”. Dramă în trei acte de Ivona 

Boitan;
- „Stareța”, de Ștefan Zară.

Revista Martyria

Apariții editoriale
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Volumul, editat de Arhiepiscopia Râmnicului și 
Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin 
Rădulescu-Motru” al Academiei Române, reunește  
comunicările științifice ale Simpozionului Naţional 
Constantin Noica, cu tema „Sentimentul românesc 
al fiinţei”, eveniment organizat la Râmnicu-Vâlcea 
în zilele de 25-26 mai 2018, sub patronajul 
Arhiepiscopiei Râmnicului.

În debutul volumului, Academicianul Alexandru 
Surdu amintește contextul organizării celui de-
al X-lea Simpozion Național Constantin Noica, „în 
preajma împlinirii a 110 ani de la nașterea lui, de 
la nașterea celui mai de seamă filosof român. Și 
ne bucură faptul că Simpozionul a avut loc aici, 
în Împărăția Râmnicului, datorită îngăduinței 
Înaltpreasfinției Sale Părintele Dr. Varsanufie, 
Arhiepiscop al Râmnicului, căruia îi aducem cu 
această ocaziune mulțumirile noastre și înalta 
prețuire cuvenită […].

Ne revine datoria, ca păstrători ai sentimentului 
românesc al ființei, să ridicăm monumente ale 
aducerii aminte marilor noștri eroi ai culturii, 
printre care filosoful Constantin Noica o merită pe 
deplin. Noi, alături de Domniile Voastre, i-am oferit 
cinstirea cuvenită, și, iată, astăzi, îi ridicăm al zecelea 
monument-simpozion întru amintirea numelui său”.

La împlinirea a 600 de ani de la trecerea la 
cele veșnice a Voievodului Mircea cel Bătrân, 
Arhiepiscopia Râmnicului a descoperit vocația 
ctitoricească și faptele sale de glorie, deopotrivă 
cu pomenirea sa în cea mai de seamă ctitorie, 
Mănăstirea Cozia.

Alături de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, la manifestările come-
morative au participat domnul Academician Răzvan 
Theodorescu, profesori universitari, istorici, repre-
zentanți ai autorităților locale și ai instituțiilor de 
învățământ și de cultură.

Comunicările științifice prezentate în contextul 
acestor manifestări sunt publicate în volumul  
Voievodul Mircea cel Bătrân, apărător al dreptei 
credințe și ctitor de lăcașuri sfinte, ca mărturie a 
cinstirii sale la împlinirea a 600 de ani de la mutarea 
în „Țara de peste veac”, dar și de înțelegere a rolului 
definitoriu pe care acesta l-a avut în păstrarea 
identității de neam și de credință a poporului român.

Acest fapt este prezentat încă din debutul volumului 
de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în 
cuvântul de binecuvântare intitulat „Voievodul 
Mircea cel Bătrân – premergător al unității  de neam 
și de credință a românilor”.

„Voievodul Mircea cel Bătrân - subliniază 
Înaltpreasfinția Sa - are un loc aparte între domnii 
creștini ai acestei națiuni, punându-și toată priceperea 
și dragostea pentru Biserica și  neamul său. Nu doar 
că a sprijinit Biserica, ctitorind o serie de lăcașuri 
de cult, ci, mai mult, s-a 
jertfit pe sine, făcându-se 
scut în fața năvălitorilor 
păgâni, spre a nu invada 
Europa. Întreaga Europă 
creștină îi este datoare 
acestui atlet al lui Hristos 
care, punându-și viața 
întreagă în mâna lui 
Dumnezeu, a știut să apere 
și să întărească Biserica lui 
Hristos.

A luptat cu timp și 
fără timp la păstrarea 
unității neamului prin credință și cultură. Prima 
școală de caligrafi din Țara Românească a fost 
înființată la Mănăstirea Cozia și a susținut, prin toate 
coordonatele activității sale de domn, românii din 
Transilvania, considerându-i frați cu cei din celelalte 
țări românești. Voievodul Mircea a fost astfel un 
premergător al făuritorilor Marii Uniri de la 1918”.

Sentimentul românesc al ființei Voievodul Mircea cel Bătrân, apărător al 
dreptei credințe și ctitor de lăcașuri sfinte
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Sfințirea 
noului sediu 
al Protoieriei 

Drăgășani

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a fost prezent 
marți, 13 noiembrie, în mijlocul preoților din Protoieria Drăgășani unde a 
prezidat lucrările conferinței preoțești, a sfințit noul sediu al protoieriei și 

Paraclisul Sfântul Ioan Gură de Aur, construit în cadrul acestuia.

Lucrările conferinței preoțești au debutat cu 
săvârșirea Sfintei Liturghii la Biserica Adormirea 
Maicii Domnului din Drăgășani, pentru ca ulterior, 
la noul sediu, să se desfășoare lucrările în plen. În 
cadrul acestora, au fost prezentate personalități 
care au contribuit la realizarea Marii Uniri și au 
fost dezbătute aspecte ale vieții bisericești și ale 
misiunii pastorale din comunități.

Vorbind despre idealurile de unitate ale 
celor care au contribuit la înfăptuirea Marii 
Uniri, Înaltpreasfinția Sa a arătat că „Biserica 
dintotdeauna a militat pentru unitatea oamenilor 
și, în același timp, pentru salvarea specificității 
personale, pentru menținerea identității neamului.

Fără a ne păstra conștiința de neam, fără a lupta 
pentru unitatea noastră, fără a păstra nealterată 
credința noastră ortodoxă pe care am primit-o 
ca dar suprem de la moșii și strămoșii noștri, nici 
constituția, nici altă carte de legiuiri nu mai poate 
avea vreo valoare. 

Valorile autentice românești n-au putut fi 
despărțite niciodată de iubirea de neam, de 

familie, pentru că virtuțile sale au fost întotdeauna 
blândețea, bunătatea, generozitatea, virtuți pe care 
fiecare preot trebuie să le afirme în parohia sa”.

Chiriarhul Râmnicului a săvârșit, în continuare, 
slujba de sfințire a noului sediu al protoieriei, 
în prezența părinților consilieri, a preoților, 
a reprezentanților autorităților locale și ai 
instituțiilor de învățământ militar din municipiu.

La finalul slujbei de sfinţire, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie l-a instalat pe noul protoiereu, 
părintele Daniel Bîrneață și a oferit diplome de 
vrednicie domnului Cristian Nedelcu, primarul 
municipiului Drăgășani și preoților care au sprijinit 
lucrările de construire a noului sediu.

„Ridicarea acestui sediu este rodul conlucrării 
dintre protoiereii Drăgășanilor, autorități loca-
le și preoți, pentru că, pe lângă activitatea admi-
nistrativă, aici se vor desfășura numeroase 
proiecte sociale și misionare, pentru ajutorarea 
semenilor, dar și proiecte educative prin care pot fi 
cultivate valorile creștine și naționale”, a subliniat 
Înaltpreasfinția Sa.

„Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
aşa încât să vadă faptele voastre cele bune

şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri!” (Matei V, 16)
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Conferințele preoțești de toamnă

Preoții din cele patru protopopiate 
ale Arhiepiscopiei Râmnicului s-au 
întâlnit în luna noiembrie în cadrul 

conferințelor preoțești de toamnă, sub președinția 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhi-
episcopul Râmnicului. Înainte de începerea 
lucrărilor, a fost săvârșită Sfânta Liturghie, fiind 
pomeniți eroii căzuți în luptele pentru apărarea 
neamului, dar și preoții mutați la cele veșnice.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie le-a adresat preoților un cuvânt de 
binecuvântare în care a subliniat că „suntem 
datori să păstrăm unitatea de credință și de neam 
care a fost obținută prin mari jertfe și să ne rugăm 
pururea lui Dumnezeu pentru unitatea în dreapta 
credință și dreapta făptuire. Actualizarea unității 
credincioșilor în Biserică se face prin cultivarea 
iubirii și, mai ales, prin Sfânta Împărtașanie”.

Înaltpreasfinția Sa i-a sfătuit pe preoți să devină, 
prin slujirea și activitatea din parohii, modele 
pentru credincioși: „Să ne arătăm prin viețuirea 
noastră cu adevărat ca trăitori în unitatea 
Bisericii, adică în Trupul Cel Înviat al Domnului! 
Să arătăm prin dreapta lucrare că suntem modele 
vii pentru copiii noștri! Să fim cu adevărat stâlpii 

„Să arătăm prin dreapta 
lucrare că suntem modele vii 
pentru copiii noștri!”

de apărare ai Bisericii, pentru că Hristos cere 
de la voi lucrul acesta! Să nu fugim din fața 
chemării pe care Dumnezeu ne-o face, căci 
agonisim osândă sufletelor noastre! Să ne 
întoarcem mai mult cu fața către Dumnezeu 
și să ne plecăm mai mult genunchii noștri la 
rugăciune pentru neamul nostru și pentru 
patria noastră, în aceste zile, amintindu-ne 
că strămoșii noștri s-au jertfit spre a realiza 
Unirea cea Mare de acum un secol”.

Rolul Bisericii la promovarea conştiinţei 
identităţii şi a unităţii spirituale a neamului 
românesc a fost subliniat și în comunicările 
susținute. În partea a doua a întâlnirilor 
au fost dezbătute anumite aspecte din 
activitatea misionară a preoților, precum și 
aspecte privitoare la organizarea pelerinajul 
prilejuit de Sfințirea Catedralei Mântuirii 
Neamului. 
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V
iața parohiilor

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a sfințit 
Crucea înălțată la Ionești în memoria Eroilor 

Neamului

Duminică, 2 decembrie, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmni-
cului, a sfințit crucea ridicată în dealul 

Bucșanilor din comuna Ionești în memoria Eroilor 
Neamului, precum și noul așezământ social al 
parohiei.

În cuvântul de binecuvântare adresat preoților și 
credincioșilor prezenți, Înaltpreasfinția Sa a vorbit 
despre efortul clerului Bisericii Ortodoxe Române 
de întărire a conștiinței de neam și a unității tuturor 
românilor: „Principalul factor de coeziune spirituală 
și socială este reprezentat de către Sfânta Liturghie, 
fiind Taina adunării credincioșilor laolaltă și a unirii 
lor cu Hristos și întru Hristos. Credincioșii, participând 
cu toții la aceeași Liturghie „într-un gând”, înțelegeau 
puterea unificatoare a Sfintei Liturghii și viețuiau 
întru unitate ca fiind același popor al lui Dumnezeu.

Fiecare credincios este chemat personal să se facă părtaș, 
în cadrul Sfintei Liturghii, de darurile care izvorăsc din 
Persoana lui Hristos Cel Înviat, să se întărească din puterea 

harică ce izvorăște din Trupul Înviat al Domnului. 
Cu cât e omul mai apropiat de Dumnezeu, cu 
atât el este mai apropiat de semenii lui; cu cât e 
mai îndepărtat de El, cu atât stă într-o sciziune 
tot mai profundă și cu aproapele. Doar Hristos 
Cel Înviat îi poate ține pe credincioși să rămână 
neabătuți în „unitatea Duhului întru legătura 
păcii” (Efeseni IV, 3)”. 

Vorbind apoi despre Liturghia de după 
Liturghie, misiunea socială desfășurată în 
parohii, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie 
a accentuat ideea că preoții au oferit în 
permanență ajutor credincioșilor, evidențiind 
sprijinul acordat văduvelor, orfanilor și 
veteranilor de război. Chiriarhul Râmnicului a 
spus că „acest gând trebuie să devină lucrător 
și în lumea de astăzi când foarte mulți copii 
au părinții plecați la muncă în străinătate, iar 
bătrânii, ajunși neputincioși, găsesc sprijin la 
preotul satului”. 
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Activități filantropice în Parohia Crețeni

La sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și 
Gavriil, părintele protoiereu Daniel Bîrneață, 
cu sprijinul membrilor Comitetului Parohial al 
Parohiei Crețeni și în prezența reprezentanților 
Școlii și Administrației Locale, după săvârșirea 
Sfintei Liturghii, a vizitat persoanelor vârstnice 
și bolnave din parohie, cărora li s-au împărțit 
alimente și hrană caldă.

„Sfinții Arhangheli Gavriil și Mihail, împreună cu 
toate puterile netrupești sunt Duhuri slujitoare ale 
Preasfintei Treimi, sunt îngerii de lumină care ne 
ocrotesc pe noi, încurajându-ne să-i slujim pe cei din 
jurul nostru cu iubire, mângâiere duhovnicească, 
bunătate și răbdare. Așa arătăm că ne dorim să-i 
ținem prezenți în această viață a noastră pe cei ce 
duc rugăciunile și faptele bune înaintea tronului 
ceresc, pe Sfinții Săi îngeri” a spus părintele Daniel 
Bârneață în cuvântul său catehetic, îndemnându-i 
pe credincioși să fie implicați și în viitoarele acțiuni 

filantropice și culturale, inițiate de parohie.

Cercul pastoral-misionar „Băbeni” s-a întrunit 
la Parohia Băbeni I - Ungureni

Marți, 13 noiembrie, în Protopopiatul Râmnicu-
Vâlcea, la Parohia Băbeni I - Ungureni a avut loc 
întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar 
„Băbeni”. 

Lucrările cercului pastoral au debutat cu 
săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de 
susținerea prelegerii cu tema „Unitatea națională 
- bază a demnității naționale”, de către părintele 
Mihai Romulus Stoica, preot coslujitor la Parohia 
Băbeni I.

