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Sfântul Voievod Martir Constantin 
Brâncoveanu și taina mormântului gol 

de la Mănăstirea Hurezi
 

† Varsanuf ie
Arhiepiscopul Râmnicului

Sfântul Constantin Brâncoveanu, marti-
rizat în cetatea Istambulului cu trei sute de ani în 
urmă, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, 
reprezintă pentru fiecare noi, cei de astăzi, o 
adevărată pildă de jertfire din dragoste pentru 
Mântuitorul Hristos și neamul său, nu doar prin 
martiriul său și al fiilor lui, ci prin întreaga viață, 
care a fost o continuă dăruire lui Dumnezeu, 
familei și neamului românesc. După cum se 
poate vedea din documentele vremii, familia 
Sfântului Constantin Brâncoveanu a avut 
vocație mărturisitoare. Fără preget, prin tot ceea 
ce a făcut, a vorbit și a scris, familia Brâncoveanu 
L-a mărturisit pe Hristos, Dumnezeu adevărat și 
om adevărat. Astfel, emblematice pentru această 
familie, sunt cuvintele pe care Voievodul Sfânt 
Constantin le-a rostit ca îndemn fiilor săi înainte 
de mucenicia acestora, consemnate într-o 
scrisoare adresată dogelui de Veneția de către 
ambasadorul Andrea Memno: ”Fiii mei! Iată, 
toate avuțiile și tot ce am avut, am pierdut; să nu ne 
pierdem însă și sufletele! Stați tare și bărbătește, 
dragii mei, și nu băgați seamă de moarte! Priviți 
la Hristos Mântuitorul nostru câte a răbdat 
pentru noi și cu ce moarte de ocară a murit: 
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credeti tare întru aceasta și nu vă mișcați, nici 
vă clătinați din credința cea pravoslavnică, 
pentru viața și lumea aceasta!”. Toată viața 
lui, Voievodul Constantin Brâncoveanu a 
pus-o în slujba Bisericii, nu doar prin ctitorii 
de biserici și mănăstiri, sau prin cărțile 
care s-au tălmăcit și tipărit la porunca și cu 
cheltuiala acestuia, nu doar prin modelul 
familiei sale, cu unsprezece copii și cu o soție 
ce merită, la rândul ei, canonizarea, Doamna 
Maria Brâncoveanu, ci mai 
ales prin profunda lui credință 
și dragoste, exprimate și de 
cuvintele dinaintea martiriului 
unuia dintre sfinții lui copii: 
”Mai bine să mori în legea 
creștinească, decât să te faci 
păgân, lepădându-te de Iisus 
Hristos pentru a trăi câtiva ani 
mai mult pe pământ!”. Sfântul 
Constantin Brâncoveanu a 
înțeles că a muri pentru Hristos, 
înseamnă a trăi veșnic întru  
Împărăția Cerească. Nimic din 
această lume nu l-a făcut să 
se abată de la scopul său ultim, nici avuția, 
nici iubirea de copii, nici iubirea de soție. A 
înțeles că toate se pierd, dacă se leapădă de 
Hristos și Biserica Sa: ”Fiilor, fiți bărbați! Am 
pierdut tot ce aveam pe astă lume. Nu ne-au 
mai rămas decât sufletele. Să nu le pierdem 
și pe ele, ci să le ducem curate înaintea feței 
Mântuitorului Hristos. Să spălăm păcatele 
noastre cu sângele nostru!”.

Cum înțelegem și cum trăim noi cei 
de astăzi jertfa Sfinților Brâncoveni? Cum 
a rodit în neamul nostru jertfa Sfântului 
Constantin Brâncoveanu și a familei sale? 
Câți dintre noi mai păstrăm în suflet aprinsă 
candela credinței pe care Sfântul Voievod a 

ținut-o aprinsă pentru neamul acesta? Mai 
avem noi în zilele acestea dragostea de neam, 
așa cum a avut-o acest domnitor sfânt? Mai 
avem noi demnitatea de a nu ne apleca în fața 
străinilor după exemplul său? Am avea oare 
puterea de a-L mărturisi pe Hristos cu prețul 
vieții noastre și al copiilor noștri? Întrebările 
acestea nu trebuie să rămână fără răspuns, ci 
fiecare dintre noi trebuie măcar în sine însuși 
să găsească răspunsul cuvenit. Chiar dacă 

acum nu mai este poate timpul martirajului 
sângeros, este încă timpul dreptei mărturisiri 
a lui Hristos, mărturisire cu fruntea către 
cer. Iubirea de neam și patrie nu este 
desuetă, ci mai mult, în zilele noastre când 
se încearcă dezrădăcinarea noastră completă 
și distrugerea valorilor Bisericii și neamului 
nostru, avem datoria de a lucra cu curaj și 
spirit de sacrificiu, după exemplul Sfinților 
Brâncoveni. Din păcate, societatea actuală 
promovează mai mult lașitatea, trădarea 
și compromisul de orice fel, decât iubirea 
de Dumnezeu, famile și neam. De aceea 
astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de 
exemplul acestor sfinți neomartiri ai neamului 



5

Cu
vâ

nt
ul

 Ie
ra

rh
ul

ui

românesc. Familia domnitorului Constantin 
Brâncoveanu constituie astfel pentru noi un 
simbol și un model al demnității românești, 
ce nu trebuie să rămână doar în cărți, ci să 
încercăm să facem să rodească în fiecare 
dintre noi, iubindu-ne cu adevărat familia, 
neamul și Biserica.

În prefața Bibliei din 1688 Patriarhul 
Dositei al II-lea Notaras al Ierusalimului 
(1669-1707), îl considera pe Sfântul Martir 
Constantin Brâncoveanu un luminător al 
întregului popor român: „vrednic de mii de 
laude ești Măriia ta, care la un norod întreg 
dai cuvântul lui Dumnezeu, ca oarece lumină 
fiind până acum supt acoperemânt și o pui în 
sfeșnic, ca să lumineze celor den casă ai Be-
sericii noroade: rumânilor, moldovenilor și 
ungrovlahilor”1.

Epoca brâncovenească, considerată 
de Nicolae Iorga o „monarhie culturală”, 

1 Ion Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografia românească veche, 
tomul I, 1508-1830, București, Ed. Academiei Române, 
1903, p. 289.

se remarcă mai puțin prin fapte de 
arme2, cât printr-o prioritate culturală 
absolută. Domnitorul sfânt, Constantin 
Brâncoveanu, martir pentru credința sa, 
reușește să construiască o serie de biserici și 
mănăstiri care vor marca arta românească, 
constituindu-se în această perioadă curentul 
artistic care îi și poartă numele. Radu 
Greceanu menționează în Istoria domniei 
lui Constantin Basarab Brâncoveanu Voievod 
(1688-1714) că „măria ta [...] nevoindu-te, 
mai vârtos cu milostenii, case dumnezeiești 
multe den temelii ai rădicat, fără de cele ce 
cu mile ai întărit, altele cu ziduri ai înnoit 
și ai întemeiat, căci poci zice că mai nicio 
mănăstire domnească n-au rămas neîntărită 
de mila măriei sale”3, însă nu numărul 
acestora impresionează, ci rafinamentul 
stilului arhitectural, deopotrivă și pictural, al 
lăcașurilor de cult. Arta brâncovenească are 
ca fundament tradiția artei muntenești, cu 
izvor în cea bizantină, integrând în aceasta 
în chip admirabil elemente orientale, dar 
și occidentale, îndeosebi venețiene. După 
expresia unei cercetătoare contemporane, 
„Arta brâncovenească reprezintă una dintre 
cele mai reușite sinteze între arhitectura locală 

2 Corina Popa și Ioana Iancovescu, Mănăstirea Hurezi, 
Ed. Simetria, București. 2009, p. 103. 
3 Radu Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab 
Brâncoveanu Voievod (16881714), București, 1970, p. 52.
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a conacelor nobililor (inspirate, desigur, de 
locuințele țărănești) și influențele bizantine 
ori venețiene. Monumentele ridicate în 
epoca brâncovenească erau impregnate 
de aspirațiile europene ale epocii. Curțile 
domnești erau construite în locuri frumoase, 
pe malul apei, și erau înconjurate de păduri, 
asemeni vilelor venețiene contemporane, 
fiind folosite de domnitor și de curteni 
pentru odihnă și popas. Arhitectura civilă din 
epoca brâncovenească era o fericită îmbinare 
de elemente caracteristice Orientului și 
Occidentului”4.

Sfântul Martir Constantin Vodă 
Brâncoveanu a promovat valori culturale nu 
doar în artă, ci a arătat un interes deosebit 
față de cartea tipărită, dar și pentru istoria 
literaturii antice și patristice, lucru pe care îl 
accentuează același cronicar, Radu Greceanu: 

4 Arh. Alexandra Juvara Chiliman, „Palatele brân-
covenești dea lungul timpului”, în Moștenirea brânco-
venească, Editura Centrul Cultural Palatele Brâncove-
nești, 2008, p. 77.

„și mai ales în tot chipul pentru Sfânta Biserică 
te-ai nevoit, că și cărți multe bisericești […] 
s-au tipărit den porunca măriei tale, tălmăcite 
dupre limba elinească pre limba rumânească, 
foarte frumoase, care n-au fost mai înnainte”5. 

Astfel, la Hurezi, Domnitorul Martir 
a avut colaborator pe un cuvios cărturar 
și iubitor de artă, chip al vieții monahale 
autentice, Cuviosul Ioan Arhimandritul, pe 
care nădăjduim ca în timp scurt să îl avem în 
sinaxarul Bisericii noastre.

Să-i purtăm mereu în sufletul și inima 
noastră pe acești sfinți ai neamului nostru și 
mai ales să le urmăm pilda, rugându-ne ca 
și această carte să fie un imbold de a-i urma 
cu vrednicie, de a-i iubi și a le prețui jertfa 
la adevărata valoare. Însă nicio jertfă nu este 
cinstită cum se cuvine, decât atunci când ea 
devine roditoare în viața noastră de zi cu zi.

5 Radu Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab 
Brâncoveanu Voievod, p. 53.
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Grija Bisericii față de tineri, viitorii misionari ai iubirii 
Domnului Hristos

Regăsirea firescului vieții și a bucuriei 
întâlnirii față către față, înțelegerea 
și aprofundarea credinței ortodoxe, 

prin dialogurile catehetice și familiarizarea 
cu rugăciunea, sunt câteva dintre lucrările pe 
care Biserica le săvârșește pentru formarea 
tinerelor generații. O lucrare concretă este 
constituită de taberele și școlile de vară 
organizate în parohii și mănăstiri, iar în 
decursul verii, în Arhiepiscopia Râmnicului, au 
fost desfășurate mai multe astfel de activități 
educațional-catehetice pentru copii și tineri 
din cuprinsul județului Vâlcea și din întreaga 
țară.

Copiii și tinerii, prin natura vârstei și a perioadei 
specifice de continuă formare a personalității, 
sunt cei mai afectați de influențele societății în 
care trăiesc, fie ele comportamentale, mentale, 
concepții de viață și moralitate, chiar și dezvoltări 
tehnologice. Acest climat în continuă schimbare 
poate determina nu numai denaturarea vieții 
moral-sociale, ci mai ales incertitudini și 
frământări sufletești, trăirea amăgirii personale, 
din cauza exaltării plăcerilor, sau a senzaționalului, 
și simțirea tot mai acută a singurătății și a golului 
existențial. 

În fața unor astfel de provocări, Biserica îi 
întâmpină pe acești tineri cu firescul vieții 
creștine, ancorată în cunoașterea și trăirea relației 
autentice cu Dumnezeu, iar după puterea celor 
responsabilizați, sau a celor în mod liber implicați, 
în formarea tinerilor caută să întărească pe copii și 
tineri de a nu se abate de la calea lor spre Dumnezeu. 
Una dintre formele de dialog pe care Biserica 
o oferă tinerilor este tabăra sau școala de vară, 
prin intermediul cărora participanții pot socializa 
față către față, întrucât mulți se simt singuri și 
au nevoie de comunicare; se pot familiariza, sau 
aprofunda, cu ritmul de viață creștină, dialogând 
și ajutând pe cei în nevoi, învățând și împărtășind 
cele învățate.

În acest sens, alături de diferitele activități 
educaționale și catehetice derulate pe parcursul 
anului în diferite comunități parohiale din 
Arhiepiscopia Râmnicului, în perioada verii, 
Sectorul învățământ și activități cu tineretul al 
Centrului Eparhial și unele dintre aceste parohii au 
intensificat lucrarea educațională prin organizarea 
unor tabere sau școli de vară. Astfel, la parohiile 
Brezoi, Malaia, Valea-Bisericii din Orlești, Jiblea-
Veche din Călimănești, precum și la mănăstirile 
Hurezi, Turnu, Cozia, Bistrița, copii și tineri din 
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cuprinsul parohiei, sau din familii cu posibilități 
financiare reduse, sau care au obținut rezultate 
bune la Olimpiadele și concursurile de cultură și 
spiritualitate de la etapele județene și naționale 
au participat la variate activități educaționale 
creative și recreative, catehetice și inter-culturale. 

La finalul acestei veri, s-a desfășurat la nivelul 
Mitropoliei Olteniei, anul acesta în Arhiepiscopia 
Râmnicului la Mănăstirea Bistrița, cea de-a IV-a 
ediție a Taberei „Tradiție și noutate”, la care au 
participat tineri din întreaga țară. Alături de 
tineri au fost preoți din partea Arhiepiscopiei 
Râmnicului și profesori din partea Inspectoratului 
Școlar Județean Vâlcea, care au susținut ateliere de 
formare și comunicare și activități specifice unei 
tabere, rolul celor implicați fiind atât de a-i apropia 
și menține în Biserică pe tineri, cât și de a-i asculta 
și a le cunoaște provocările cu care se confruntă.  

„Cei mai mulți dintre noi, când participăm într-o 
tabără, ne dorim să legăm prietenii noi și să ne 
bucurăm împreună de frumoasele momente, unice, 
la care luăm parte. Pentru mine, participarea la 
această tabără, pe lângă prietenii noi și amintirile 
de neuitat, a reușit să mă întărească și mai mult pe 
plan spiritual, învățându-mă să mă bucur de fiecare 
moment al vieții, care este unic prin felul său. De 
asemenea, prin intermediul jocurilor de cunoaștere 
și al diferitelor activități desfășurate, am reușit să 
îmi înving emoțiile de a vorbi în public. Am rămas 
profund impresionat de persoanele implicate, 
deoarece acestea nu ne-au privit cu superioritate, 
ci erau în totalitate dedicate activităților, trăind în 
sensul propriu bucuria alături de noi. Mă declar o 
persoană fericită cu adevărat, pentru că am reușit 
să trăiesc în aceste zile clipe de neuitat, alături 
de persoane speciale și am reușit, totodată, să leg 

prietenii care vor dăinui în timp”, este mărturia 
tânărului Ionuț Tiberiu Subașu, din Episcopia 
Slatinei și Romanaților. 