În cuvântul său, părintele, a evidențiat că Biserica 
Ortodoxă, care a însoţit și a slujit poporul român 
de la nașterea sa în istorie, a cultivat permanent 
în sufletele credincioșilor români conștiinţa că 
au aceeași obârșie, limbă și credinţă creștină. 

„Biserica a fost alături de popor în momentele de 
răscruce ale vieţii lui. Aşa găsim credincioşi şi preoţi 
în revoluţiile lui Doja, lui Horea, Cloşca şi Crişan, 
lui Tudor Vladimirescu, în Revoluţia din 1848, în 
mişcarea pentru unirea Principatelor Române, în 
Războiul pentru Independenţă, în realizarea Unirii 
din 1918. Unitatea religioasă a fost unul dintre 
factorii de unitate națională şi Biserica a sprijinit 
lupta poporului pentru realizarea unităţii statale. 
Însuşi faptul că românii de pretutindeni aparţineau 
aceleiaşi Biserici, întrucât în orice biserică 
românească ar fi intrat, preotul sau credinciosul 
român se simţea ca acasă, căci erau aceleaşi sfinte 
slujbe, aceleaşi rânduieli şi aceleaşi învăţături 
de credinţă. Acest fapt a constituit un element de 
unitate, şi naţională, nu numai bisericească”, a 
subliniat părintele Mihai Romulus Stoica.

Mănăstirea Suiești a oferit gratuit Biblii 
credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie

Obștea Mănăstirii Suiești a aniversat Ziua Bibliei, 
atât prin cateheză, cât și prin dăruirea a 50 de 
Sfinte Scripturi credincioșilor care au fost prezenți 
la slujbă.

În cadrul catehezei „Sfânta Scriptură – oglinda 
lăuntrică a creștinului ortodox” a fost prezentată 
credincioșilor învățătura dreaptă a Bisericii 
Ortodoxe despre Sfânta Scriptură, modul în care 
trebuie să o interpretăm potrivit Sfinților Părinți ai 
Bisericii și necesitatea de a o avea în case, pentru 
un apostolat tacit din generație în generație, ca cea 
mai prețioasă moștenire ce se poate preda de la 
bunici la nepoți. Părintele stareț Antim Motorga a 



41

subliniat că „dăruirea Sfintei Scripturi este cea mai 
mare milostenie față de sufletul nostru, că de se va 
îndrepta măcar un om, din cei ce au primit acest dar, 
și își va mântui sufletul, ne vom acoperi „mulțime 
de păcate”. Prin hotărârea Sfântului Sinod, de a se 
sărbători Ziua Bibliei în data de 13 noiembrie, zi 
care încununează și praznicul Sfântului Ioan Gură 
de Aur, primim îndemnul de a propovădui, prin 
faptă și prin cuvânt, învățătura Bisericii Ortodoxe 
referitoare la Sfânta Scriptură, la interpretarea ei și 
raportarea la ea”.

Lucrările Cercului pastoral Râmnicu-Vâlcea 
Sud

La Biserica Sfântul Dumitru din Râmnicu-Vâlcea 
s-au desfășurat, luni, 12 noiembrie, lucrările 
Cercului pastoral Râmnicu-Vâlcea Sud.

Întrunirea preoților a debutat cu săvârșirea 
slujbei de Te Deum, la finalul căreia părintele 
Ion Mihalache a susținut tema „Sprijinul Bisericii 
acordat Armatei Române în Primul Război 
Mondial”, în care a arătat că „tuturor episcopilor 
şi mitropoliţilor ţării noastre li se cereau să dea 
Armatei, după cererea Ministerului de Război, preoţi 
trebuincioşi în timp de pace şi în timp de război. De 
asemenea, au fost întocmite şi aprobate de Sfântul 
Sinod şi unele „Instrucţiuni asupra atribuţiunilor 
preoţilor la armată”, aprobate ulterior şi de 
Ministerul de Război”.

Lucrările Cercului pastoral Râmnicu-Vâlcea 
Nord

La Parohia „Cuvioasa Parascheva” din Râmnicu-
Vâlcea a avut loc, marți, 13 noiembrie, întâlnirea 
preoților din cadrul Cercului pastoral-misionar 
Râmnicu Vâlcea Nord. 

Părintele Gheorghe Negoiță a susținut referatul 
„Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la 
înfăptuirea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918”.

Totodată, au fost discutate diverse aspecte de 
ordin pastoral-misionar și administrativ. 

.

Cerc pastoral misionar la Parohia Sfântul Ioan 
Gură de Aur din orașul Ocnele Mari

În aceeași zi au avut loc la Parohia Sfântul Ioan 
Gură de Aur lucrările Cercului pastoral-misionar 
Ocnele Mari.

 Lucrările cercului pastoral s-au desfășurat după 
Sfânta Liturghie, în ziua sărbătoririi hramului 
bisericii parohiale. Tema întâlnirii, „Aportul 
Bisericii Ortodoxe Române la Marea Unire de la 1 
Decembrie 1918”, a fost prezentată de părintele 
Florin Tănasie, care a subliniat că: „Biserica 
Ortodoxă Română a iubit și a slujit întotdeauna 
poporul român, a binecuvântat aspirațiile lui de 
libertate și unitate și a participat la momentele 
semnificative ale istoriei naționale, precum Unirea 
Principatelor din 1859, obținerea Independenței 
se stat a României (1877-1878) și Marea Unire din 
anul 1918”.

Cerc Pastoral la Parohia Alunu
Duminică, 18 noiembrie, la Parohia Alunu s-au 

desfășurat lucrările Cercului Pastoral Horezu I.
 Întrunirea a debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului 

Maslu, la finalul căreia părintele Sorin Cherete 

a susținut comunicarea: ,,Anul comemorativ 
al făuritorilor Marii Uniri prin evidențierea 
slujitorilor Bisericii care au devenit promotori ai 
unirii românilor din anul 1600, 1839 și 1918”.

„Biserica Ortodoxă Română a sprijinit Marea Unire 
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a tuturor provinciilor româneşti într-un stat român 
unitar, fiind împreună cu poporul în toate eforturile 
sale de afirmare şi cultivare a conştiinţei naţionale 
şi a dorinţei de unitate naţională.

În realizarea unirii, pe lângă oamenii politici 
ai timpului şi armata ţării, Biserica Ortodoxă 
Română a îndeplinit un rol de seamă prin clericii 
şi credincioşii săi mireni”, a arătat părintele Sorin 
Cherete.

Cateheze la sărbătoarea Intrarea Maicii 
Domnului  în Biserică

Sărbătoarea Intrarea Maicii Domnului în Bise-
rică a reprezentat un prilej de bucurie duhovni-
cească aparte pentru preoții și credincioșii 
din Protopopiatul Horezu care au participat la 
hramurile lăcașelor de cult.