„De la îndoiala în privința participării, am ajuns 
la regretul de a părăsi tabăra. În primul rând, 
așteptările mi-au fost mult depășite de programul 
taberei, cât și de amabilitatea și spiritul vesel 
al organizatorilor și al coordonatorilor. Spațiul 
Mănăstirii Bistrița este o bucată de natură 
primordială, de o liniște și de o căldură aparte, dar 
a reprezentat și un spațiu al socializării, dezvoltării 
personale și al iubirii. Tabăra nu a fost doar un prilej 
de pelerinaj, ci și un prilej de a lega noi prietenii. Am 
fost plăcut surprinsă de activitățile de cunoaștere, 
realizate de domnul profesor Liviu Bogdan Tudor, 
dar și de activitățile din cadrul workshop-ului, 
realizat de doamna inspector Laura Lăcraru și 
de domnul inspector Romeo Popescu. Am avut 
ocazia să fim creativi și să ne exprimăm opiniile și 
convingerile fără constrângeri și să ne fructificăm 
imaginația. Activitățile taberei au crescut fiecăruia 
nivelul stimei personale și au spart barierele sociale 
dintre noi. Plecăm cu păreri noi, prietenii frumoase, 
amintiri emoționante și cu regretul că trebuie să 
ne despărțim”, a precizat Dana Cristina Marcu, din 
Episcopia Sloboziei și Călărașilor.

Prin menirea ei, Biserica, cu ajutorul preoților 
și al credincioșilor ei, caută să le ofere copiilor și 
tinerilor adevărate repere moral-sociale, dar se 
străduiește și ca mesajul Evangheliei Mântuitorului 
Hristos să rămână unul viu și credibil în lumea de 
azi, dată fiind adversitatea lumii secularizate față 
de Mântuitorul ei. 

De aceea, reticența unor tineri și adulți, poate 
chiar fiind din Biserică, față de Biserică și lucrările 
ei în societate poate fi preschimbată într-o 
certitudine tocmai de către acești copii și tineri, 
participanți la taberele și școlile de vară organizate 
de Biserică, care, nu acum, ci la împlinirea voii lui 
Dumnezeu, vor deveni misionari ai Evangheliei 
Domnului Iisus într-o lume care are nevoie tot mai 
mult de iubirea Sa.
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Veniamin Micle la 
ceas aniversar – 

80 de ani

Părintele arhimandrit Veniamin Micle a 
împlinit  în data de 7 iulie, venerabila 
vârstă de 80 de ani. În semn de 

recunoștință pentru slujirea depusă la altarul 
și amvonul bisericii Mănăstirii Bistrița mai 
bine de 25 de ani, Arhiepiscopia Râmnicului 
a organizat sâmbătă, 6 iulie, un eveniment 
omagial la ctitoria ocrotită de Sfântul Cuvios 
Grigorie Decapolitul.

Evenimentul omagial a început cu Sfânta Liturghie 
săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, în biserica Mănăstirii 
Bistrița, înconjurat fiind de un sobor de preoți 
și un arhidiacon, în prezența obștii maicilor și a 
fiilor duhovnicești ai părintelui. Rugăciunile de 
mulțumire adresate lui Dumnezeu au continuat cu 
slujba de Te Deum, la finalul căreia Înaltpreasfinția 
Sa a rostit cuvântul omagial, intitulat „Preacuviosul 
Arhimandrit Veniamin Micle – voievod al slovei 
dumnezeiești”. Părintele Arhiepiscop a reliefat 
aspecte biografice și realizările părintelui 

arhimandrit, dintre acestea din urmă cea 
mai însemnată fiind rectitorirea Mănăstirii 
Bistrița. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a 
evidențiat iubirea de carte a părintelui 
Veniamin Micle, numindu-l „un Macarie 
al vremurilor noastre”, nu în ultimul rând 
împlinirea datoriei de căpetenie a unui 
călugăr, și anume rugăciunea și creșterea de 
fii duhovnicești. „Călugăr cărturar și model 
de acrivie intelectuală și monahală, părintele 
Veniamin Micle este un adevărat stâlp, nu 
doar al Ortodoxiei vâlcene, ci al întregii 
Ortodoxii. Astfel, părintele se dovedește nu 
doar unul dintre cei mai prolifici scriitori de 
istorie bisericească din Biserica Ortodoxă 
Română, ci mai mult, cel mai prolific monah al 
zilelor noastre, ziditor de slovă dumnezeiască 
în inimile credincioșilor. Zidirea Cuvântului lui 
Dumnezeu în sufletul credincioșilor a fost și, 
după cum vedem, rămâne prioritatea majoră 
a Preacuvioșiei sale, sub toate formele: cuvânt 
scris, predică și cateheză și, mai mult decât 
orice, exemplul vieții sale personale. Așa 
încât nu este nicio exagerare să afirmăm că 
părintele arhimandrit Veniamin Micle de la 
Mănăstirea Bistrița Vâlcii trăiește de acum 
Împărăția lui Dumnezeu prin îmbogățirea 
duhovnicească a culturii române. Voievod al 
slovei dumnezeiești, părintele Veniamin este 
pentru Biserica noastră un model viu, care, 
cu adevărat, face să ardă inima în noi (Luca 
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XXIV, 32); exemplu autentic nu doar pentru orice 
monah, ci pentru orice slujitor al lui Hristos și, 
totodată, pentru toți cărturarii.

La împlinirea a 80 de ani, îi urăm și noi să îi 
dăruiască Dumnezeu multă sănătate, bucurii 
duhovnicești, putere de muncă și ani mulți în 
slujirea lui Dumnezeu și a aproapelui, așa cum a 
făcut-o neobosit până astăzi”, a spus Chiriarhul 
Râmnicului.

În semn de apreciere, Înaltpreasfințitul Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie a oferit părintelui 
arhimandrit Veniamin Micle cea mai înaltă 
distincție a Arhiepiscopiei Râmnicului, „Crucea 
Râmnicului”, precum și volumul Sfântul Grigorie 
Decapolitul, reeditat la momentul aniversar 
de Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului. 
Această lucrare monografică reprezintă o ediție 
îmbogățită a studiilor și cercetărilor părintelui 
arhimandrit dr. Veniamin Micle cu privire la viața 
și minunile Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul.

 „Mă simt profund emoționat de dragostea pe 
care Înaltpreasfinția Voastră o arătați față de 
smerenia mea. M-am bucurat că ați surprins 
foarte bine activitatea mea și vreau să vă destăinui 
o taină a vieții mele: când am intrat în mănăstire, 
am învățat că Dumnezeu a înzestrat pe fiecare 
călugăr cu două aripi: a rugăciunii și a muncii. Ca 
să faci progrese, ca să te poți ridica spre înălțimile 
cerești, trebuie să folosești ambele aripi. Mie nu 
mi-a fost greu, întrucât în familia mea am fost 
crescut în duhul muncii și al rugăciunii și astfel 
am continuat-o firesc în mănăstire. Vă mulțumesc  
pentru prezență, binecuvântare și purtarea de 
grijă”, a spus părintele arhimandrit Veniamin 
Micle.

În semn de recunoștință, a dăruit Înalt-
preasfințitului Părinte Varsanufie mai multe 
volume pe care le-a scris în ultimii ani. 

O nouă carte lansată de arhim. Veniamin 
Micle: Adevărata Posadă: Defileul Bistriței

Evenimentul omagial a continuat în sala de 
conferințe a Mănăstirii Bistrița, unde au fost 
prezentate mesaje de felicitare din partea 
oamenilor de cultură vâlceni și din țară, precum 
a reprezentanților instituțiilor și asociațiilor 
de cultură. Sesiunea, moderată de părintele 
Ștefan Zară, consilier cultural al Arhiepiscopiei 
Râmnicului, a continuat cu lansarea unei noi cărți, 
semnată de arhim. Veniamin Micle, Adevărata 
Posadă: Defileul Bistriței, respectiv cu momentul 
de decernare a unor medalii și diplome omagiale.

Acest nou volum este rezultatul cercetării 

documentelor de epocă pentru localizarea 
bătăliei de la Posada din anul 1330, dintre regele 
Carol Robert de Anjou al Ungariei și voievodul 
Basarab I al Țării Românești. Unul dintre 
argumente se bazează pe însăși Diploma din 26 
noiembrie 1332, în care regele Carol Robert de 
Anjou se referă la părțile de nord ale județelor 
Olteniei.

„Prezenta lucrare demonstrează că bătălia 
de la Posada n-a avut loc nici în stânga Oltului, 
nici în părțile Severinului, ci undeva la începutul 
traseului dintre Râmnic și Severin. Tot regele 
Carol face o descriere geografică a terenului, 
precizând că bătălia s-a desfășurat într-un loc 
«crângos și păduros», «strâmt și întunecos», 
«ca o navă strâmtă», «pe o cale blestemată în 
veci de Dumnezeu, închisă de ambele părți cu 
râpe amețitoare», iar înainte unde ea se lărgea 
era întărită în mai multe «locuri de puternice 
prisăci». Descrierea făcută de documentele regale 
corespunde locului din Defileul Bistriței, unde 
voievodul Basarab I, după victorie, a ctitorit un 
schit închinat Sfântului Mucenic Procopie, sfânt 
militar, probabil patronul oștirii sale, pe temeliile 
căruia a fost construită actuala Mănăstire 
Bistrița”, afirmă autorul în „Cuvântul înainte”.
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Părintele arhim. Veniamin Micle 
a publicat 611 titluri, dintre care 
103 cărți, 98 studii, 322 articole, 3 
comunicări, 18 predici, 14 reportaje, 
32 însemnări-comentarii, 31 recenzii. 

Născut în ziua de 7 iulie 1939, în 
satul Plopiș, comuna Sisești, județul 
Maramureș, este unul din cei 6 copii 
ai familiei Timoftei și Eudochia Micle, 
descendeți, atât pe linie paternă, cât 
și maternă, ai unor ilustre și vechi 
familii de nobili români. A urmat 
studiile primare în satul natal, cele 
gimnaziale în alte două sate, iar primul 
an de liceu la Școala Medie Tehnică 
Mecanică din Satu Mare. În urma 
desființării unității de învățământ, 
a fost repartizat cu bursă la Liceul 
Mihai Eminescu, însă tânărul Valer a dorit să 
urmeze vocația monahală. A intrat ca novice 
la Mănăstirea Sfânta Ana din Rohia, îndrumat 
duhovnicește de protosinghelul Iustinian Chira. 
A urmat cursurile Seminarului Teologic din 
Cluj, Institutele Teologice din Cluj și București și 
cursuri de specializare la Facultatea de Teologie 
Catolică din Strasbourg. După revenirea în țară, a 
fost numit profesor la Seminarul Teologic Special 
din Curtea de Argeș, apoi asistent la Catedra de 
Omiletică și Catehetică a Institutului Teologic din 
Sibiu. A aprofundat studiile la Institutul Teologic 

Ecumenic Tantur din Ierusalim. A revenit în 
învățământul teologic din țară, la Seminarul 
Teologic din Craiova, ulterior fiind numit director 
al Seminarului Teologic din București. A renunțat 
la activitatea din învățământ la vârsta de 40 de 
ani, retrăgându-se la Mănăstirea Cozia, de unde 
a fost mare eclesiarh al Catedralei Episcopale 
Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu-Vâlcea, pentru 
ca ulterior să-și dedice întru totul reorganizării 
obștii monahale și restaurării clădirilor și 
bunurilor de patrimoniu ale Mănăstirii Bistrița.
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O nouă „poartă a cerului” în Arhiepiscopia Râmnicului
Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena a Parohiei Berislăvești

Jertfa depusă de-a lungul anilor de către 
comunitatea Parohiei Berislăvești din Pro-
toieria Călimănești, pentru construirea și 

împodobirea unei noi biserici, a fost încununată 
prin înveșmântarea în harul Preasfintei 
Treimi, duminică, 7 iulie. Slujba de târnosire 
a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

După slujba de sfințire, la altarul de vară al bisericii, 
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie 
a săvârșit Sfânta Liturghie, încredințându-i pe 
cei prezenți, în cuvântul de învățătură împărtășit 
cu acest prilej, de darurile duhovnicești pe care 
Dumnezeu le revarsă în sufletele celor care caută 
Împărăția Sa: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui 
Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor 
adăuga vouă! (Matei VI, 33) reprezintă chemarea 
stăruitoare a Mântuitorului pentru ca, mai înainte 
de a ne îngriji de cele ale trupului, să căutăm ceea ce-i 
este cel mai mult de trebuinţă sufletului: Împărăţia 
cerurilor. Așadar, căutarea Împărăției lui Dumnezeu 
trebuie să devină prioritate în viața noastră. 

Împărăția lui Dumnezeu este comuniunea de viață 
și iubire veșnică a Preasfintei Treimi cu sfinții îngeri 
și cu oamenii sfinți care împlinesc în viața lor voia 
lui Dumnezeu.

Mântuitorul Hristos a vorbit despre lumina ochiului 
sufletesc, care nu este altceva decât conștiința 
noastră. Pentru părintele Dumitru Stăniloae 
„conştiinţa e gândul sădit de Dumnezeu în om, ca o 
scânteie fierbinte şi luminoasă. Conştiinţa luminează 
deplin mintea şi o obligă să facă deosebirea între 
bine şi rău”. De aceea, Fiul lui Dumnezeu spune 

că „dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi 
luminat; iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău 
va fi întunecat. Deci, dacă lumina care este în tine, 
este întuneric, dar întunericul, cu cât mai mult!” 
(Matei VI, 22-23).

Această luminare a conștiinței umane de către 
lumina infinită a cunoștinței lui Dumnezeu ne dă 
posibilitatea de a ajunge la starea de sfințenie, care se 
vădește în faptele noastre, ca lumină a bunătății din 
care izvorăște rugăciunea curată, milostenia și grija 
față de semeni. De aceea, după îndemnul Sfântului 
Apostol Pavel, „umblaţi ca fii ai luminii, pentru 
că roada luminii este în orice bunătate, dreptate 
şi adevăr, săvârşind ce este bineplăcut Domnului. 
Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele neroditoare ale 
întunericului, ci mai degrabă osândiţi-le făţiş, căci 
pe cele ce le fac păcătoşii întru ascuns, ruşine este 
a le şi grăi" (Efeseni V, 8-12), a subliniat Chiriarhul 
Râmnicului. 
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Priveghere de toată noaptea la Mănăstirea Sfântul Cuvios 
Ioan Iacob, pentru cinstirea Icoanei Maicii Domnului 

„Kazanskaia”

„Privegheaţi, că nu 
ştiţi ziua, nici ceasul 

când vine Fiul Omului“ 
(Matei XXV, 13)

„Slujba de toată reprezintă expresia înaltei nevoinţe mona-
hale, a trezviei şi a privegherii omului în noaptea patimilor 
şi a lumii acesteia. De aceea, Sfântul Ioan Scărarul spune 

că „privegherea înseamnă domolirea patimilor trupești, eliberarea 
de năluciri, ochi înlăcrimați, o inimă înfrântă, blândă și smerită, 
gânduri rele alungate și patimi îmblânzite". Trezirea din somn 
pentru rugăciune poate fi privită ca un simbol al propriei noastre 
învieri din morţi”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, la slujba Privegherii săvârșită în seara 
zilei de duminică, 7 iulie, care a continuat cu Sfânta Liturghie în 
noaptea de 8 iulie, la Mănăstirea Sfântul Cuvios Ioan Iacob - Țara 
Loviștei.

Înaltpreasfinția Sa a arătat stareților, starețelor, monahilor, monahiilor 
și pelerinilor care au participat la slujba de Priveghere, că „în prologul 
Tomului aghioritic, Sfântul Grigorie Palama subliniază că bunătăţile 
făgăduite sfinţilor pentru veacul viitor sunt taine ale vieţuirii evanghelice, 
date şi arătate mai înainte celor ce s-au învrednicit să le vadă în Duh, şi 
acestora cu măsură, ca o arvună. Aceștia s-au lepădat, de dragul vieţii 
evanghelice, de avuţia bunurilor, de slava oamenilor şi de plăcerile 
lipsite de frumuseţe ale trupului şi au întărit această lepădare prin 
ascultarea de cei ce au ajuns la plinirea vârstei lui Hristos (Efeseni IV, 13). 

Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu este cea care ni 
L-a apropiat pe Dumnezeu 
cel mai mult, din trupul ei 
luând trup omenesc Fiul lui 
Dumnezeu spre înomenirea 
sa. Prin înomenirea Fiului lui 
Dumnezeu, omul L-a putut 
vedea pe Dumnezeu și astfel 
să înțeleagă mai lămurit 
Cuvântul Său Cel veșnic. Ea 
este uşa Vieţii, pentru că Viaţa 
Hristos prin ea a intrat în 
lume”, a încheiat Chiriarhul 
Râmnicului.
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Starea firească a rugăciunii, aceasta au 
căutat să deprindă credincioșii care 
au participat în seara zilei de 11 iulie 

spre dimineața zilei următoare la Catedrala 
Arhiepiscopală Sfântul Ierarh Nicolae din 
municipiul Râmnicu-Vâlcea, la slujba Prive-
gherii săvârșită cu prilejul sărbătorii Cinstirii 
Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Prodromița” 
(„Înaintemergătoarea”).

La ceas de seară, numeroși credincioși vâlceni au 
lăsat deoparte grijile lumești pentru a participa 
la slujba Privegherii închinată preacinstirii Maicii 
Domnului, cea mult solitoare pentru mântuirea 
neamului omenesc. Slujbele liturgice au culminat 
cu Sfânta Liturghie, săvârșită de Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 
înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

„În biserica slavei Tale stând, în cer a sta ni se 
pare, este o convingere a fiecăruia dintre noi atunci 
când participăm la slujba Privegherii, a subliniat 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, pentru 
că Maica Domnului este lăcaşul însufleţit al lui 
Dumnezeu. Ea este numită și Cer sau mai încăpătoare 
decât Cerurile întrucât cuprinde în trupul său pe 

Dumnezeu Cel necircumscris Care Se circumscrie în 
ea. Cel nemărginit Se mărgineşte în ea. În Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu se împlineşte taina: finitul 
capabil să cuprindă infinitul”. 

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre 
tradiția privegherilor: „Privegherea de toată 
noaptea (în grecește: agrypnia, „fără somn”, în 
slavonă: vsenoshnoe bdenie) amintește de îndemnul 
Mântuitorului: „Privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici 
ceasul când vine Fiul Omului“ (Matei XXV, 13). 

De altfel, Sfânta Scriptură ne încredințează de 
faptul că Mântuitorul Hristos obișnuia să petreacă 
mult timp în priveghere: „Și în zilele acelea, Iisus a 
venit la munte ca să Se roage și a petrecut noaptea 
în rugăciune către Dumnezeu" (Luca VI, 12). 

Modul acesta de rugăciune a fost preluat și de 
Maica Domnului, care devine ocrotitoare a celor 
care priveghează, întrucât ea însăși a stat într-o 
permanentă stare de trezvie, în post și rugăciune, în 
ascultare față de Dumnezeu și împlinirea virtuților. 
Scara virtuţilor duce spre unirea cu Dumnezeu, care 
se trăieşte veşnic în starea de rugăciune. Muntele 
virtuţilor e rugăciunea, sau Dumnezeu cunoscut în 
starea de rugăciune plină de iubire”.

Priveghere de toată noaptea la Catedrala 
Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea
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„Ce car de foc vom găsi, ca să ne înălţăm la 
cer asemenea proorocului Ilie, ca ridicându-
ni-se inima la minunile de sus, să se scuture de 
povara aceasta pământească?”

Sfântul Grigorie de Nyssa 

Sfântul Prooroc Ilie - model al călugărilor și ocrotitor al 
Mănăstirii Pahomie

Numeroși credincioși au 
participat sâmbătă, 20 iulie, la 
sărbătorirea Sfântului Prooroc 

Ilie Tesviteanul, ocrotitorul Mănăstirii 
Pahomie de la poalele Muntelui Buila.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită 
de către Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 
înconjurat de un sobor de preoți și 
arhidiaconi.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a vorbit 
pelerinilor despre tradiția isihastă din ținutul Olteniei 
de sub Munte, „un spațiu isihast, al rugii necontenite,  
care a avut un important rol în viața duhovnicească 
a credincioșilor. Viața monahală din aceste ținuturi a 
fost influențată mult și de spațiul geografic local, parcă 
făcut pentru sihăstrie. Mănăstirile de aici dovedesc atât 
hărnicia călugărilor, cât și viața lor duhovnicească 
tainică, ei fiind preocupați mereu de filocalie, de 
rugăciune, priveghere și mai ales de mântuire.

Experiențele duhovnicești ale monahilor cu viață 
sfântă, izvorâte din trăirea lor în Duhul Sfânt, au 
devenit modele pentru călugări și pelerini. Aceștia au 
urmat proorocilor și sfinților care au explicat cuvintele 
scripturistice prin puterea cunoștințelor lor, dar mai 
ales prin bogăția harului dumnezeiesc care sălășluia în 
ei. 

Sfântul Ilie este profetul ridicat de Dumnezeu pentru 
a menţine credinţa adevărată în timpul domniei lui 
Ahab şi a soţiei sale, Izabela. „Şi s-a sculat prorocul Ilie 
ca focul şi cuvântul lui ca făclia ardea“, descrie Iisus 
Sirah (XLVIII, 1), iar Sfântul Iacov ne spune că „Ilie era 
om, cu slăbiciuni asemenea nouă, dar cu rugăciune s-a 
rugat ca să nu plouă şi nu a plouat trei ani şi şase luni. 
Şi iarăşi s-a rugat şi cerul a dat ploaie şi pământul a 
odrăslit roada sa“ (Iacov V, 17-18). El este model de 
mărturisire a credinței, întrucât, datorită misiunii 
sale, poporul a cunoscut că Domnul este singurul şi 
adevăratul Dumnezeu. 

Prin nevoințele sale, prin ascultare, prin asprimea și 
hotărârea cu care mărturisea credința cea adevărată, 
Sfântul Ilie a devenit un model de asceză și de 
contemplație, un model al călugărilor.

Cel ce alege calea monahală, scria Sfântul Grigorie 

Palama, este „întreg al lui Dumnezeu” şi trebuie 
să se străduiască „să se lipească de Dumnezeu 
printr-o iubire desăvârşită, şezând lângă El încă 
toată viaţa, anticipând viaţa viitoare şi vieţuind 
ca un înger al lui Dumnezeu pe pământ”.

Să înțelegem, așadar, că sfințenia este realitatea 
îndumnezeirii omului, realitatea sălășluirii lui 
Dumnezeu în sufletul și trupul credinciosului, 
așa cum spune Sfântul Apostol Pavel: „Nu mai 
trăiesc eu, ci Hristos este Cel care trăiește în mine” 
(Galateni II, 20), a spus Înaltpreasfinția Sa.
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Slujire arhierească la 
Mănăstirea Înălțarea 

Sfintei Cruci din 
Budești

În Duminica a 5-a după Rusalii, 21 iulie, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepis-
copul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie 

la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci și Sfânta Maria 
Egipteanca din localitatea Budești, județul Vâlcea, 
unde a binecuvântat clopotele noii mănăstiri.

„Trebuie să răspundem în permanență chemării lui 
Dumnezeu, împletind rugăciunea cu postirea, primirea 
și iubirea de străini cu milostenia, dragostea pentru cele 
sfinte cu privegherea, și blândețea cu îndelunga răbdare”, 
a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la finalul 
slujbei de sfințire a clopotelor.

„Viața unui monah înseamnă jertfă necontenită, pentru că 
înseamnă să te rogi fără sfârșit, nu numai pentru 
cei de lângă tine, ci pentru lumea întreagă, a 
continuat Înaltpreasfinția Sa, iar clopotele ne 
țin în starea de trezvie. Adunarea în Biserică 
este, înainte de toate, Taina iubirii. Noi mergem 
la biserică pentru iubire, pentru iubirea cea 
nouă a lui Hristos Însuşi, Care ni Se dăruieşte. 
Mântuitorul Hristos ne învață să lepădăm 
cugetul egoist, să nu ne vedem doar pe noi 
înșine, ci să ne învăluim în iubirea dumnezeiască, 
jertfitoare şi responsabilă, cu care să-i copleșim 
pe cei de lângă noi. 

Nicio bucurie nu se poate compara cu bucuria 
de a renunța la tine în fața aproapelui: să te 
uiți pe tine, să uiți nevoile și necazurile tale, 
văzând suferința celui de lângă tine, mângâind 
sufletul lui și ostoind după putință suferința sa, 
asemănându-ne în acest fel în chip desăvârșit cu 
Domnul Hristos. Să devenim cu adevărat mâini 
lucrătoare ale lui Dumnezeu în lume și astfel nici 
nouă nu ne va lipsi toată darea cea bună și tot 
darul desăvârșit”, a încheiat Înaltpreasfințitul 
Părinte Arhiepiscop.

Piatra de temelie a așezământului 
monahal a fost așezată în anul 2015, iar 
lucrările de construcție a bisericii de 
lemn în stil maramureșean pe fundația 
de piatră au fost finalizate în anul 
2017. Din luna august 2018, prin grija 
Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie, a fost așezată în biserica 
Mănăstirii Înălțarea Sfintei Cruci și Sfânta 
Maria Egipteanca din localitatea Budești 
o copie a icoanei Maicii Domnului 
„Ierusalimitissa”. 
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Sărbătoarea Cinstirii Icoanei făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Ostrov

„Maica Domnului este o adevărată 
scară cerească și singura care 
face posibil urcușul omului către 

Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la 
Mănăstirea Ostrov, duminică, 28 iulie, cu 
prilejul Sărbătorii Cinstirii Icoanei făcătoare 
de minuni a Maicii Domnului „Îndrumătoarea.”

Chiriarhul Râmnicului le-a vorbit celor prezenți 
la Sfânta Liturghie în ostrovul așezat împreună cu 
mănăstirea sub ocrotirea Maicii Domnului despre 
bucuriile duhovnicești împărtășite de Dumnezeu 
în familia Sfântului Voievod Neagoe Basarab, 
ctitorul mănăstirii, dar și despre minunile la care 
obștea monahală și mulțimile de credincioși au fost 
părtași înaintea acestei icoane făcătoare de minuni. 
„Născătoarea de Dumnezeu este prin excelenţă 
pentru fiecare dintre noi model pentru trăirea 
virtuţilor şi împlinirea lor, însă este și model de a-L 
aduce pe Hristos în lume și de a-L vesti pe Acesta 
spre o tot mai deplină cunoaștere a Lui: Şi aceasta 
este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai 
trimis (Ioan XVII, 3)”.

Tâlcuind pericopa evanghelică a duminicii, 
Vindecarea slăbănogului din Capernaum, Înalt-
preasfințitul Părinte Varsanufie a subliniat că „prin 

aducerea acestui bolnav înaintea Mântuitorului 
Hristos, prietenii slăbănogului se încredințează întru 
totul în iubirea nemărginită a Fiului lui Dumnezeu. 
Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: 
Îndrăzneşte, fiule! Iartate sunt păcatele tale! (Matei 
IX,2). Domnul Hristos i se adresează ca unui fiu 
căruia îi vindecă mai întâi paralizia sufletului, 
arătând că boala trupească era consecința bolii 
sufletești. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că „Hristos 
n-a alergat îndată la vindecarea trupului, care se 
vedea, ci a vindecat mai întâi ceea ce nu se vedea, 
sufletul, iertându-i păcatele”.

Cărturarii Îl acuză pe Fiul lui Dumnezeu de hulă, 
iar după ce le descoperă răutatea gândurilor, starea 
de permanentă cârtire, Mântuitorul exclamă: „Dar 
ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a 
ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi 
patul şi mergi la casa ta“ (Matei IX, 6). Ridicarea 
slăbănogului din patul de suferință bucură dar 
și înspăimântă mulțimile care slăvesc laolaltă pe 
Dumnezeu.

Așadar, în duminica aceasta ne încredințăm de 
faptul că așa cum Maica Domnului s-a făcut pe sine 
purtătoare a iubirii milostive a lui Dumnezeu față 
de oameni, trebuie să devenim și noi, asemenea 
prietenilor slăbănogului, mărturisitori prin fapte ai 
credinței”, a conchis Înaltpreasfinția Sa.
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Priveghere de 
toată noaptea la 

icoana Maicii 
Domnului 
„Grabnic-

Ascultătoarea” 
de la Mănăstirea 

Suiești

Monahi, monahii și pelerini vâlceni 
s-au adunat în duh de rugăciune la 
Mănăstirea Suiești, în noaptea de joi, 1 

august, spre dimineaţa zilei următoare, cu prilejul 
aducerii spre cinstire a unei copii a icoanei Maicii 
Domnului „Grabnic-Ascultătoarea” (Gorgoypikoos) 
de la Mănăstirea Dohiariu din Sfântul Munte Athos. 
Slujbele liturgice au culminat cu Sfânta Liturghie, 
care a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Întru preacinstirea Născătoarei de Dumnezeu, a 
fost săvârșită slujba Privegherii în seara zilei de 1 
august, iar după miezul nopții, în lumina torțelor și a 
lumânărilor din mâinile monahiilor și credincioșilor, 
a avut loc în jurul bisericii procesiunea cu icoana 
Maicii Domnului „Grabnic-Ascultătoarea”, care a 
fost adusă de Chiriarhul Râmnicului.

După procesiune, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit 
rânduiala de binecuvântare a icoanei, care a fost 
așezată temporar în fața altarului de vară cu hramul 
Sfântul Mucenic Lucian din Dobrogea, unde a fost 
săvârșită Sfânta Liturghie.

Semnificațiile și roadele ascultării
„Ascultarea, a spus Chiriarhul Râmnicului în 

cuvântul de învățătură împărtășit celor care au 
participat la slujba de noapte, este una dintre căile 
care duce la dobândirea Împărăției lui Dumnezeu. 
Ascultarea este pârâul limpede care ne leagă de 
Hristos întru viață, precum și pe Hristos Îl leagă 
ființial de Tatăl: „Căci precum Tatăl are viaţă în Sine, 
aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine” (Ioan V, 26),.

Dacă primim ascultarea ca din mâna lui Hristos, 
Dumnezeul nostru, atunci cu adevărat povara este 

ușoară, pentru că Hristos le poartă pe toate pentru 
noi, iar bucuria Lui, văzându-ne în ascultare, devine 
bucuria noastră, a fiecăruia dintre noi. 

Prin ascultare, omul își însușește voia dumnezeiască, 
lepădându-se de voia proprie, astfel se face pe sine 
părtaș vieții dumnezeiești, dobândind ca dar Duhul 
Sfânt. Astfel, se reliefează importanța ascultării în 
viața omului și, mai ales, în viața celui ce se leapădă 
de toate ale lumii acesteia și dorește să își ia crucea 
și să-L urmeze pe Hristos.

Am așezat Icoana Maicii Domnului „Grabnic-
Ascultătoarea” (Gorgoypikoos) în mănăstirea din 
satul natal al Patriarhului Justinian Marina pentru 
că Maica Domnului s-a făcut pe sine purtătoare 
a iubirii milostive a lui Dumnezeu față de oameni 
purtând în brațe pe Dumnezeu-Cuvântul întrupat”, a 
arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.
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Cinstirea icoanei Maicii Domnului „Hodighitria” de la 
Mănăstirea Cozia

În Arhiepiscopia Râmnicului, în prima duminică a lunii august, este sărbătorită 
icoana Maicii Domnului „Hodighitria” sau „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea 
Cozia. Cu acest prilej binecuvântat, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 

Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară al Mănăstirii 
Cozia, din stațiunea balneoclimaterică Călimănești-Căciulata.

Cozia este una dintre mănăstirile Arhiepiscopiei 
Râmnicului în care se păstrează de câteva secole o 
icoană a Maicii Domnului făcătoare de minuni. În 
ctitoria voievodului Mircea cel Mare, de pe malul 
drept al Oltului, de la sfârșitul secolului al XVIII-
lea este așezată spre închinare și binecuvântarea 
credincioșilor icoana Maicii Domnului „Hodighitria” 
sau „Îndrumătoarea”.

„S-a rânduit o zi de sărbătoare în cursul anului 
bisericesc în care Maica Domnului să fie cinstită 
de către obștea acestei mănăstiri, care se află 
sub ocrotirea Preasfintei Treimi, pentru că Maica 
Domnului este ocrotitoarea monahilor și a tuturor 
oamenilor”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Arhi-
episcop Varsanufie în cuvântul de învățătură.

În continuare, Chiriarhul Râmnicului a explicat 
semnificațiile duhovnicești ale pericopei scrip-
turistice care relatează vindecarea a doi orbi și 
a unui mut din Capernaum de către Mântuitorul 
Hristos, datorită credinței puternice și rugăciunii 
lor stăruitoare: „Mult mai grea decât orbirea 
trupească este orbirea sufletească, pentru că omul 

care suferă din cauza acestei orbiri sufletești, nu 
numai că nu Îl caută și nu Îl vede pe Dumnezeu, ci 
are conștiința acoperită de un văl al nevederii și 
necunoașterii lui Dumnezeu. Orbirea sufletească nu 
înseamnă numai să nu Îl vezi pe Dumnezeu, ci și să 
nu asculți cuvântul Evangheliei Sale.

Vindecarea celor doi orbi trebuie privită ca pe un 
rezultat al credinței. Orbii au văzut pentru că au 
crezut, devenind mărturisitori în întreaga cetate. 
Sfântul Ioan Gură de Aur remarca că „deși li s-a 
spus să tacă în privința a ceea ce s-a săvârșit, ei au 
spus mai departe. Să ne amintim că într-un alt loc, 
altcuiva i-a spus: Întoarce-te în casa ta şi spune cât 
bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu (Luca VIII, 39; cf. Marcu 
V, 19). Acest lucru nu este în opoziție față de ceea ce 
El spune aici, ci completează învățătura pentru că 
ne învață să nu spunem nimic despre noi. Ne învață 
și că, dacă este adusă slavă lui Dumnezeu, nu numai 
că nu trebuie să oprim aceasta, ci chiar trebuie să 
poruncim ca acest lucru să fie săvârșit”, a încheiat 
Înaltpreasfinția Sa.
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Icoana Maicii 
Domnului 

„Povățuitoarea” 
sau „Hodighitria” 

- ocrotitoarea 
Mănăstirii 

Adormirea Maicii 
Domnului de la 

Vârful lui Roman

Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului de pe platoul montan de la Romanii 
de Sus s-a alăturat așezămintelor monahale din Arhiepiscopia Râmnicului 
care au spre închinare permanentă o copie a unei icoane făcătoare de 

minuni ale Maicii Domnului. Prin grija Chiriarhului Râmnicului și a obștii monahale, 
în biserica mănăstirii, cu hramurile Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Prooroc 
Ilie Tesviteanul, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, a fost așezată în timpul slujbei 
Privegherii de toată noaptea o copie a icoanei Maicii Domnului „Povățuitoarea” 
sau „Hodighitria”. La finalul slujbei Utreniei, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie a săvârșit rânduiala de sfințire a icoanei.

„Viața Bisericii este împletită cu vestirea Cuvântului lui Dumnezeu în lume, a subliniat 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în cuvântul împărtășit la slujba de Priveghere. Maica 
Domnului a fost preacinstită și prin alcătuirea a nenumărate texte și expresii liturgice, biblice, 
scrieri duhovnicești, dogmatice și omiletice, cât și prin pictarea a numeroase icoane care au 
devenit făcătoare de minuni. 

Icoana este mărturisitoare a adevărului fundamental că Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul, S-a 
făcut om: „Ridicatu-s-a osândirea strămoașei Eva, de Dumnezeu Născătoare, că tu curată ai 
născut pe Stăpânul tuturor în chip de negrăit; a Cărui asemănare acum pe icoane o sărutăm”, 
după cum arată o cântare din slujba Utreniei la Duminca Ortodoxiei.

Dacă Maica Domnului L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu în lume, monahul continuă lucrarea 
Maicii Domnului, făcându-L prezent pe Dumnezeu în lumea contemporană. Dar nu este 
suficientă mărturisirea singulară, ci este necesară legarea ei de viață, de iubire. De aceea, 
trebuie să unim rugăciunea cu postirea îndelungată, cu privegherea de toată noaptea și 
smerenie sinceră”, a spus Înaltpreasfinția Sa.
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Binecuvântare 
arhierească pentru 

credincioșii Parohiei 
Ușurei I din 

Protoieria Drăgășani

„Daţi-le voi să mănânce!”, repre-
zintă îndemnul la milostenia pe 
care trebuie să o facem în folosul 

aproapelui, le-a spus Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmni-
cului, credincioșilor din Parohia Ușurei 
1, duminică, 11 august, la finalul Sfintei 
Liturghii.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a 
subliniat că „activitatea învățătorească a 
Fiului lui Dumnezeu nu a fost despărțită nici 
un moment de lucrarea filantropică, unind 

în chip minunat grija faţă de sănătatea sufletească şi 
trupească a omului. Evanghelia este pentru toți oamenii 
un îndemn la fapte bune, la lucrare izvorâtă din iubire față 
de semeni, dobândind astfel și propria mântuire, deoarece 
harul iubirii milostive a lui Hristos unește spiritual pe cel 
ce ajută cu cel ce este ajutat. „Poruncă nouă vă dau vouă, 
să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi” 
(Ioan XV, 12), iar împlinirea poruncii o descoperim deja în 
această pericopă.

Sfântul Chiril al Alexandriei remarca că „unii dintre cei 
care L-au urmat pe Hristos erau chinuiți de duhuri rele și 
cereau să fie izbăviți de ele. Alții erau apăsați de felurite 
boli și căutau ușurare de ele”. Mântuitorul le vindecă 
neputințele acestora, însă îi și întărește în credință, 
învățându-i „smerenia, cumpătarea, dragostea, și să se 
vadă ca fiind la fel cu cei asemenea lor și să-și împartă 
toate lucrurile unii cu alții. A făcut așa din cauza locului 
în care se aflau, dându-le nimic mai mult decât cinci pâini 
și doi pești, aceeași mâncare făcându-i s-o împartă între 
ei și fără a da unuia mai mult decât celuilalt”, după cum 
tâlcuiește Sfântul Ioan Gură de Aur.

Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns 
rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. 
Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, 
afară de femei şi de copii (Matei XIV, 20-21). Omul 
nu poate ajunge la iubirea de Dumnezeu dacă nu își 
iubește aproapele. Astfel, Avva Ioan Colov mărturisea 
unui ucenic: „Nu este cu putință să zidească cineva 
casa de sus în jos, ci de la temelie în sus. I-au zis lui: ce 
este cuvântul acesta? Le-a zis lor: temelia, aproapele 
este, ca să-l câștig și să-l folosesc întâi. Că de el sunt 
atârnate toate poruncile lui Hristos”.
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Înaltpreasfinția Sa a arătat în cuvântul de 
învățătură împărtășit obștii monahale și 
pelerinilor că „Maica Domnului s-a mutat cu 
sufletul la viața cerească, iar apoi cu trupul, către 
Tronul Preasfintei Treimi, de unde necontenit 
înalță rugăciuni înaintea Fiului Său pe Care L-a 
născut, înalță rugăciuni înaintea Duhului Sfânt, 
Care a umbrit-o pe ea la „începutul mântuirii 
noastre și arătarea tainei celei din veac” și înalță 
rugăciuni înaintea Tatălui, Care a ales-o să fie 
mama Fiului Său. 

Sfântul Nicodim Aghioritul, într-un cuvânt la 
praznicul Adormirii Maicii Domnului, ne spune 
despre vârsta la care Maica Domnului s-a mutat 
la cele cereşti. „Dacă doreşte cineva să afle câţi 
ani avea Stăpâna Născătoare de Dumnezeu atunci 
când a murit, să ia aminte. Când a intrat în Sfânta 
Sfintelor avea trei ani. A petrecut acolo doisprezece 
ani şi până la naşterea Mântuitorului a trecut un 
an. A mai adăugat alături de Mântuitorul treizeci 
şi doi de ani, a trăit după Înălţare unsprezece ani. 
Aşadar, toţi anii preasfintei ei vieţuiri pământeşti 
sunt în total cincizeci şi nouă”. Minunile Maicii 
Domnului ne încredințează că este grabnic 
ajutătoare, îmbrățișarea celor nemângâiați, 
nădejdea celor deznădăjduiți, călăuzitoarea 
vieții tuturor celor rătăciți și izbăvirea celor din 
primejdii”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

Hramul istoric al 
Mănăstirii Bistriţa

Numeroși pelerini din întreaga țară au 
participat de sărbătoarea Adormirii 
Maicii Domnului la Mănăstirea Bistrița, 

unde a fost serbat hramul istoric al locașului 
de cult. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de 
Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhi-
episcopul Râmnicului.
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Sfinții Martiri Brâncoveni - cinstiți în ctitoria 

voievodală de la Hurezi

În ziua prăznuirii Sfinților Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai 
săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache, Mănăstirea Hurezi, cea mai 
de seamă ctitorie brâncovenească, a îmbrăcat haine de sărbătoare. Sfânta Liturghie 

a fost săvârșită de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit 
al Olteniei împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, și Preasfințiții Părinți 
Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Visarion, Episcopul Tulcii, și Paisie Lugojanul, 
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.
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În cuvântul de învățătură, rostit la finalul Sfintei 
Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit 
Irineu a accentuat actualitatea jertfei martirilor 
Brâncoveni pentru creștinii din zilele noastre.

„Trebuie avem o viață curată înainte de a 
ajunge la această apoteoză, la acest sfârșit sublim 
al existenței noastre. Curajul nu înseamnă a 
ne arăta învingători de oameni sau popoare, ci 
este curajul de a ne învinge pe noi înșine, pentru 
că lupta noastră nu este împotriva sângelui și a 
trupului, ci împotriva stăpânitorilor întunericului 
acestui veac. Când ne biruim pe noi, deja am pus 
piciorul pe prima treaptă a vieții curate și fericite 
în Mântuitorul Hristos. De aceea, în rugăciune, 
jertfim gândurile noastre lui Dumnezeu, aducem 

lui Dumnezeu acest mugur al vieții noastre încă 
din dimineți, adică din momentul zămislirii lor și, 
când le aducem lui Dumnezeu, ele se transformă în 
florile virtuților și cununa neveștejită a Împărăției 
cerurilor, la capătul scării unde Se află Mântuitorul 
Hristos, Care primește pe fiecare în parte, ce urcă 
spre această Împărăție a veacului viitor. Așadar, 
sfinții mucenici s-au împărtășit cu Trupul și Sângele 
Domnului Hristos și de acolo au primit puterea și 
au învățat calitatea și capacitatea jertfei, calitatea 
pentru că este inestimabilă Sfânta Împărtășanie, 
iar cantitatea pentru că dă consistență vieții 
noastre. Pentru aceasta, sfinții martiri sunt cinstiți 
prin sfintele moaște și când le sărutăm ni se sfințesc 
simțirile și ne dăruiesc tămăduiri, pentru că din 
ele curg neîncetat izvoare de viață dătătoare, 
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împărtășind unde dumnezeiești care ne sfințesc. 
Pentru aceasta, sfânta noastră Ortodoxie este 
legată de sfintele moaște și de sfintele icoane pentru 
că noi îi avem pe sfinți familiari, ei sunt părinții 
noștri. Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, 
ca și alți voievozi sfinți, este prezent în mijlocul 
poporului, în mijlocul nostru. Niciodată un strămoș 
nu poate să uite pe urmașii săi, la fel cum urmașii 
nu trebuie să uite pe înaintași, precum ne învață 
și Sfântul Apostol Pavel. Noi, prin sărbătoarea de 
astăzi, cinstim jertfa și curajul Sfinților Brâncoveni 
întrucât s-au arătat apărători ai credinței ortodoxe 

și ai tradițiilor noastre”, a spus Părintele Mitropolit 
Irineu.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, a mulțumit Înalt-
preasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al 
Craiovei și Mitropolit al Olteniei, celorlalți 
ierarhi prezenți pentru împreuna slujire, maicii 
starețe, stavrofora Ambrozia Șerban, pentru buna 
organizare, autorităților, preoților și credincioșilor 
participanți la sărbătorirea Sfinților Martiri 
Brâncoveni de la Mănăstirea Hurezi.
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Credincioșii din Parohia Chiciora, Protopo-
piatul Râmnicu-Vâlcea, au primit duminică, 
18 august, în mijlocul comunității lor pe 

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie. 
Înaltpreasfinția Sa, înconjurat de un sobor de 
preoți și arhidiaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie în 
biserica parohială cu hramul Intrarea în biserică a 
Maicii Domnului.

„Să ne rugăm ca Domnul să ia chip în noi, să Se 
nască în inimile noastre și așa pururea să trăim 
întru El”, a fost îndemnul Chiriarhului Râmnicului 
pentru credincioșii din această parohie.

Slujire arhierească în Parohia Chiciora din Protopopiatul 
Râmnicu-Vâlcea

Construită în anul 1780, ctitor al locașului de cult 
din Chiciora a fost diaconul Ion Tăvelea Păușescu. 
Alături de el au mai fost diaconul Radu Brănescu, 
popa Radu Vlăduceanu, diaconul Pătru și logofătul 
Radu Vlăduceanu. Zugravi au fost meșteri formați 
în cadrul Școlii de pictură de la Teiuș, Dumitru 
zugravul și ucenicii Andrei și Dumitru. Biserica a 
fost ridicată în formă de corabie, având o singură 
turlă, care are și rol de clopotniță, iar pictura 
interioară și exterioară este una dintre cele mai 
reușite și mai armonioase ale meșterilor teiușani, 
din perioada postbrâncovenească.
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Să nu luăm noi locul lui Dumnezeu în viața copiilor noștri!

În Duminica a X-a după Rusalii, 25 august, 
Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, înconjurat de 

un sobor de preoți, a slujit în biserica Sfinţii 
Voievozi a Parohiei Bercioiu Ruda din comuna 
Budești, Protopopiatul Călimăneşti.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul 
Părinte Arhiepiscop Varsanufie a reliefat că „numai 
prin credință tare, rugăciune stăruitoare și postire 
primim harul Sfântului Duh, de care se tem demonii 
înșelători și chinuitori de oameni. Evanghelia acestei 
duminici ne arată că postul și rugăciunea sunt 
armele pe care noi trebuie să le folosim împotriva 
diavolului care umblă liber în lume, căutând să 
piardă pe oameni. De aceea, Crucea este numită 
în cadrul Tainei Sfântului Maslu «armă asupra 
diavolului». Mântuitorul ne îndeamnă să ne rugăm, 
mai ales pentru cei care sunt în neputințe, bolnavi, 
iar rugăciunea părintelui pentru copiii săi grabnic 
primită este la Dumnezeu.