Prin așezarea Maicii Domnului drept ocrotitoare 

a bisericilor închinate ei, Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu a devenit și ocrotitoarea comunităților, 
fiind cinstită în mod deosebit. Manifestările 
duhovnicești prilejuite de sărbătoarea hramului 
au debutat printr-o serie de întâlniri ale preoților 
din parohiile Bogdănești și Bodești II cu tinerii, 
la biserica parohială sau în cadrul instituțiilor de 
învățământ.

Părintele Vasile Tomescu a vorbit tinerilor în 
cadrul întâlnirii catehetice despre cinstirea Maicii 
Domnului, prezentând un text al părintelui Teofil 
Părăian: „Toţi cei care credem în Maica Domnului ne 
bucurăm că ştim de Maica Domnului, ne bucurăm 
că o avem pe Maica Domnului apropiată nouă, ne 
bucurăm că o avem pe Maica Domnului ajutătoare 

şi ocrotitoare nouă, ne bucurăm că o avem pe Maica 
Domnului mijlocitoare pentru noi, ne bucurăm că o 
avem pe Maica Domnului rugătoare pentru noi”. 

Lucrările Cercului pastoral „Orlești”  la Parohia 
Marcea 

Joi, 22  noiembrie, în Parohia Marcea din 
Protoieria Drăgășani a avut loc întrunirea preoților 
din Cercul pastoral-misionar „Orlești ”

După slujba de Te Deum, părintele Gheorghe Anca 
a susținut tema  „Sprijinul Bisericii acordat Armatei 
Române în Primul Război Mondial, precum și 
consecințele benefice ale unității naționale asupra 
unității bisericești”, în care a arătat că „activitatea 
de pe front a preoților români ortodocși a fost  
exemplară și de un eroism copleșitor, fiind unanim 

apreciați de comandanții Armatei Române. Preoții 
au dat dovadă de un înalt patriotism și dragoste de 
țară, au preluat comanda batalioanelor de soldați în 
contextul rănirii sau morții comandanților militari, 
au ținut cuvântări înălțătoare și încurajatoare în 
fața soldaților români, au ajutat pe medici în postul 
de prim ajutor, dând îngrijiri sanitare răniților și 
muribunzilor, au împărtășit soldații și i-au îngropat 
pe cei uciși în război, au suportat rigorile pribegiei 
în munți, au căzut prizonieri, au stat în captivitate în 
diferite lagăre din Germania, Ungaria și Bulgaria”. 

Activități catehetice la Parohia Greblești
Vineri, 23 noiembrie, la Parohia Greblești din 

Protopopiatul Călimănești, după săvârșirea Tainei 
Sfântului Maslu, preoții Nicolae Daniil Negoescu și 
Iulian Mihai Bărbuși s-au întâlnit cu elevii școlii din 
localitate cărora le-au vorbit despre însemnătatea 
faptelor bune.

 „Învăţătura Bisericii noastre susţine că alături 
de credinţă, şi faptele bune sunt necesare pentru 
mântuire. La obşteasca judecată, când Fiul Omului 
a veni întru slavă să judece lumea, moştenirea 
Împărăţiei cerurilor sau excluderea de la ea se vor 
face după criteriul împlinirii sau neîmplinirii de 
către creştini a faptelor milei trupeşti (Matei XXV, 
34-45). Acestea sunt roade ale credinței (Iacob 
II,14). Faptele bune față de Dumnezeu sunt cele care 
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persoane sărace. Alimentele au fost colectate în 
cadrul liceului, de unde au fost duse la paraclis 
spre a fi oferite beneficiarilor.

Implicarea elevilor în activități sociale desco-
peră modul în care acești tineri își manifestă 
credința și solidaritatea față de persoanele aflate 
în situații dificile. „Dincolo de aspecte moderne 
ale vestimentației tinerilor decoperim, nu rareori, 
profunzimi duhovnicești, căutări și probleme ale 
vieții cotidiene care au nevoie de orientare spre 
împlinire sau pentru o „venire în sine”, după modelul 
fiului risipitor. Important rămâne faptul ca atunci 

când sunt căutători ai comorilor duhovnicești, să 
le descopere în blândețea chipului și a sfatului 
duhovnicului, profesorului sau catehetului tânăr, 
în disponibilitatea de a fi împreună pe cale și de 
a trăi sentimentul solidarității umane”, a apreciat 
părintele Cristian Alexandru Bănuță, Consilier al 
Sectorului Învățământ și Activități cu tineretul în 
cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului.

Procesiune cu Icoana Sfântului Apostol 
Andrei în municipiul Drăgășani

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Proto-
ieria Drăgășani s-a desfășurat procesiunea cu 
icoana Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul 
României.

Preotul militar Ion Dobre a organizat manifestări 
religioase în cadrul Centenarului, în colaborare 
cu conducerea instituției militare. Sărbătoarea a 
debutat cu săvârșirea slujbei Vecerniei cu Litie 
de către un sobor de preoți, în mijlocul cărora s-a 
aflat părintele protoiereu Daniel Bîrneață, urmată 
de procesiunea cu icoana Sfântului Apostol pe 
traseul stabilit, cu rugăciuni, tămâieri și candele 
aprinse în fața bisericilor Adormirea Maicii 
Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, din 
municipiul Drăgășani.

„Ne umplem de har, trăind în unitate de 
neam și de credință, așa cum am primit-o, 

au drept temelie credința, nădejdea și dragostea (I 
Corinteni XIII, 28)”, a spus părintele Iulian Mihai 
Bărbuși.

Activități educativ-sociale ale elevilor 
Colegiului „Alexandru Lahovari” la Paraclisul 
Arhiepiscopal „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”

Activitățile desfășurate în cadrul parteneriatelor 
educaționale ale Paraclisului Arhiepiscopal „Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel” din Râmnicu-Vâlcea și 
instituțiile de învățământ din municipiu prilejuiesc 
organizarea unor proiecte catehetice care își 
propun implicarea a cât mai mulți tineri. 

Succesul acestor activități este determinat de felul 
în care tinerii sunt motivați, dar și de implicare 
lor activă. Motivația care îi determină pe tineri 
să participe la aceste activități ține în general de 
relația cu preotul și profesorii, dar și apartenența 
la grup. Ceea ce rămâne important pentru tineri 
este sentimentul de a fi utili, de a-și pune în lumină 
abilitățile de organizare, comunicare sau cele 
care țin de creația artististică și, poate cel mai 
important, de a fi apreciați.