În zilele noastre, când ne-am îndepărtat mult unii 
de alții, este tot mai multă nevoie de rugăciune 
pentru copiii noștri. De prea multe ori, ne plângem 
că cei pe care i-am crescut nu au ajuns ce doream 
noi să ajungă, nu îi vedem atât de fericiți, pe cât 
am vrea, cu toate că noi am pus toată agoniseala 

noastră, obținută cu multă trudă, spre a-i crește pe 
aceștia, fără să ținem seama de prioritățile firești 
ale copiilor noștri. Ei au mai multă nevoie de iubirea 
noastră, decât de banii noștri, au nevoie mai mare 
de inima noastră, decât de orice înlesnire materială 
pe care le-o facem; au nevoie de rugăciunea noastră 
mai mult decât de directivele noastre, au cu mult 
mai multă nevoie să sădim în sufletul lor duhul 
jertfelniciei, al iubirii adevărate, decât orice alt 
dar pe care li l-am face. Să nu luăm noi locul lui 
Dumnezeu în viața copiilor noștri și să punem viața 
lor în mâinile lui Dumnezeu, așa cum se cuvine s-o 
facem ca părinți. Lacrimile și rugăciunile noastre 
înaintea Mântuitorului și a Maicii Sale pentru copiii 
noștri nu vor fi niciodată trecute cu vederea. Dar, 
așa cum părinții au datorii față de copii, la fel copiii 
sunt datori părinților lor, pentru că vine o vreme 
când părinții îmbătrânesc, ajung neputincioși și 
este bineplăcut înaintea lui Dumnezeu cel care 
își îngrijește părinții ajunși de bătrânețe, boli și 
neputințe. Evanghelia trebuie să fie pentru noi ca 
un far călăuzitor, amintindu-ne că suntem datori să 
ne rugăm unii pentru ceilalți și să ne într-armăm cu 
armele duhovnicești împotriva diavolului, care sunt 
Sfânta Cruce, rugăciunea stăruitoare și postirea”, 
a spus Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie.
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Domnului „Ierusalimitissa” 
de la Mănăstirea Înălțarea 

Sfintei Cruci - Budești

Monahi și credincioși au participat în 
seara zilei de 27 august spre dimineața 
zilei următoare la slujba Privegherii de 

toată noaptea în cinstea icoanei Maicii Domnului 
„Ierusalimitissa” de la Mănăstirea Înălțarea Sfintei 
Cruci din localitatea Budești. După miezul nopții, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie.

Biserica din lemn în stil maramureșean a 
Mănăstirii Înălțarea Sfintei Cruci și Sfânta Maria 
Egipteanca din localitatea Budești a devenit loc de 
pelerinaj pentru monahi, monahii și credincioși 
din  Arhiepiscopia Râmnicului.

La finalul sfintei slujbe, Chiriarhul Râmnicului 
a vorbit despre însemnătatea privegherii și 
însemnătatea mijlocirii prin rugăciune a Maicii 
Domnului către neamul omenesc. „Dumnezeieștii 
Părinți ne spun că rugăciunea de noapte este 
rugăciune de aur, iar noaptea, când facem 
rugăciunea, cerurile sunt deschise și cererile 
noastre sunt primite mai ușor la Dumnezeu. De fapt, 
totdeauna când aducem jertfă Lui, Dumnezeu Își 
pleacă fața Sa către noi. Sfântul Ierarh Nectarie din 
Eghina, făcătorul de minuni, care întreaga sa viață 
a avut-o grabnic ajutătoare pe Maica Domnului, 
spunea despre folosul privegherii că: «Inima celui 
ce-L iubește pe Domnul nu doarme niciodată, 
ci pururi priveghează, din prisosul dragostei. 
Omul doarme dintr-o necesitate a firii, dar inima, 
priveghind, laudă Dumnezeirea».

Maica Domnului este numită în rugăciuni 
«Împărăteasa cerului și a pământului», «Doamna 
Apărătoare», deoarece către anul 800, în cetatea 
Constantinopolului, care era numită «cetatea 
Maicii Domnului», când a fost asediată, patriarhul 

Constantinopolului a ieșit împreună cu poporul în 
procesiune pe zidurile cetății cu o icoană făcătoare 
de minuni a Maicii Domnului, precum este și 
aceasta din fața noastră, numită «Ierusalimitissa», 
cântând cu toții «Apărătoare Doamnă». Această 
rugăciune a fost primită de Maica Domnului, 
salvând cetatea Constantinopolului de la pieire. 
Nu este nimeni în cer care să aibă trecere mai mare 
înaintea lui Dumnezeu decât Maica Domnului. 

Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul, pe baza 
tradiției scrierilor patristice și a înaintării vieții 
sale duhovnicești, ne spune: «Cu cât mai mult 
se bucură și se veselesc îngerii și oamenii să te 
slăvească, cu atât mai mult iau prin tine luminare 
de la Dumnezeu. Și cu cât mai multă dragoste te 
cuprind, de atât mai mult har se împărtășesc de la 
Dumnezeu»”, a arătat Înaltpreasfinția Sa.
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Binecuvântare 
arhierească pentru 
obștea Mănăstirii 

Arnota

Tăierea cinstitului cap al 
Sfântului Prooroc Ioan 
Botezătorul este ultima 

sărbătoare „cu cruce roşie“ din 
ultima lună a anului bi sericesc, 
rânduită de Bise rică în ziua a 29-
a. În această zi, Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, înconjurat de un sobor 
de preoți și diaconi, a slujit Sfânta 
Liturghie în paraclisul Mănăstirii 
Arnota, ctitoria voievodală a lui 
Matei Basarab.

După rostirea Sfintei Evanghelii, Părintele 
Arhiepiscop Varsanufie a arătat că „Sfântul Ioan 
Botezătorul este Înaintemergător al Mântuitorului 
Hristos cu naşterea, propovăduirea şi moartea.

Ca și Sfântul Ilie, care a provocat ura Izabelei 
deoarece a mustrat pe soțul ei, regele Ahab, Sfântul 
Ioan Botezătorul și-a atras mânia Irodiadei, apoi și 
moartea mucenicească, pentru că l-a mustrat public 
pe tetrarhul Irod că s-a căsătorit cu femeia fratelui 
său, de la care ea avea un copil, în timp ce soțul ei, 
fratele lui Irod, încă trăia. Prilejul Irodiadei de a-și 
revărsa ura demonică asupra Sfântului Ioan, de 
care Irod «se temea, știindu-l bărbat drept și sfânt» 
(Marcu VI, 20), a fost sărbătorirea zilei de naștere 
a lui Irod, ospăț la care au participat dregătorii, 
căpeteniile oștirii și fruntașii din Galileea, dar și 
fiica Irodiadei, Salomeea, care a jucat, plăcând lui 

Irod atât de mult, încât s-a jurat să-i dea până la 
jumătate din regat. Aceasta, sfătuită de mama ei, a 
cerut pe o tipsie capul Sfântului Ioan Botezătorul. 
Apoi, nelegiuita Irodiada i-a înțepat un ac în limba 
Sfântului Ioan, pentru că nu îndura cuvintele sale 
nici după moartea sa, iar apoi l-a îngropat într-un 
loc necurat.

Cinstitul cap al Sfântului Ioan Botezătorul a fost 
luat de o femeie binecredincioasă care l-a îngropat 
pe Muntele Măslinilor, unde se păstrează și astăzi 
o biserică. Nu peste mult timp de la îngroparea 
cinstitului său cap, un alt dregător al regelui Irod, 
pe nume Inochentie, pe când construia locuința 
sa exact peste locul acela, a descoperit, prin 
lucrare dumnezeiască, că acel cinstit cap este al 
Înaintemergătorului Domnului, iar întru pomenirea 
lui a ridicat o mică biserică din piatră”. 
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Memorialul „Preot Dumitru Bălașa”

Părintele Dumitru Bălașa a fost comemorat 
marți, 30 iulie, la Centrul Eparhial al 
Arhiepiscopiei Râmnicului, în cadrul slujbei 

Parastasului și al colocviului dedicat memoriei 
sale, ca apărător al Ortodoxiei. Au participat preoți, 
profesori universitari, oameni de cultură, care l-au 
cunoscut și l-au sprijinit în proiectele desfășurate.

Cea de-a XV-a ediție a Memorialului „Preot 
Dumitru Bălașa, Patriarhul de Drăgășani”, a debutat 
în bolnița Adormirea Maicii Domnului din incinta 
Centrului Eparhial al Râmnicului, unde un sobor de 
preoți a săvârșit slujba de pomenire.

Evenimentul comemorativ a continuat în Sala Iosif 
Episcopul a Casei Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica 
cu desfășurarea colocviului „Părintele Dumitru 
Bălașa, apărător al Ortodoxiei și al limbii daco-
române”. În deschidere, părintele consilier Nicolae 
Moga a transmis cuvântul de binecuvântare al 
Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie, 
cuvânt ce a evocat personalitatea, opera științifică 
și activitatea de cercetare a părintelui Dumitru 
Bălașa. De asemenea, a reliefat curajul părintelui 
Dumitru Bălașa de a mărturisi Ortodoxia, „fiind 
închis de către regimul comunist timp de cinci ani, 
între anii 1959 și 1964 la Aiud, Jilava și Pitești, 
acuzat de activitate legionară. Părintele Bălașa, a 
mai transmis Înaltpreasfinția Sa, a fost nu numai 
unul dintre preoții cei mai activi în plan misionar și 

cultural din Vâlcea, ca mărturisitor al Adevărului, în 
acea grea perioadă pentru Biserica noastră, ci și un 
apreciat folclorist și istoric, care și-a dedicat întreaga 
viață cercetării cu o răbdare impresionantă a 
etnogenezei poporului român și a strămoșilor noștri 
daci. Astfel, a activat în cadrul Asociaţiei Slaviştilor 
din România, a fost secretar al Institutului de Istorie 
Naţională, filiala Oltenia; a activat de asemenea 
ca redactor la revistele «Foi literare», «Celula», 
«Oltenia» şi «Mitropolia Banatului» și a publicat 
sute de studii, articole și numeroase cărți”.  

Evenimentul a fost organizat de către Arhi-
episcopia Râmnicului, Forumul Cultural al 
Râmnicului, Biblioteca Județeană Antim Ivireanul, 
Asociația Națională „Cultul Eroilor - Regina Maria”- 
filiala Vâlcea, Societatea Culturală Anton Pann din 
Râmnicu-Vâlcea, Fundația Culturală Sfântul Antim 
Ivireanul din Râmnicu-Vâlcea și alte asociații 
culturale.
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Arhiepiscopia Râmnicului, prin 
coordonarea Sectorului Învățământ 
și activități cu tineretul, a organizat 

la Mănăstirea Turnu mai multe tabere pentru 
tineri, activitate ce s-a dovedit a fi deopotrivă 
un mod plăcut de petrecere a timpului liber și 
un mijloc de pastorație a tinerilor. 

În perioada 1-5 iulie, la tabăra de la Mănăstirea 
Turnu au participat elevi de la Școala Gimnazială 
Dăești, Școala Gimnazială Anton Pann,  Liceul de 
Arte Victor Giuleanu și Liceul Antim Ivireanul 
din Râmnicu-Vâlcea, care au obținut rezultate 
de excepție la învățătură sau au fost premiați la 
concursurile școlare și la activitățile extrașcolare 
pe teme religioase și artistice. Elevii au fost însoți de 
profesorii de Religie Silvi Tița și Elena Marinescu.

O nouă tabără a fost organizată la Mănăstirea 
Turnu, în zilele de 22-26 iulie, beneficiari fiind 
elevi de la școlile gimnaziale din Alunu, Popești, 
Tomșani. Însoțiți de profesorii Bogdan Tudor, 
Leontina Mudava și Alina Tomescu, elevii au mers 
în drumeții pe defileul Oltului, la Castrul roman 
de la Arutela, pe traseul dintre mănăstirile Turnu 
și Stânișoara, în locurile unde au sihăstrit Sfinții 
Cuvioși Daniil, Misail, Neofit și Meletie.

Organizatorii au gândit această tabără pentru 
participanți din comunități diferite tocmai pentru 
a reuși într-un mod discret, dar eficient, să-i 
ajute pe tineri să depășească anumite bariere de 
comunicare, de ordin etnic ori social. De asemenea, 
între obiectivele acestei tabere au mai fost 
sprijinirea tinerilor de a-și petrece timpul liber 
într-un spațiu în care redescoperă rolul disciplinei; 
stimularea și dezvoltarea creativității; dezvoltarea 
empatiei și a bucuriei ajutorării semenului, prin 
exprimarea respectului față de ceilalți participanți; 
găsirea răspunsurilor față de unele gânduri și 
frământări provocate de societatea contemporană; 
regăsirea liniștii interioare prin starea de 
rugăciune, percepută ca dialog cu Dumnezeu. 

Tabere pentru tineri la Mănăstirea Turnu
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Elevi olimpici de la diferite școli ale 
județului Vâlcea au participat în 
perioada 8-12 iulie la Tabăra de vară 

de la Mănăstirea Hurezi, organizată de Arhi-
episcopia Râmnicului, prin Sectorul Învățământ 
și activități cu tineretul.

 Pe lângă obiectivele specifice unei tabere, precum 
socializarea, implicarea în activități creative și 
recreative, această tabără a avut și scopul de a-i 
apropia de Biserica lui Hristos și de a-i familiariza 
pe tineri cu rugăciunea.

La această tabără au participat 17 elevi de la 
diferite școli vâlcene, precum Școala Gimnazială 
Tomșani, Școala Gimnazială Lăpușata, Școala 
Gimnazială Alunu – Coltești, Școala Gimnazială 
Urși – Popești.

Programul taberei a fost variat și dinamic. Astfel, 
copiii au participat la activități liturgice, prin rostirea 
rugăciunilor și prin implicarea în cultul liturgic al 
mănăstirii. De asemenea, adolescenții s-au bucurat 
de atmosfera  întâlnirilor duhovnicești, pe diferite 
teme propuse de ei, subiecte care îi preocupă la 
această vârstă, dar și de activități cultural-istorice 
și recreative, desfășurate la mănăstire și în afara 
spațiului Mănăstirii Hurezi. Tematica lor a cuprins 
activități care relevă istoria  județului Vâlcea, fiind 
vizitate mănăstirile Hurezi, Govora, Surpatele, 

Elevii olimpici în tabără la Mănăstirea Hurezi

Dintr-un Lemn, Bistrița și schiturile dimprejurul 
Mănăstirii Hurezi: Sfinții Apostoli și Sfântul Ștefan, 
Muzeul de Istorie din Râmnicu-Vâlcea, Muzeul 
Satului din Bujoreni, atelierele de ceramică de la 
Horezu.

Totodată, au avut loc întâlniri în cadrul cărora 
copiii au prezentat specificul satului din care 
provin. Activitățile din cadrul taberei au fost 
coordonate de domnul Liviu Bogdan Tudor, 
profesor de Religie, doamna Ligia Nicolescu, istoric 
și publicist, doamnele profesoare Alina Tomescu și 
Leontina Mudava, pr. Florin Tudorescu și domnul 
profesor Răducu Ene.

Scopul taberei, prin programul și activitățile 
specifice, a fost acela de a apropia elevii unii de 
alții și de a-i aduce pe tineri în Biserica lui Hristos 
și de a păstra vie legătura lor cu Biserica. 

În perioada 22-26 iulie, Arhiepiscopia Râmnicului 
a organizat o nouă tabără pentru tineri, de care 
s-au bucurat 17 elevi din Brezoi care au obținut 
rezultate deosebite la Olimpiada de Religie, la 
concursurile județene și naționale de cultură și 
spiritualitate, dar și copii din familii cu posibilități 
materiale reduse. Au fost organizate ateliere 
de creație, coordonate de doamnele profesoare 
Aurora Duță și Cristiana Pirtea, seri duhovnicești 
cu părintele Marian Vasile Chima, de la Parohia 
Brezoi I, pelerinaje la mănăstirile Arnota, Bistrița 
și Polovragi, dar și ateliere de olărit. 