În prima săptămână din Postul Nașterii Domnului, 
elevii Colegiului Național Alexandru Lahovari din 
Râmnicu-Vâlcea, coordonați de doamna director 
Isabella Elena Ioniţă, au inițiat un proiect social 

în care, cu sprijinul preoților de la Paraclisul 
Arhiepiscopal Sfinții Apostoli Petru și Pavel, au 
oferit alimente, fructe și legume copiilor din familii 
cu situație materială precară, bătrânilor și altor 
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nealterată de la cel ce a încreștinat dintru început 
neamul nostru românesc, Sfântul Apostol Andrei. 
Suntem încredințați că, văzându-vă entuziasmul 

și românismul prin prezența voastră la acest 
eveniment, dragi tineri și elevi ai orașului nostru, 
veți ști să duceți mai sus, pe colina jertfelnică a 
României, acest odor preasfânt al creștinismului 
ortodox românesc, ce stă la temelia existenței 
noastre spirituale”, a evidențiat în cuvântul său de 
învățătură, părintele protoiereu.

Spectacol de cântece patriotice de 1 Decembrie 
la Parohia Sfinții Apostoli din Călimănești

Un grup de elevi de la Școala Generală Șerban 
Cantacuzino din Călimănești a oferit un recital de 
cântece patriotice și religioase în ziua sărbătoririi 
Sfantului Apostol Andrei, cel întâi chemat, 
Ocrotitorul României, cu prilejul Centenarului 
Marii Uniri.

Elevii și-au început recitalul cu „Desteaptă-te 
Române”, după care au interpretat alte cântece de 
referință pentru istoria neamului nostru românesc 
precum: „Treceți batalioane române Carpații”, „Noi 
suntem români”, „Doamne ocrotește-i pe Români!” 
sau „Hora Unirii”.

Momentul s-a dovedit unul de o mare încărcătură 
emoțională pentru credincioși și elevi care, în felul 
acesta, au arătat că prețuiesc valorile naționale.

Cruce ridicată în memoria eroilor martiri din 
comuna Runcu

În cadrul manifestărilor prilejuite de Centenarul 
Marii Uniri, în Parohia Runcu din Protopopiatul 
Călimănești a fost sfințită crucea ridicată pe dealul 
Ghidimoc.

Părintele Virgil Oprescu-Runceanu a arătat în 
cuvântul său, că teritoriul comunei Runcu a fost 
teatru de operațiuni militare, prin bătălia purtată 
aici, în zilele de 21-23 noiembrie 1916, unde a 
căzut în luptă cu mâna pe steag colonelul Nicolae 
Piperescu, cel care a condus Regimentul 69 
Infanterie.

Pentru jertfa celor căzuți și năzuința lor pentru 
unire s-a ridicat această cruce, momentul eroic 
fiind amintit printr-o placă comemorativă.

Slujbă de pomenire a eroilor neamului și Te 
Deum în orașul Horezu

În Ziua Centenarului, la Părohia Horezu I din 
orașul Horezu, părintele protoiereu Mihai Cârțan a 
săvârșit după Sfânta Liturghie, slujba de Te Deum  
și slujba de pomenire a eroilor neamului.

„Anul acesta sărbătorim Centenarul Marii Uniri 
din 1 decembrie 1918, un prilej binecuvântat de a ne 
exprima recunoştinţa faţă de cei care au contribuit 
la înfăptuirea acestui ideal naţional. Marea Unire 
reprezintă evenimentul principal din istoria 
României, atunci când Marea Adunare de la Alba-
Iulia a adoptat o rezoluţie prin care atesta unirea 
tuturor românilor din Transilvania, Banat, Crișana 
și Maramureș cu România. Este momentul în care 
ne aducem aminte de cei care au făcut posibil ca 
românii să se reunească într-o singură ţară”, a spus 
părintele protoiereu Mihai Cârțan.
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Ziua Centenarului în Parohia Foleștii de Sus, 
Protopopiatul Horezu

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a fost 
sărbătorită în Parohia Foleștii de Sus cu mare 
bucurie și respect deosebit pentru eroii, ostașii 
și luptătorii români care s-au jertfit și au luptat 
pentru împlinirea acestui vis de veacuri. Ca semn 
de mulțumire lui Dumnezeu la acest moment 
comemorativ, părintele Vasile-Emanoil Găman a 
săvârșit Sfânta Liturghie, apoi slujba de parastas 
pentru eroii din toate timpurile și din toate locurile, 
împreună cu un ales sobor de preoți. Momentul 

a continuat cu depunerea coroanelor de flori la 
Monumentul Eroilor din curtea bisericii parohiale 
de către oficialitățiile comunei Tomșani, cadrele 
didactice și elevii Școlii Gimnaziale Tomșani – 
Foleștii de Sus și enoriașii parohiei. Centenarul 
Marii Uniri a fost marcat prin slujba de Te Deum 
și alocuțiuni rostite de primarul Dumitru Pearcu, 
profesorul Laurențiu Stilea și educatoarea Dorina 
Tomescu. Sărbătoarea s-a încheiat cu un spectacol 
de poezii și cântece patriotice, susținut de corul 
Aghiofilia al Parohiei Foleștii de Sus și elevi ai școlii 
îndrumați de părintele paroh și doamna bibliotecar 
Georgeta Cârstea.

Tinerii din Călimănești și-au cinstit eroii
În cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea 

Centenarului, parohiile Călimănești I și Călimănești 
II au organizat în parteneriat cu instituțiile de 

învățământ din localitate și cu Seminarul Teologic 
Sfântul Nicolae din Râmnicu-Vâlcea, mai multe 
activități cultural-duhovnicești.

Astfel, elevii au recitat poezii și au interpretat 
cântece patriotice. Vorbind despre modul în care 
eroii sunt cinstiți, părintele protoiereu Nicolae 
Ceaușu a precizat că „mulţi poeţi și scriitori au 
compus ode, imnuri și cântece, iar numeroși istorici  
au prezentat diverse aspecte privitoare la războiul 
nostru și la Unirea din 1918. În aceste zile, avem 
datoria de a ne ruga pentru toți cei care s-au jertfit 
pentru unitatea neamului nostru și de a-i cinsti prin 
cântarea faptelor lor de vitejie”.

Activități catehetice în Protoieria Drăgășani
În Parohia Zăvoieni-Măciuca, la inițiativa 

părintelui Vasile-Narcis Istratie, un grup de elevi 
de la Liceul Teoretic Măciuca au marcat importanța 
Anului omagial al unității de credință și de neam, și 
al făuritorilor Marii Uniri prin participarea la Sfânta 

Liturghie, parastasul pentru pomenirea eroilor și  
slujba de Te Deum, în ziua de 1 Decembrie.

Parintele Vasile-Narcis Istratie a ținut un cuvânt 
de învățătură, arătând importanța acestei zile, 
dar mai ales datoria noastră de a-i pomeni pe 
eroii neamului care s-au jertfit pe câmpul de luptă 
pentru libertatea poporului român, unitatea de 
credință și întregirea teritorială a țării noastre.
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Lucrările Cercului pastoral 
Măciuca

Marți, 4 decembrie, la Biserica 
Sfânta Cuvoasă Parascheva a 
Parohiei Pietroasa din comuna 
Valea Mare, Protopopiatul Dră-
gășani s-au desfășurat lucrările 
Cercului pastoral Măciuca. 

Înainte de începerea lucrărilor, 
a fost săvârșită Taina Sfântului 
Maslu, fiind subliniată impor-
tanța acesteia pentru vindecarea 
trupească și sufletească a omului. 
Părintele Radu Dumitru a 
susținut lucrarea cu tema ,,Anul 
comemorativ al făuritorilor 
Marii Uniri din 1918, unitatea 
credinței și a neamului românesc”, lucrare în care 
a fost subliniată jertfa înaintașilor noștri pentru 
înfăptuirea statului național unitar modern. 

Elogiu adus făuritorilor Marii Uniri la Orlești
Prinos de recunoștință prin rugăciune și cântec 

patriotic a fost adus la 100 de ani de la Marea Unire 
din 1 Decembrie 1918 și în comuna Orlești, județul 
Vâlcea.

Credincioșii din parohiile Valea Bisericii, Orlești, 
Aurești și Silea, din Protoieria Drăgășani, după 
săvârșirea slujbei de Te Deum, au retrăit atmosfera 
de odinioară, de la 1 Decembrie 1918, la Căminul 
Cultural din localitate unde, alături de preoți, cadre 
didactice, elevi ai școlii gimnaziale și autoritățile 
locale au comemorat evenimentele legate de 

Centenar, într-o atmosferă românească autentică a 
satului arhaic.

În cadrul programului organizat în parteneriat 
de către Primăria Orlești, Parohia Valea Bisericii, 
Școlile Gimnaziale din Orlești și Ionești, au fost 
momente de bucurie și evocare a măreției actului de 
Unire secular. Alături de elevii școlilor menționate, 
au contribuit la frumusețea simpozionului și 
spectacolului interpeta de muzică populară și 
patriotică, doamna Veta Biriș, Trupa de Teatru 
Constantin Popian și Leira, Corul Seminarului 
Teologic Sfântul Nicolae și grupul de elevi ai Școlii 
Tudor Vladimirescu din Drăgășani.

Daruri pentru copiii din centrele sociale
Părintele protoiereu Nicolae Proteasa împreună 

elevi ai Seminarului Teologic Sfântul Nicolae, 
preoți din Protoieria Râmnicu-Vâlcea și credincioși 
ai Parohiei Sfântul Ioan Botzătorul, au oferit 
daruri copiilor din casele de tip familial aflate 
sub îngrijirea Fundației Inimă pentru inimă de la 
Parohia Trăistari.

Pentru copiii din acest centru, părintele proto-
iereu a oferit lenjerii de pat, perne, pilote, produse 
alimentare și jucării.
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Activitățile filantropice au continut în toată 
perioada premergătoare praznicului Naşterii 
Domnului, fiind vizitate centrele de îngrijire ale 
bătrânilor și copiilor.

Activități catehetice și filantropice în Protoieria 
Drăgășani

Pe parcursul lunii decembrie, în Protoieria 
Drăgășani s-au desfășurat mai multe proiecte 
catehetice, culturale și social-filantropice

„A dărui este cuvântul care ne zidește în credință 
și iubire milostivă față de semeni, mai cu seamă în 
vremea Postului. Să dăruim din timpul nostru, din 

știința și rugăciunea noastră, împărțind ofrande de 
hrană, haine, medicamente și cuvinte de mângâiere 
duhovnicească celor însingurați sau bolnavi, aflați 
în neputințe trupești ori lipsuri materiale. Să 
rămânem vestitori în faptă și cântare de colind ai 
marelui Praznic al Nașterii Mântuitorului  Hristos!”, 
sunt cuvintele pe care părintele protoiereu Daniel 
Bîrneață le-a adresat preoților implicați în aceste 
proiecte.

Program de cultură și tradiție creștină în 
Protoieria Drăgășani

Corul „Sfântul Stelian” al Protoieriei Drăgășani 
a participat la mai multe activități culturale și 
educaționale pentru tineri și elevi.

Corul a susținut în luna noiembrie recitaluri 
de muzică religioasă și patriotică în mai multe 
comunități și instituții de învățământ: Căminul 
Cultural Orlești, la evenimentul religos-cultural, 
Recunoștința 2018, organizat de Parohia Valea 

Bisericii Orlești, la simpozioanale cultural-istorice 
ale școlilor gimnaziale Tudor Vladimirescu și 
Nicolae Bălcescu din Drăgășani și la Festivalul 
de tradiții populare Ortodoxie și Tradiție 2018, 
organizat de Parohia Nemoiu-Amărăști. Alături de 
alte parohii din cuprinsul Protoieriei Drăgășani, 
corul preoților au luat parte la activitățile social-
filantropice de la Căminul de Bătrâni și Persoane 
nevoiașe din Scundu, Centrul de Zi pentru Copii 
din Orlești și la Concertul de Colinde al Parohiilor 
Ștefănești și Prundeni II.

Concursul Național „Marea Taină a Nașterii 
Domnului”

Sâmbătă, 15 decembrie, a avut loc la Căminul 
Cultural Foleștii de Sus, a X-a ediție a Concursului 
Național „Marea Taină a Nașterii Domnului”. 

Pe lângă reprezentările corale și scenetele 
religioase legate de Nașterea Domnului, concursul  
aprilejuit organizarea a două momente frumoase: 
moment literar în cinstea poetului Alexandru 
Enache și un moment istoric. La acest concurs a 
avut loc o expoziție de materiale confecționate de 

elevii Școlii Gimnaziale Tomșani și de fosta elevă a 
școlii, Raluca Tudor, necesare strângerii de fonduri 
pentru ajutorarea unor familii sărace. 

Parohia Sfântul Gheorghe – Nord a oferit daruri 
copiilor de la Grădinița Dumbrava Minunată

În apropierea sărbătorii Nașterii Domnului, 
cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, părintele 
Gabriel Vasile Neagoe de la Parohia „Sfântul 
Gheorghe-Nord” a oferit daruri copiilor de 
la Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava 
Minunată din Râmnicu-Vâlcea. 

Cu această ocazie, părintele a vorbit copiilor 
despre bunătatea, blândețea și faptele de milostenie 
săvârșite de sfinți, aceștia devenind modele pentru 
fiecare creștin.

V
iața parohiilor
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Parohia Căzăneşti a oferit daruri bătrânilor 
de la Centrul Medico-Social Lădeşti în cadrul 
proiectului social  „Solidaritate şi căldură 
pentru bătrâni”

În ziua de 18 decembrie, părintele Mihai Florian 
Popescu împreună cu enoriașii Parohiei Căzănești 
au oferit daruri bătrânilor din Centrul Medico-
Social Lădeşti.