Prin activităților derulate, cei 17 tineri au 
avut prilejul de a pune în practică cunoștințele 
teoretice dobândite de-a lungul anului școlar 
pentru competițiile școlare, pentru ca astfel ei să 
înțeleagă mai bine întrepătrunderea armonioasă 
dintre cultură și spiritualitate, dar mai ales cum 
spiritualitatea cuprinde în sine cultura, cea din 
urmă fiind un act al omului de a se apropia de 
Dumnezeu.
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În Mitropolia Olteniei, cea de-a IV-a ediție a 
Taberei „Tradiție și noutate” s-a desfășurat în 
perioada 26-30 august la Mănăstirea Bistrița din 
Arhiepiscopia Râmnicului. Timp de 5 zile, tinerii 
au fost implicați în mai multe activități specifice 
unei tabere creative și interactive, având rolul de a 
deveni mai conștienți de identitatea lor religioasă, 
culturală și națională.

„Tinerii participanți au avut posibilitatea să 
descopere frumusețea spiritualității și arhitecturii 
bisericilor și mănăstirilor din Arhiepiscopia 
Râmnicului în cadrul pelerinajelor și vizitelor 

tematice la mănăstirile Hurezi, Bistrița, Dintr-
un Lemn, Govora și Surpatele, la bisericile în stil 
brâncovenesc din orașul Horezu. Totodată au 
fost vizitate Culele de la Măldărești, Atelierele 
Olarului de la Horezu, dar și alte obiective turistice 
reprezentative pentru zona Olteniei de sub Munte. 
Desfășurarea programului cadru propus de către 
Sectorul Teologic Educațional al Patriarhiei Române 
a inclus și o serie de sesiuni pentru formarea tinerilor 
care au continuat prin serile culturale în care au 
avut loc recitaluri de muzică cultă”, a subliniat 
părintele consilier Cristian Bănuță.

Tabăra Națională pentru tineri „Tradiție și noutate”

20 de tineri din eparhii ale Patriarhiei Române au participat în perioada 26-30 
august la Tabăra națională „Tradiție și noutate”, ediția a IV-a, desfășurată la nivel 
mitropolitan, în acest an, la Mănăstirea Bistrița din Arhiepiscopia Râmnicului.

Tabăra „Tradiție și noutate” s-a desfășurat la nivelul fiecărui centru mitropolitan 
al Patriarhiei Române din țară cu scopul de a oferi tinerilor din fiecare eparhie 
oportunitatea de a cunoaște cultura și tradițiile zonei în care este organizată 
tabăra, prin participarea la ateliere meșteșugărești, excursii; de a se familiariza 
cu trăirea duhovnicească de la mănăstirea unde sunt cazați, respectiv la care 
merg în pelerinaj; de a cunoaște alți tineri care mărturisesc aceeași credință și 
de a afla, prin intermediul unor sesiuni de lucru, cum să facă față provocărilor cu 
care se confruntă atât ei, cât și Biserica. 
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„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)

Întâlnire catehetică la Protopopiatul 
Drăgășani cu elevii admiși la Seminarul 
Teologic Sfântul Nicolae din Rm.-Vâlcea

La începutul lunii iulie, în Protoieria Drăgășani 
a avut loc o întâlnire catehetică a părintelui 
protoiereu Daniel Bârneață cu elevii admiși în 
acest an la Seminarul Teologic Sfântul Nicolae din 
Râmnicu-Vâlcea. La întâlnire, care a avut loc în 
paraclisul Protoieriei Drăgășani, au participat și 
preoții parohiilor din care provin tinerii. Organizată 
la inițiativa părintelui protoiereu Daniel Bârneață, 
elevii și preoții lor duhovnici au avut discuții libere, 

pe teme actuale ale tinerilor, precum și pe modul de 
implicare în viața parohială a elevului seminarist. 
Absolvenții clasei a VIII-a au fost felicitați pentru 
rezultatele obținute la examenul vocațional, 
organizat în luna mai la școala teologică vâlceană, 
cât și pentru promovarea examenului de Evaluare 
Națională.

De asemenea, preoții prezenți le-au împărtășit 
tinerilor din experiența misionar-pastorală 
a preotului de azi, provocări și răspunsuri la 
frământările spirituale ale omului contemporan 
modern. În urma întâlnirii și dialogului, viitorii 
elevi seminariști au înțeles că sunt susținuți în 
actul educațional-liceal, pentru a avea rezultate 
deosebite la învățătură, cât și pentru a se implica 
și a avea roade în lucrările pe care le derulează în 
grupurile catehetice parohiale din care fac parte, 
fiind călăuziți și de cuvintele psalmistului David 
care spune: „Îndreptările Tale voi păzi; nu mă părăsi 
până în sfârșit. Prin ce își va îndrepta tânărul calea 
sa? Prin păzirea cuvintelor Tale” (Psalmul CXVIII, 
8-9).

Pelerinaj pentru copiii din centrul rezidențial 
al Parohiei Trăistari

Copiii din centrul rezidențial al Parohiei Trăistari 
și cei care locuiesc în casele de tip familial ale 
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Fundației „Inimă pentru inimă” au beneficiat de un 
pelerinaj gratuit la mănăstirile Hurezi și Polovragi. 
Pelerinajul a fost organizat de Sectorul Învățământ 
și activități cu tineretul din cadrul Arhiepiscopiei 
Râmnicului și Protoieria Râmnicu-Vâlcea, prin 
implicarea părintelui consilier Cristian Alexandru 
Bănuță și a părintelui protoiereu Nicolae Proteasa.

Educatori, preoți, profesori, asistenţi sociali și 
tineri voluntari de la parohiile din Protopopiatul 
Râmnicu-Vâlcea au inițiat în cadrul pelerinajului 
activități ludice și recreative, pentru ca prin jocuri 
de grup să fie cultivate valori, precum prietenia, 
dărnicia și solidaritatea. Acestea continuă, de 
fapt, proiectele social-educative desfășurate pe 
parcursul anului școlar, când cei mici au participat 
la proiectele inițiate de tineri voluntari din 
Râmnicu-Vâlcea și elevi ai Seminarului Teologic 
Sfântul Nicolae. Prezența tinerilor voluntari și a 
preoților a fost apreciată întotdeauna ca un real 
sprijin pentru formarea caracterului și creșterea 
încrederii în sine.

Programe catehetice, culturale și filantropice 
la Parohia Valea Bisericii, Orlești

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, și prin 
îndrumarea Biroului catehetic și activități cu 
tinerii din cadrul Protoieriei Drăgășani, în Parohia 
Valea Bisericii din Orlești, în perioada iunie-iulie 
2019 s-au derulat programe catehetice, culturale 
și activități filantropice.

În parteneriat cu Centrul de Zi pentru copii din 
Orlești și Asociația educațional-socială „Hrană 
pentru Trup și Suflet”, la inițiativa părintelui 
paroh Luca-Georgian Sîia, Parohia Valea Bisericii a 
desfășurat proiectul catehetic-cultural „Să purtăm 
haine de sărbătoare!”. Copiii și tinerii din grupul 
catehetic parohial au participat la Sfânta Liturghie 
în costume populare, apoi au interpretat cântece 
și jocuri tradiționale în curtea bisericii, activități 
încadrate în manifestările dedicate „Anului omagial 
al satului românesc, al preoților, învățătorilor și 
primarilor gospodari”.

Manifestarea cultural-artistică a fost organizată 
nu numai cu scopul de a promova portul și 
tradițiilor populare, ci și de a realiza o acțiune 
social-filantropică pentru susținerea morală și 
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materială a copiilor nevoiași sau proveniți din 
familii monoparentale. În acest sens, cu sprijinul 
multor oameni mărinimoși au fost colectate haine, 
jucării, rechizite școlare și alimente, aducând 
zâmbete, încurajare și menținere în dragostea 
comunității a tuturor celor singuri și în lipsuri. 

„Nu există cuvinte acoperitoare a bucuriei 
micuților noștri enoriași, atunci când primesc 
daruri ori sunt integrați prin activitățile propuse 
de noi în mijlocul celorlalți tineri din comunitate. 
Este important gestul celui ce oferă daruri, dar cred 
că devine mai important modul în care primitorul 
mulțumește și folosește cele primite. Gesturile 
noastre, frumusețea portului și versului popular, 
ruga și milostenia trebuie să fie razele existenței 
și continuității comuniunii în satul nostru drag”, a 
precizat părintele paroh Luca-Georgian Sîia, de la 
Biserica Valea Bisericii din Orlești.

Școala de Vară a Parohiei Brezoi I

În perioada 1-7 iulie, la Parohia Brezoi I s-a 
desfăşurat cea de-a VIII-a ediție a Școlii de vară, 
în cadrul căreia au fost organizate activități 
educaționale.

Deschiderea școlii de vară a avut loc în ziua de 1 
iulie la slujba de Te Deum, la finalul cărora părintele 

Daniel Preoteasa a vorbit tinerilor și echipei de 
voluntari din cadrul proiectului, formată din 
elevi de liceu, profesori și membrii ai comitetului 
parohial, despre valorile educației religioase care 
poate deveni un prilej de fortificare interioară, de 
identificare a sinelui, de descoperire a idealurilor.

În cadrul proiectului au fost implicați profesori 
de la Liceul Gheorghe Surdu, asociații de tineret, 
Primăria Brezoi și Parcul Național Cozia. În cele 
șase zile, 50 de copii au participat la ateliere de 
dezvoltare personală, jocuri și competiții sportive.

Mănăstirea Suiești a desfășurat noi activități 
pentru sprijinirea Centrului Social Zătreni

La începutul lunii iulie, Mănăstirea Suiești a 
continuat parteneriatul cu Liga Femeilor Creștin 
Ortodoxe a Arhiepiscopiei Râmnicului, oferind 
alimente Centrului Social de Asistență din Zătreni, 
unde se află în întreținere persoane vârstnice 

și persoane cu paralizie. Părintele stareț Antim 
Motorga a subliniat că dorește să implice obștea 
mănăstirii în cât mai multe acțiuni sociale, 
amintind că vor fi susținute și aceste centre de 
îngrijire a bolnavilor.

Mănăstirea Suiești a încheiat parteneriatul de 
colaborare cu Liga Femeilor Creștin-Ortodoxe a 
Arhiepiscopiei Râmnicului la începutul acestui 
an, cu scopul de a oferi alimente și produse de 



37

Sl
uj

ir
e 

și 
fil

an
tr

op
ie

igienă pentru îngrijirea bătrânilor și a copiilor din 
centrele sociale. 

Pelerinaj pentru tineri în Protoieria Râmnicu-
Vâlcea

În perioada vacanței de vară, parohii din 
Protoieria Râmnicu-Vâlcea, sub coordonarea 
Sectorului Învățământ și activități cu tineretul, au 
organizat pelerinaje și excursii tematice, școli de 
vară și întâlniri ale tinerilor.

Joi, 11 iulie, 50 de copii din comunele Galicea și 
Stoilești, membri ai Corului „Vocea Topologului”, 
coordonat de părintele Ioan Tițu, și ai cercului 
catehetic de la Parohia Malu, au mers în pelerinaj 
la Mănăstirea Hurezi, fiind vizitate obiectivele 
turistice și centrele culturale din zonă, muzeele 
și atelierele de olărit și meșteșuguri populare. 
Manifestarea s-a dorit a fi o răsplată pentru 
activitatea depusă de-a lungul anului atât la școală, 
cât și la parohie, pelerinajul  constituind un mod 

de apropiere a tinerilor de Biserică, împlinind, 
într-un anume mod, nevoia de căutare a valorilor 
credinței.

Corul de copii al Parohiei Galicea are o activitate 
culturală și misionară bogată, participând la multe 
evenimente desfășurate pe plan local și național, 
în cei 20 de ani de activitate. Prezența la cor și 
activitățile catehetice cu caracter interactiv pe care 
părintele Ioan Tițu le organizează au adunat la 
Școala de duminică generații întregi.

Școala de Vară Sfântul Evanghelist Luca

Biroul catehetic și activități cu tinerii al Protoieriei 
Drăgășani a realizat în această vară un amplu 
program săptămânal de cateheze și activități cu 
tinerii, desfășurat de parohii în această perioadă.

Parohia Valea Bisericii-Orlești a organizat 
împreună cu Asociația „Hrană pentru Trup și Suflet” 
din Orlești și școlile din Orlești, Scundu, Ionești și 
Drăgășani cea de-a V-a ediție a Școlii de vară Sfântul 
Evanghelist Luca, un proiect educațional-catehetic, 
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adresat tinerilor elevi și studenți pe perioada 
de vacanță. În acest sens, la inițiativa părintelui 
Luca-Georgian Sîia s-a creat Grupul de inițiativă 
în educație și timp liber de calitate, format din 
voluntari, liceeni, studenți și cadre didactice, care 
au conceput un program de activități catehetice, 
recreative și interactive pentru copii, desfășurat 
sub formă de ateliere pe parcursul lunii iulie 2019.

 „Ca în fiecare an, unul dintre cele mai așteptate 
momente din vacanța tinerilor noștri, participanți 
și voluntari, este Școala de vară Sfântul Evanghelist 
Luca. Prin prezența părintelui protoiereu Daniel 
Bârneață, a preoților din Cercul Pastoral Orlești, a 
cadrelor didactice, a elevilor și părinților la slujba 
de Te Deum din deschiderea acestei noi ediții a 
proiectului nostru zonal, descoperim necesitatea 
prezenței active a tinerilor în viața parohială și 
în satul bunicilor noștri”, a subliniat părintele 
Luca-Georgian Sîia, în cadrul temei „Prezența și 
implicarea tânărului în viața parohiei”, susținută 
la Căminul Cultural Orlești, în prima zi a Școlii de 
vară.

Programele și susținerea temelor catehetice 

au continuat și în celelalte cercuri pastorale 
din cadrul Protoieriei Drăgășani, având teme 
propuse ca model de inspirație pentru creștinul 
ortodox de astăzi. Preoții Laurențiu Cucă și Liviu 
Lazăr de la Parohia Ștefănești au dezbătut tema 
„Sfântul Împărat Constantin cel Mare și Biserica”; 
părintele Daniel Sichigea a organizat la Parohia 

Mădulari întâlnirea catehetică „Despre Biserică”, 
iar la Parohia Gorunești, părintele Marian 
Bădulescu a vorbit despre însemnătatea virtuții 
credinței. Valorile credinței au fost reliefate și la 
biserica parohială din Amărăști de către părintele 
Alexandru Diaconu pentru tinerii participanți la 
școala de vară parohială.

Școala de vară în Parohia Malaia

Aproape 100 de copii din Malaia, Voineasa și 
alte localități, cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, 
au participat în perioada 15-19 iulie la cea de-a 
IV-a ediție a Școlii de vară, organizată de Parohia 
Malaia, Protopopiatul Călimănești, județul Vâlcea. 
În fiecare zi, copiii au fost implicați în activități 
educaționale creative și recreative, catehetice și 
culturale. Ca și la ediția de anul trecut, alături de 
copii și organizatori au fost prezenți voluntari din 
țară și din străinătate. 