Prin proiectul social „Solidaritate şi căldură 
pentru bătrâni”, credincioşii din Parohia Căzăneşti 
au adus bucurie în perioada sărbătorii Naşterii 
Mântuitorului în sufletele persoanelor care, din 
diverse motive, sunt departe de familiile lor şi 
se află în îngrijirea acestei instituţii de asistenţă 
socio-medicală.

Astfel, cele 50 de persoane vârstnice îngrijite în 
Centrul Medico-Social Lădeşti au primit pijamale, 
căciuli, ciorapi, prosoape, fructe şi dulciuri, 

produse care sunt necesare şi binevenite în această 
perioadă de iarnă, aşa cum au precizat atât domnul 
manager Sabin Dragnea, cât şi domnul doctor 
Romulus Mateescu, coordonatorii acestei instituţii.

Părintele Mihai Florian Popescu a mulţumit 
gazdelor care au primit cu multă căldură şi bucurie 
aceste daruri şi a spus că aceste acţiuni sociale 
desfăşurate de Parohia Căzăneşti vor continua şi în 
anii următori.

Daruri pentru copiii din Fumureni
Miercuri, 19 decembrie, s-a desfășurat o 

acțiune de împărtășire a bucuriei Naşterii 
Mântuitorului Hristos și urări de binecuvântare 
și belșug pentru cei 46 de copii ai Grădiniței 
și Școlii Primare Fumureni „Profesor Liviu 
Ionete” din satul Fumureni, comuna Lungești. 

Reprezentanții Asociațtiei Codrii Mamului-
Fumureni și ai Școlii Militare de Subofițeri 
Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica”, împreună 
cu părintele protoiereu Daniel Bârneață,  
părintele Marian Drăguţ de la Unitatea de 
Jandarmi și părintele Ion Dobre de la Unitatea 
de Pompieri Drăgășani au împărțit copiilor 
daruri.

La acțiune au participat directorul Școlii 
Gimnaziale Lungești, prof. Ilarian Marcel Nicolescu, 
cadre didactice și reprezentanți ai comunității 
locale.

Acțiunea a fost susținută financiar de membrii 
Consiliului Director - Asociația Codrii Mamului 
- Fumureni, reprezentanți ai Școlii Militare de 

Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” și 
Setraco Holding SA.

Parohia Climănești II a oferit daruri bolnavilor 
de la Centrul de recuperare și reabilitare 
neuropsihiatrică Băbeni 

Miercuri, 19 decembrie, părintele Iulian Lixandra 
împreună cu câțiva enoriași ai Parohiei Călimănești 
II, au oferit daruri bolnavilor de la Centrul de 
recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Băbeni.

„Faptele milei trupeşti le-am auzit mereu în Sfânta 
Evanghelie: să îmbrăcăm pe cel gol, să dăm de 
mâncare celui flămând, să adăpăm pe cel însetat, 
să cercetăm pe cel bolnav în spital, să cercetăm în 
temniţă pe cel închis şi, extinzând toate acestea, 
dorim să aducem bucurie și celor care sunt lipsiți 
de dragostea familiei”, a spus părintele Iulian 
Lixandra.
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Arhiepiscopia Râmnicului a oferit daruri 
copiilor din centrele de plasament

Vineri, 21 decembrie, din încredințarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhi-
episcopul Râmnicului, domnul consilier Silviu 
Marian Dumitrașcu împreună cu câțiva părinți de 

la Centrul Eparhial au oferit daruri copiilor din 
centrele de plasament.

Astfel, au fost oferite daruri copiilor de la 
Casa „Pinocchio” din Băbeni, de la Centrul de 
îngrijire Goranu și celor din centrele „Ana”, 
„Andreea” și Nr. 3 din municipiul Râmnicu-
Vâlcea.

„130 de copii din centrele de plasament din 
județul Vâlcea au primit daruri din partea 
Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie la Sărbătoarea Nașterii Domnului. 
Recunoștința și dragostea sinceră a copiilor 
s-a manifestat prin bucuria cu care ne-au 
întâmpinat astăzi în jurul bradului de Crăciun 
unde, împreună, am vestit și mărturisit Taina 
Nașterii Mântuitorului Hristos prin colinde”, 
a precizat domnul consilier Silviu Marian 
Dumitrașcu.

Prețuire, dragoste și ajutor pentru bătrâni
Părintele Gabriel Vasile Neagoe a oferit în ajunul 

Sărbătorii Nașterii Domnului ajutoare bătrânilor 

din parohie. 
„Mulți bătrâni așteaptă să le întindem o mână 

de ajutor și să le oferim prețuirea, dragostea 
și ajutorul de care au mare nevoie”, a subliniat 
părintele Gabriel.

Colindul sfânt și bun în Parohia Mihăești I
În Ajunul Crăciunului, Grupul de copii ,,Sfântul 

Ioan Botezătorul” al Parohiei Mihăești I a vestit 
Nașterea Mântuitorului Hristos prin frumoasele 
colinde, ducând mai departe dragostea și 
tradițiile străbune ale neamului nostru creștin.

„Să mergem cu păstorii/ Și să Îl preamărim,/ Că 
pentru noi/ El S-a născut,/ Veniți la Viflaem!”

„Colindătorii au fost și ei mesageri ai veștii 
minunate că Fiul lui Dumnezeu S-a născut aici, 
printre noi, pe pământ”, a arătat părintele 

Constantin Ababe. 

„Tradiţii religioase de Crăciun”
În Parohia Jiblea-Veche din Protoieria Călimănești, 

s-a organizat acţiunea caritabilă „Tradiţii 
religioase de Crăciun”, duminică, 23 decembrie, 
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după Sf.Liturghie, pentru a vesti Praznicul Nașterii 
Domnului.

Daruri pentru copiii și mamele de la Centrul 
Maternal Troianu din Râmnicu-Vâlcea

Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în ajunul 

sărbătorii Nașterii Domnului, părintele consilier 
Alexandru-Cristian Bănuță și domnul consilier 
Silviu-Marian Dumitrașcu au împărțit daruri 
copiilor și mamelor de la Centrul Maternal Troianu 
din Râmnicu-Vâlcea.

Părintele Alexandru-Cristian Bănuță a vorbit 
copiilor despre semnificațiile sărbătorilor, 
arătând că „sărbătorile creştine nu sunt doar 
simple comemorări ale unor evenimente biblice 
petrecute cândva, ci permanentizarea acestor fapte 
mântuitoare şi trăirea lor efectivă de către fiecare 
dintre noi. De aceea ne şi pregătim duhovniceşte ca 
să întâmpinăm cu cuviinţă creştinească, prin post şi 
rugăciune, măreţele sărbători ale anului”.

Parohia Călimănești II a oferit sprijin familiilor 
defavorizate

La inițiativa preoților Petre Iulian Lixandra și 
Efrem Ovidiu Stanciu, cu sprijinul membrilor 
Consiliului Parohial și al Comitetului Parohial, au 
fost împărțite alimente vârstnicilor, bolnavilor și 
copiilor ce provin din familiile defavorizate ale 
Parohiei Călimănești II.

Preoții împreună cu câțiva enoriași au adus un 
zâmbet pe chipurile familiilor defavorizate care au 
primit alimente şi haine.

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

În ajunul praznicului Nașterii Domnului, cu 
binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, preoți și 
credincioși vâlceni au colindat și au oferit daruri 
bolnavilor, aparținătorilor acestora și personalului 
medical din Spitalul Județean Vâlcea. 

La eveniment au participat părintele protoiereu 
Nicolae Proteasa împreună cu preoți și credincioși 
de la parohiile din Protopopiatul Râmnicu-Vâlcea, 
membrii Asociației Tinerilor Ortodocși Sfântul 
Valentin din Arhiepiscopia Râmnicului și preoții de 

la capela Spitalului Județean. 
Părintele protoiereu a transmis binecuvântarea 

și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului 
Părinte Varsanufie pentru toți fiii duhovnicești 
ai Înaltpreasfinției Sale, descoperind totodată 
modurile în care iubirea milostivă a lui Dumnezeu 
se împărtășește bolnavilor prin rugăciunea 
Bisericii și lucrarea jertfelnică a medicilor, precum 
și datoria preoților și a credincioșilor de a fi solidari 
cu cei aflați în suferință.
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Colegiul de Redacție

Sfântul Proclu, Patriarhul Constantinopolului: 
„Puternică este mreaja pescuirii apostolice; 
minunat este năvodul pomenirii lui Andrei: 
mreajă a morților nemuritori, care niciodată nu 
se rupe. Căci nu se strică cu timpul plasa pe care 
nu a împletit-o vreun meșteșug, ci harul. Căci, 
chiar dacă pescarii au părăsit <această lume>, 
uneltele lor de pescari cuvântători și năvodul în 
care vânează lumea nu se strică cu timpul. Cei 
care trag nu sunt văzuți, iar plasele sunt pline. Nu 
și-au luat cu ei o undiță pe care timpul o distruge; 
nu au întins un fir pe care trecerea vremii îl 
rupe; nu și-au făurit un cârlig pe care rugina îl 
mănâncă; nu i-au pus împrejur o momeală drept 
cursă pentru pești; nu s-au așezat pe o stâncă pe 
care o zgâlțâie valurile; nu s-au suit pe o corabie 
pe care o zdrobește furtuna; nu au plecat să prindă 
pești, să vâneze firea necuvântătoare.

Ci, așa cum meșteșugul lor este minunat, și 
uneltele lor sunt minunate și foarte noi. Căci, în 
loc de undiță, întind propovăduirea; în loc de fir, 
aruncă la apă pomenirea; în loc de cârlig, trimit 
putere; în locul vreunei momeli, înfășoară cârligul 
cu minuni; în loc să șadă pe o stâncă, pescuiesc 
din ceruri; în loc de corabie, au primit jertfelnic; 
în loc de pești, vânează regi; în loc de năvod, au 
întins Evanghelia; în loc de meșteșug, se folosesc 
de har; în loc de mare, străbat lumea; în loc de 
plase, pescuiesc cu crucea.

Cine a văzut vreodată morți care pescuiesc și 
vii care sunt pescuiți? O, putere a Celui Răstignit! 
O, dumnezeiască vrednicie! O, apostolească 
binefacere!

Pentru că nimic nu este în lume asemenea 
harului apostolesc.

Andrei, precum o vistierie de lumină, după 
ce L-a aflat pe Stăpânul tuturor, a strigat către 
Petru, fratele său: L-am aflat, spune, pe Mesia 
(Ioan I, 21). O, preaplin al iubirii de frate! O, 
răsturnare a rânduielii [firii]! Andrei a venit după 
Petru la viață și a pornit înaintea lui pe urmele 
Evangheliei. L-am aflat, spune, pe Mesia.

Dintr-o bucurie fără margini se naște cuvântul: 
luminoase sunt bunele vestiri ale aflării. Am aflat, 
spune, Vistieria”.

Sursă: Sfântul Proclu, Patriarhul Constan-
tinopolului, „Cuvânt de laudă la Sfântul Apostol 
Andrei”, în Martyria, 3/2018.
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Bolnițțțta Mănăstirii Bistrițta

Distrugerile provocate de către Mihnea cel Rău în 1509 Mănăstirii Bistriţa, vechiul aşezământ al 
Craioveştilor terminat în jurul lui 1494, au fost urmate de o campanie de refacere aparţinând unuia 
dintre ctitorii iniţiali, banul Barbu Craiovescu, după înscăunarea lui Neagoe Basarab. Cu această 
ocazie a fost construită aici şi o biserică având funcţie de bolniţă. Din etapa de refacere ctitoricească 
nu se mai păstrează astăzi decât această biserică, aşezată în afara incintei şi rămasă neafectată de 
campania de reconstruire a mănăstirii, în stil neogotic, din perioada 1846-1855. Nu se cunoaşte data 
realizării ei, dar se presupune că reconstrucţia din secolul al XVI-lea a avut ca prioritate refacerea 
incintei mănăstirii, cuprinzând biserica mare, zidurile, chiliile, paraclisul, şi apoi zidirea bolniţei, 
presupusă a fi început către 1519, când lucrările din incintă erau încheiate prin pictarea bisericii 
mari.

Altarul are două nişe scunde, pastoforiile, realizate în grosimea pereţilor, la nord şi la sud. Naosul 
aproape pătrat este acoperit cu o boltă semicilindrică longitudinală. 

La vest, biserica a avut iniţial un pridvor deschis de lemn, cu parapet şi stâlpi subţiri, aşa cum apare 
în tabloul votiv din interior. În anul 1710, acest pridvor rustic a fost înlocuit cu unul de zid, acoperit 
cu o calotă pe pandantivi. Pridvorul a păstrat intrarea pe nord ca la cel vechi, dar, având coloane 
masive de zidărie, a modificat proporţiile şi silueta edificiului. Tot atunci au fost lărgite ferestrele 
şi uşa de intrare în biserică. Ctitorul despre care avem menţiunea că a încheiat lucrările acestui 
pridvor de zid, cu pictura, este cea de-a doua soţie a vornicului Şerban Cantacuzino, Andreiana 
Fălcoianu. Pictura brâncovenească a pridvorului, de foarte bună calitate, atât tehnică, cât şi artistică, 
a fost realizată de către zugravii Iosif ieromonahul, şi ucenicul Teodosie, amintiţi în inscripţiile 
pictate deasupra intrării în biserică.

La începutul secolului al XlX-lea, pridvorul a primit şi o pictura exterioară, care - după opinia 
lui Andrei Paleolog - este una dintre cele mai cuprinzătoare reprezentări ale fabulelor Esopiei din 
pictura românească.
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