Timp de 5 zile, copiii din localitatea Malaia, cărora 
li s-au alăturat copii din Voineasa, Râmnicu-Vâlcea, 
București au fost cooptați într-un proiect cultural-
educațional care capătă tradiție și prestigiu în 
plan local, prin promovarea culturii tradiționale 
autentice și a schimbului intercultural. Școala de 
vară de la Malaia este nu numai un cadru în care se 
desfășoară activități creative și interactive, ci mai 
ales reprezintă o șansă pentru copii de a deprinde 
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cum să valorifice timpul liber și cum să relaționeze 
între ei.

„Școala de vară de la Malaia își diversifică 
activitățile pentru copii cu fiecare ediție pe care o 
organizăm. Astfel, dacă în primul an am început 
cu două activități, și anume pictură și sculptură în 
lemn, am ajuns anul acesta la cea de-a 4-a ediție 
în care am diversificat activitățile pentru copii, 
fiind implicați, pe lângă cei doi artizani în pictură 
și sculptură și prieteni vechi ai noștri, și anume 
arhid. Cosmin-Cristian Pisăru și Filofteia Pisăru, 
doi voluntari de la Crucea Roșie și 10 voluntari din 
Turcia (7 persoane), respectiv câte unul din Georgia, 
Ucraina și Macedonia. Biserica, prin mijloacele 
ei, trebuie să găsească metode de a atrage pe 

copii, pentru a le arăta frumusețile Ortodoxiei, iar 
una dintre acestea este comuniunea. Dar pentru 
aceasta este nevoie de comunicare, una dintre 
principalele provocări pentru generațiile tinere, tot 
mai preocupate de comunicarea virtuală și nu față 
către față. Prin dialog, prin activitățile desfășurate 
am aflat de necesitățile, grijile și nevoile cognitive, 
materiale și mai ales spirituale ale lor. Totodată, 
prin aceste activități ale Școlii de vară dorim să 
arătăm comunității că Biserica are rolul ei bine 
definit în educația copilului, dar și a comunității. 
Dacă educăm copilul, educăm și adultul. Părinții, 
bunicii află de la copii despre activitățile pe care 
le organizează Biserica și nu puține au fost acele 
cazuri când și-au întors inima lor spre Biserică, și 
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nădăjduim că și spre Hristos, căci acesta este, până 
la urmă, scopul final al lucrării noastre”, a afirmat 
părintele paroh Marius-Vasile Rogoz, de la Parohia 
Malaia.

În cadrul ediției din acest an au fost derulate 
ateliere de pictură pe sticlă, modelaj în lut, cursuri 
de prim ajutor și de educație pentru sănătate, 
proiecții de filme educative cu învățături creștin 
ortodoxe. Prin implicarea voluntarilor străini, 
copiii, în funcție de prezență și vârstă, au participat 
la ateliere de comunicare, gastronomie, de muzică 
vocal-instrumentală și de educație interculturală. 
De asemenea, au fost desfășurate activități de 
prezentare a portului și tradițiilor populare ale 
zonei Văii Lotrului, respectiv ale celor din țările 
din care au venit voluntarii. Prezența voluntarilor 
străini în cadrul Școlii de vară de la Malaia devine o 
tradiție, ei fiind cooptați prin intermediul doamnei 
Antoanela Enăcache, responsabil activități proiecte 
în cadrul Serviciului European de Voluntariat.

În demersul Parohiei Malaia s-au alăturat Școala 
Gimnazială Malaia, prin prezența cadrelor didactice 
coordonate de doamna director Claudia Pleșanu, 
Primăriei Comunei Malaia - primar Gabriel Țolea. 
Materialele de lucru și alimentele necesare au 
fost achiziționate prin sprijinul obștilor Repezi-
Fratoșteanu, Moșnenilor Mălăieni și Târnovu 
Mare, firma Boromir a oferit produse de patiserie, 
iar pensiunea Socolescu cazarea formatorilor 
atelierelor de pictură și modelaj.

„Am încercat să le oferim copiilor o altă modalitate 
de petrecere a timpului, de a-i scoate din mirajul 
televizoarelor, tabletelor și telefoanelor mobile. 
De aceea, prin activitățile specifice vârstei, au fost 
organizate variate activități, care au debutat cu 
cele de cunoaștere reciprocă, deoarece, deși sunt 
din aceeași școală, am descoperit că sunt destule 
însușiri pe care nu le cunoșteau unii despre ceilalți. 
Prin diversificarea activităților ludice, de atenție, 
creativitate, precum și prin schimbul intercultural, 

copiii au conștientizat că trebuie să știe câte ceva 
din fiecare disciplină, au văzut că voluntarii cunosc 
o limbă străină, că știu a cânta vocal sau la un 
instrument muzical, și, de aceea, cred că putem spune 
și-au dezvoltat interesul spre educație”, a precizat 
Claudia Pleșanu, director Școala Gimnazială Malaia.

Școala de vară de la Malaia s-a încheiat vineri, 
19 iulie, cu o festivitate, în cadrul căreia copiii 
participanți au primit diplome și daruri.

Lucrările Cercului pastoral Orlești

Marți, 23 iulie, a avut loc întâlnirea preoților din 
Cercul Pastoral Orlești din Protoieria Drăgășani.

În contextul „Anului Omagial al Satului Românesc, 
al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari”, 
părintele Ion Vasiloiu, de la Parohia Casa Veche - 
Olanu a susținut în data de 22 iulie tema „Clerici 
slujitori ai Bisericii strămoșești, învățători 
devotați, primari harnici în satul românesc de-a 
lungul istoriei”.

„Omagierea satului românesc și a contribuției sale 
majore la devenirea istorică a poporului român 
este o necesitate și o demnitate. Satele românești, 

cu biserici și case țărănești, cu cimitire și morminte 
străjuite de cruci, de ulițe și porți primitoare sunt 
purtătoarele unui limbaj tainic și vizibil al tradiției, 
al continuității fizice și spirituale ale acestui neam, 
sunt oglinzi ale sufletului românesc, în care se arată 
astăzi, după caz, hărnicia sau delăsarea noastră, 
responsabilitatea sau indiferența", a spus părintele 
Ion Vasiloiu.

Totodată, au fost evocate personalitățile și 
activitatea mai multor preoți, învățători și oameni 
gospodari din zona Olanu, Drăgoești și Dejești, 
printre care, părintele Ion Bercan, vrednic slujitor 
în localitatea Olanu, părintele Filip Vasiloiu, un bun 
scriitor, orator, dar și gospodar desăvârșit, domnul 
profesor Ștefan Vasiloiu, absolvent al studiilor 
teologice, dascăl devotat al Școlii Olanu de peste 
40 de ani.

Noi activități catehetice și filantropice 
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În perioada verii, noi activități educaționale și 
social-filantropice au fost organizate de parohii 
din cuprinsul Protoieriei Drăgășani. Astfel, biserica 
Parohiei Rusănești din comuna Fârtățești i-a primit 
pe cei mai tineri și inimoși credincioși la derularea 
proiectului catehetic „Despre credință și fapte 
bune”, inițiat de părintele Mihai-Gabriel Făurar. 
La încheierea activității a fost dăruit un cărucior 
pentru persoane imobilizate unei persoane 
bolnave din cadrul parohiei.

Tot în această perioadă, au avut loc întâlniri 
catehetice săptămânale în parohiile din cadrul 

Protoieriei Drăgășani. La Parohia Mamu, părintele 
Cristian Florescu le-a vorbit copiilor despre 
rugăciune și milostenie, iar la parohia Bereni, 
părintele Mihai Catrina a susținut cateheza cu 
tema „Cinstirea sfintelor icoane”. Părintele Dan 
Drăguț de la Parohia Sfântul Gheorghe-Colonie a 
dialogat cu tinerii pe tema „Iisus Hristos, Catehetul 
desăvârșit”, în vreme ce, la Parohia Dobrușa, 
părintele Dragoș Butușină a vorbit tinerilor despre 
Sfântul Ioan de la Prislop.

În Parohia Crețeni, la propunerea părintelui 
protoiereu Daniel Bârneață, credincioșii au aflat 
în cadrul catehezei semnificațiile primei părți a 
Sfintei Liturghii și care este însemnătatea teologică 
a rânduielii Proscomidiei. De asemenea, părintele 
Ion Făurar de la Parohia Mărgineni le-a vorbit 
credincioșilor prezenți la întâlnirea catehetică 
despre despre păcatele capitale, iar părintele Călin 
Benone de la Parohia Scundu a susținut cateheza 
cu tema „Nădejdea, virtute teologică”.

Școală de Vară la Parohia Jiblea-Veche

În Parohia Jiblea-Veche din Protopopiatul 
Călimănești, în perioada 28 iulie-6 august s-a 
derulat proiectul educațional caritabil Școala de 
Vară, ediția a IV-a, sub coordonarea preotului 
Constantin Negrea.

Participanții la Școala de Vară au beneficiat de 
un program duhovnicesc cu rugăciuni şi discuţii 
pe teme religioase participând la jocuri în aer 

liber, lectură, filme educative, ateliere artistice şi 
practice.

Părintele Constantin Negrea a menționat: „În 
contextul Anului omagial al satului românesc (al 
preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari) ne-
am propus activități pentru evidențierea  cunoaşterii 
valorilor identitare la nivel individual, comunitar şi 
naţional, copiii fiind purtătorii valorilor și tradițiilor 
românești. Am încheiat acorduri de parteneriat 
cu Biblioteca «A.E.Baconsky» Călimănești, Liga 
Femeilor Creștin-Ortodoxe, Crucea Roșie - Filiala 
Vâlcea și Centrul Local «Radu de la Afumați» 
Râmnicu-Vâlcea. Proiectul a fost sprijinit financiar 
de Primăria Orașului Călimănești, dar și de Consiliul 
Județean Vâlcea prin acordarea gratuității de a 
desfășura activități în Parcul «Mirajul Oltului» și 
plimbarea cu vaporașul. Activitățile s-au desfășurat 
pe parcursul a 10 zile, organizate pe ateliere 
precum: Cunoaștere prin credință (rugăciuni, 
lectură biblică, cateheze), Educație pentru sănătate 
(sport); Educație socială (comunicare, codul bunelor 
maniere, curs de prim ajutor, activități cu specific 
cercetășesc); Muzică (religioasă și patriotică); 
Arte vizuale și abilități practice (cusut, croșetat și 
tricotat); Limba franceză (comunicare prin joc de 

rol). Astfel, printr-un program zilnic, între orele 
9,oo-12,oo, având o grupă de 20 de copii, cu vârsta 
cuprinsă între 6-15 ani, s-au implicat următorii  
voluntari: doamnele profesoare Violeta Negrea, 
Tatiana Mărcoianu, Cătălina Popa, Maria Atanasiu, 
Vasilica Buduleci, Ioana Marinaș, și domnii Ion 
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Munteanu, Silviu Canavea și Teodor Tănase, prin 
activitățile desfășurate consolidându-se caracterul 
moral-religios și civic al copiilor”.

Programe educaționale pentru tineri

Pe perioada vacanței de vară, în fiecare duminică, 
după Sfânta Liturghie, grupul de copii Sfântul Ioan 
Botezătorul, al Parohiei Mihăeşti I din Protoieria 
Râmnicu Vâlcea, au participat la programul de 
cateheză. Astfel, copiii au descoperit tainele 
Ortodoxiei într-un mod plăcut şi adaptat nivelului 
lor de înţelegere. 

„Programul a apărut din dorința de a le facilita 
copiilor calea către Hristos și de a-i face să înțeleagă 
că biserica este spațiu unde își pot mărturisi credința 
și iubirea față de Dumnezeu. Program catehetic 
vine, totodată, să completeze și să desăvârșească 
educația creștină pe care dascălii de religie și 
părinții se străduiesc să o insufle copiilor, în calitate 
de buni creștini ai Bisericii noastre. Ne propunem 
însușirea de către copii a valorilor moral-religioase, 
cunoașterea tradițiilor religioase și a istoriei 
Bisericii, folosirea corectă a limbajului din sfera 
religioasă și, nu în ultimul rând, cultivarea valorilor 
românești”, a subliniat părintele Constantin Ababe.

Activități catehetice s-au desfășurat și la Parohia 
Valea Cheii din Protopopiatul Râmnicu-Vâlcea, 
unde au fost organizate întâlniri duhovnicești și 
pelerinaje la mănăstiri.

„Dar din roadele Darului", un nou proiect 
social la Parohia Vlădești-Țânțulești

În Parohia Vlădești-Țânțulești s-au desfăşurat 
mai multe proiecte catehetice și culturale, iar 
cel mai recent a fost proiectul social „Dar din 
roadele Darului”, prin care sunt oferite pachete cu 
alimente familiilor din parohie cu venituri mici și 
persoanelor aflate în stare de neputință și boală.

Pentru părintele Ciprian Sârbu, „Acţiunea socială 
a Bisericii are ca temei de referinţă valoarea 
persoanei care este mai presus de orice demnitate 
și condiție socială. Deși trăiesc modest, sunt o 
mulțime de oameni care dau dovadă de bunătate 
și cinste, așezându-și nădejdea în milostivirea lui 
Dumnezeu. Biserica este și spațiul în care cei bolnavi 
găsesc vindecare, însă, până la redobândirea 
sănătății, aceste persoane trebuie sprijinite iar 
aceasta reprezintă o datorie morală a creștinului ca 
manifestare a dragostei față de aproapele”.

Lucrările Cercului pastoral Măciuca

Marți 13 august, la  Parohiei Giulești din comuna 
Fârtățești s-au desfasurat lucrările Cercului 
pastoral Măciuca. Întâlnirea a debutat cu săvârșirea 
Tainei Sfântului Maslu, la finalul căreia părintele 
Ștefan Cristian Irimia a susținut tema „Patriarhul 
Nicodim Munteanu, înțelept păstor și apărător 
al Bisericii, inițiator și promotor al traducerilor 
în limba română a textelor biblice, patristice și 
liturgice”.

„Pe parcursul păstoririi sale, Patriarhul Nicodim 
Munteanu a fost preocupat de starea clerului de 
mir, de viaţa mănăstirească, de învăţământul 
teologic, de legăturile cu Bisericile Ortodoxe surori. 
Remarcabilă este şi activitatea sa culturală. Prin 
contribuţia sa, Patriarhul se situează în fruntea 
celor mai importanţi teologi ai epocii sale. Alcătuind 
numeroase lucrări originale, făcând numeroase 
traduceri din literatura teologică rusă a secolului 
al XIX-lea şi începutul secolului următor, Patriarhul 
Nicodim va fi personalitatea cea mai de seamă a 
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epocii sale. Ca urmare, va fi ales doctor honoris causa 
al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi şi membru de 
onoare al Academiei Române.

După ce a tipărit la Neamţ Biblia ilustrată (1936), 
prima lucrare de acest gen la noi, în 1936 şi 1944 au 
ieşit de la tipar noi ediţii ale Sfintei Scripturi, în care 
51 de cărţi erau traduse de el însuşi (24 din Vechiul 
Testament, iar Noul Testament în întregime). De 
asemenea, a tipărit Noul Testament în cinci ediţii, 
dar şi Psaltirea (patru ediţii), traduse de el”.

Activități sociale la Centrul de recuperare a 
tinerilor cu afecțiuni neuropsihiatrice Băbeni

Sectorul Social-Filantropic din cadrul 
Arhiepiscopiei Râmnicului a inițiat joi, 22 
august, un nou proiect social pentru beneficiarii 
Centrului de recuperare a tinerilor cu afecțiuni 
neuropsihiatrice Băbeni I și II. La activitatea 
social-misionară au participat preoți din Protoieria 
Râmnicu-Vâlcea și membri ai Grupului catehetic 
Sfântul Ioan Botezătorul, coordonat de către 
părintele protoiereu Nicolae Preoteasa.

În cadrul activității au fost oferite fructe și s-au 
inițiat o serie de activități cu caracter educativ și 
duhovnicesc.

Vorbind despre activitate, părintele protoiereu 
Nicolae Proteasa a arătat că „aceasta își propune 
să sprijine activitatea misionară a preoților din 
localitate care sunt alături de bolnavi și desfășoară 
activități cu caracter duhovnicesc și social. Ceea 

ce bucură persoanele aflate în suferință nu este 
valoarea darului, ci faptul trăirii sentimentului de 
a deveni «special» pentru cineva care îi vizitează”.

Sprijin pentru familiile din comunitatea 
Colonie Nuci

Prin Sectorul Social al Arhiepiscopiei Râmnicului,  
în data de 26 august, mai multe familii de rromi cu 
situaţie financiară precară din comunitatea Colonie 
Nuci, au primit mobilier, articole vestimentare și 
alimente.

Activitatea a fost susținută de către părintele 
Nicolae Dorin Buda, inspector al Departamentului 
de misiune pentru rromi, care coordonează o 
serie de proiecte de sprijinire a familiilor care se 
confruntă cu lipsa alimentelor, medicamentelor sau 
utilităților. Părintele Nicolae a vizitat în repetate 
rânduri familiile din această comunitate, oferindu-
le alimente, obiecte de igienă sau încălțăminte 
pentru copii.
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Copiii din Centrul de plasament Andreea din 
Râmnicu-Vâlcea au participat în perioada 
26-29 august la tabăra „Copilărie în credință 

și iubire”, organizată de Liga Femeilor Creștine 
Ortodoxe la Mănăstirea Turnu.

Activitățile diverse, drumețiile, plimbarea cu 
bicicletele și vaporașul, pildele cu învățătură 
creștină, pelerinajele la mănăstirile din jur, precum 
și rugăciunea rostită pe tot parcursul perioadei, au 
făcut ca în toată această perioadă copiii să se bucure 
de o experiență trăită intens, având alături de ei 
inimoasele voluntare ale Ligii Femeilor Creștine 
Ortodoxe, care îi înconjoară cu multă dragoste.

Copiii s-au bucurat de o demonstrație de 
creativitate la atelierul constituit în incinta taberei 

de artistul opincar Alexandru Ilinca, care le-a oferit 
posibilitatea de a descoperi una din preocupările 
locuitorilor din satul tradițional de odinioară. 
Focul de tabără și cântecul românesc au destins 
atmosfera, astfel încât și cei mari, și cei mici au 
încins o horă a prieteniei, tipic românească. În 
program a fost inclusă și o vizită la Centrul social 
pentru bătrâni din Călimănești al Mitropoliei 
Olteniei, unde copiii au aflat despre modul în care 
persoanele vârstnice își pot petrece util timpul. 

Tabăra s-a desfășurat cu sprijinul Mănăstirii 
Turnu, al Consiliului Județean Vâlcea, al Parohiei 
Jiblea Veche și al membrelor voluntare ale Ligii 
Femeilor Creștine Ortodoxe.

Tabăra „Copilărie în credință și iubire”, organizată de Liga 
Femeilor Creștine Ortodoxe pentru copiii din Centrul de 

plasament Andreea din Râmnicu-Vâlcea
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Marica Brancoveanu”, 
proiect cultural 

al Ligii Femeilor 
Creștin Ortodoxe 
din Arhiepiscopia 

Râmnicului

„Pe urmele Doamnei Marica Brancoveanu" 
constituie proiectul desfășurat în fiecare 
an de membrele Ligii Femeilor Creștin 

Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului pentru 
cinstirea personalității impresionante a Doamnei 
Maria Brâncoveanu.

După participarea la slujba Sfintei Liturghii 
de la Mănăstirea Surpatele, doamnele au 
coborât pe poteca pe care odinioară Doamna 
Maria Brâncoveanu își plângea durerea până la 
Mănăstirea Dintr-un Lemn.

Pelerinajul a continuat la Mănăstirea Govora, 
mănăstire ce a fost restaurată și îmbodobită cu o 
frescă nouă în perioada brâncovenească.

Domna Marica, fiică a postelnicului Neagoe 
şi nepoata domnului Ţării Româneşti, Antonie 
din Popești, după căsătoria din anul 1674 cu 
marele dregător Constantin, a ajuns doamna 
Țării Românești în anul 1688, odată cu urcarea 
pe tron a Sfântului Voievod Martir Constantin 
Brâncoveanu. Căsnicia lor a fost binecuvântată 
cu 11 copii: şapte fete (Stanca n. 1676, Maria 
n. 1678, Ilinca n. 1682, Safta n. 1686, Ancuţa n. 
1691, Bălaşa n. 1693, Smaranda n. 1696) şi patru 
băieţi (Constantin n. 1683, Ştefan n. 1685, Radu 
n. 1690, Matei n. 1698).

A sprijinit toate demersurile culturale iniţiate 
de către soţul ei, tipărirea de cărţi în limbile 
română, greacă, slavă şi chiar arabă, turcă 
sau georgiană, crearea unui stil arhitectural 
caracteristic epocii, care va purta numele 
domnitorului ctitor, dezvoltarea artelor 
decorative, ctitorirea de biserici şi mănăstiri, 
restaurarea lăcaşurilor de cult mai vechi  şi 
împodobirea lor cu obiectele liturgice necesare.

Doamna Maria Brâncoveanu - tablou votiv, Mănăstirea Surpatele
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Sfântul Moise Etiopianul model de îndreptare. Educație și 
misiune în comunitățile rrome

Pentru cinstirea Sfântului Moise 
Etiopianul, Departamentul de misiune 
pentru rromi din Arhiepiscopia 

Râmnicului a organizat marți, 27 august, 
la sediul Asociației Partida Romilor Vâlcea, 
activitatea ,,Cultura, tradiţiile și credința 
rromilor", în care Sfântul Moise Etiopianul a 
fost prezentat drept model de îndreptare și de 
dreaptă viețuire.

În cadrul activității au fost prezentate totodată 
tradițiile rromilor și modalitățile de promovare 
a acestora prin educația tinerilor, fiind redate 
fragmente audio din Sfânta Liturghie în limba 
rromani, slujba tradusă si înregistrată cu 
binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Afirmând rolul educației în dezvoltarea 
tinerilor, părintele Nicolae Dorin Buda a vorbit 
reprezentanților asociației și părinților despre 
proiectul educațional «Śkola si laçi – școala este 
bună", care „își propune reducerea abandonului 
școlar prin încurajarea și motivarea copiilor rromi 
să frecventeze școala încă de timpuriu. Începerea 
cu întârziere a școlii sau frecventarea neregulată a 
cursurilor a condus, nu în puține situații, la abandon 
școlar timpuriu. Programul ,,Śkola si laçi – școala este 
bună» propune accederea încă de timpuriu a copiilor 
rromi în procesul instructiv-educativ. Rezultatele 
confirmă rolul esențial al învățământului preșcolar 
în obținerea de reușite în etapele educaționale 
următoare. Participarea redusă la învățământul 
preșcolar face ca elevilor să le fie greu să recupereze 
pe parcursul învățământului primar și reprezintă 
principalul factor al abandonului școlar timpuriu.

Trebuie să acordăm o atenție deosebită și 
aspectelor care privesc mediul socio-economic în 
care trăiesc unii dintre copii, pentru identificarea 
dificultăților financiare cu care se confruntă 
anumite familii, sănătatea precară, lipsa articolelor 
de îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate, a 
rechizitelor sau a unui spațiu minim în cadrul 
locuinței în care copiii să se poată pregăti pentru 
școală. De aceea, au fost inițiate programe cu 
impact imediat pentru remedierea acestor aspecte: 
«Mirro ghiozdano - Ghiozdanul meu», «Podema 
tatipe - Ghetuţe călduţe», «Av paś o Del - Vino lângă 
Dumnezeu»; «Aven te das duma - Copilul tău este 
important, vino să vorbim despre el»; «Sastipen 
le rromenqe - Sănătatea rromilor»; «Sastipe tirre 
hurdeske - Sănătatea copilului tău».

Aceste proiecte își propun sprijinirea tinerilor 
rromi în continuarea studiilor gimnaziale și 
accederea la studiile liceale și universitare”, a arătat 
coordonatorul Departamentului de misiune pentru 
rromi din Arhiepiscopia Râmnicului.
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Colegiul de Redacție

SFÂNTUL TEODOR STUDITUL, Cuvânt 
de laudă la Tăierea Sfântului Cap al Marelui 
Botezător și Înaintemergător al lui Hristos:

„Și la ce mai este de trebuință să adun mai 
multe pilde, în loc să vorbesc, pe scurt, despre 
sângele sfânt al Apostolilor, al Proorocilor și al 
Mucenicilor, pe care l-au vărsat în multe feluri 
mulți ucigași, ca pe o apă mare ce înconjoară 
[uscatul] de sub cer și menită să stingă nelegiuirea.

Astfel este și sângele cel sfânt al Botezătorului 
și Înaintemergătorului lui Hristos, despre care 
vorbește această cuvântare a noastră. Acest sânge 
s-a scurs ca un mir de mult preț din grumazul cel 
sfânt, umplând lumea de bună-mireasmă. Acest 
sânge nu a fost adunat din plăcerea pântecelui, nici 
din părtășia de vin, nici din mâncarea cărnurilor 
sau a altor bucate dintre cele care obișnuiesc să 
îngrașe [trupul] și să desfete poftele. Căci a venit, 
zice, Ioan nici mâncând, nici bând (Matei XI, 
18). Acest sânge s-a vărsat înaintea paharului 
fără de moarte al Stăpânului; căci trebuia ca 
Înaintemergătorul Luminii, care s-a arătat celor 
de pe pământ prin strălucita sa naștere din 
maică stearpă, să se facă propovăduitor luminat 
și pentru cei de dedesubt, prin moartea sa. Acest 
sânge strigă mult mai tare în urechile Domnului 
Savaot decât uciderea lui Abel; căci lucrarea 
faptei este răsunetul unui glas tainic, care nu iese 
din organele vorbirii, ci este auzit prin puterea 
lucrării. Acest sânge este mai cinstit decât al 
Patriarhilor, mai scump decât al Proorocilor, 
mai cuvios decât al Drepților, de vreme ce este și 
mai presus de al Apostolilor și mai slăvit decât al 
Mucenicilor, după cum își ia mărturie cuvântul 
[nostru] de la Cuvântul cel Mare. Acest sânge 
împodobește mai plăcut decât culoarea oricărei 
flori Biserica lui Hristos, vărsându-se pentru 
dreptate la plinirea Legii celei vechi și înainte-
mergând venirii lui Hristos.

 ... Astăzi, Ioan Înaintemergătorul se pogoară 
în iad și le vestește celor morți bucuria negrăită 
a venirii lui Hristos. Astăzi, pentru Ioan 
Înaintemergătorul, căruia i s-a tăiat capul pentru 
dreptatea lui Dumnezeu, se bucură cerurile, iar 
pe pământ, oamenii îi slăvesc praznicul. Iar eu 
socot că Marele Înaintemergător al Domnului ne 
privește din ceruri și ne răsplătește”.

Sursă: Sfântul Teodor Studitul, Cuvântări, Editura Praxis, 
Râmnicu-Vâlcea, 2019, pp. 77-84.
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Tipăriturile brâncovenești

„Ai întemeiat o bibliotecă demnă de văzut cu multă cheltuială, în mănăstirea cea frumoasă a 
Hurezilor, zidită de tine şi ai umplut-o cu cărţi felurite şi foarte de folos” – adresa doctorul Ioan 

Comnen în anul 1702, în prefaţa traducerii în greaca vulgară a „Tâlcului Evangheliilor”, aprecierile 
sale la adresa domnitorului.

Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu a fost încă de la începutul domniei sale un susținător al 
tipăriturilor ortodoxe - cărți de ritual și apologetice -, achiziționând în același timp, prin trimișii săi, 
carte din Franța și Italia.

Încă din anul venirii arhimandritului Ioan la Hurezi, Sfântul Constantin îi încredințează organizarea 
unei Biblioteci de hrană dorită sufletului, această casă a cărţilor îmbie preaînţeleaptă îmbelşugare, după 
cum menționa inscripția pictată în anul 1708. „Când Sfântul Constantin Brâncoveanu pune bazele 
bibliotecii de la Hurezi şi întăreşte actul de fondare al Academiei de la Sfântul Sava, el acordă celor 
două instituţii nu numai şansa dăinuirii, ci pe aceea a evoluţiei. Pentru prima oară în istoria culturii 
vechi româneşti, elementele încă viabile ale tradiţiei sunt îmbrăcate în forme suficient de noi pentru a 
le asigura, dincolo de această domnie de la cumpăna veacurilor, integrarea în patrimoniul cultural al 
secolului al XVIII-lea”, consideră Violeta Barbu.

Sfântul Constantin a oferit bibliotecii Mănăstirii Hurezi edițiile bilingve ale operelor Sfinților Părinți și 
Scritorilor bisericești: Origen, Clement Alexandrinul, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nazianz 

și Sfântul Maxim Mărturisitorul, precum și fondul 
filologico-teologic pe care s-a lucrat la diortosirea 
Bibliei din 1688: cele şase volume din Biblia sacra 
polyglota, tipărită în şase limbi la Londra (1653-
1657), Lexiconul limbii greceşti al lui Varinus 
Flavarinus (1523), Lexiconul graeco-latinum al 
lui Petro Gillio (1523).  Biblia de la București 
(1688) se găsea în biblioteca Mănăstirii Hurezi în 
trei exemplare, aşa cum rezulta din lista cărţilor 
"rumâneşti" aflată în Catastiful de avuturi sfintei 
man<as>tiri Hurezii din sud Valcea... încheiat la 21 
mai 1791.

La acest fond de carte s-au adăugat şi 
manuscrisele copiate „den porunca şi cu osârdia” 
arhimandritului Ioan, multe din ele texte de pe 
manuscrise ale Mănăstirilor Cozia și Bistrița sau de 
pe diferite cărți grecești și slavone. Copiştii, ucenici 
ai egumenului, beneficiau de îndemnul şi exemplul 
acestuia, de bogatul conţinut al ornamentaţiei 
cărţilor străine şi de prezenţa zugravilor, vreme 
îndelungată, pe şantirele de la Hurezi. Din rândul 
copiştilor s-au remarcat ieromonahul Filotei care a 
copiat Floarea darurilor,  ierodiaconul Dosithei şi 
ieromonahul Iosif, care au realizat un fond de cărţi 
teologice şi de ritual.

Organizării bibliotecii Mănăstirii Hurezi, i-a fost prielnic și contextul dat de tipărirea în perioada 
1688-1716 (data morții Sfântului Antim Ivireanul) a unui număr de aproximativ 90 de titluri, dintre care 
32 ieșite de sub teascurile Sfântului Antim și 14 editate de către Episcopul Mitrofan al Buzăului. Fondul 
de carte al tipăriturilor brâncovenești existente la Hurezi a ajuns să fie cel mai mare din Țara Românească, 
întrecând de patru ori pe cel adăpostit de oricare altă mănăstire.

Din obştea Mănăstirii Hurezi s-au remarcat şi  Lavrentie şi Rafail, diorthositori ai cărţilor româneşti 
imprimate la Râmnic. În anul 1706 stareţul achita tipărirea cărţii Slujbele Născătoarei de Dumnezeu, iar 
în 1712, cu cheltuiala sa, era tipărită Învăţăturile lu Theodor Studitul, „carte câştigată şi scoasă pe limba 
românească pe o carte slavonească a Coziei”.


