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Nașterea Domnului 
– dorul nesfârșit 
al lui Dumnezeu 

după oameni 

B
iserica, una și nedespărțită, a mărturisit 
dintotdeauna în Simbolul niceo-
constantinopolitan, dezvoltând învățătura 

de credință apostolică, că Mântuitorul Hristos este 
„Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de 
toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din 
Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o ființă 
cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi, 
oamenii, și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din 
ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara 
Maria, și S-a făcut om”. Mărturisind acestea, teologia 
răsăriteană accentuează faptul că Mântuitorul Hristos, 
Care S-a înomenit din Fecioara Maria, este Unul și 
Același cu Ipostasul Dumnezeiesc născut din Tatăl 
înainte de veci, deschizându-i omului posibilitatea 
îndumnezeirii firii sale omenești, adică a dezvoltării 
chipului lui Dumnezeu, primit la facerea lui, spre o 
asemănare tot mai deplină cu Acesta. 

Astfel, înomenirea Domnului este „cel mai mare 

„Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său 
Cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viaţă să avem. În aceas-

ta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit 
pe noi şi a trimis pe Fiul Său jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre” (I Ioan 

IV, 9-10)
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bun de pe pământ, prin care se mijloceşte legătura 
şi comuniunea cu Dumnezeu”1, după cum afirmă 
întreaga teologie patristică. Înomenirea Fiului lui 
Dumnezeu, ca posibilitate a îndumnezeirii omului, 
devine piatra de temelie a Bisericii pământești; omul, 
dezechilibrat de căderea în păcat a protopărinților 
Adam și Eva, a reintrat pe făgașul lui firesc de a 
tinde spre asemănarea cu Dumnezeu: „Cuvântul lui 
Dumnezeu S-a făcut om, ca şi tu să afli de la om, că 
omul poate ajunge dumnezeu”2. Fiul lui Dumnezeu 
devine Fiul Omului, făcându-i pe toți oamenii fiii lui 
Dumnezeu prin înomenirea Sa: „În cel din urmă timp, 
Dumnezeu a hotărât să Se nască nu profeţi, şi nici 
alţii plăcuţi Lui, ci chiar Cel Unul Născut al Său prin 
Fecioară, pentru ca mântuirea omenească, pierdută 
prin neascultarea unui singur om, să fie regăsită 
prin Dumnezeu omul şi, pentru că o femeie adusese 
primului bărbat pricina morţii, tot o femeie să poarte 
în trup omenesc pricina vieţii. Nu este o înjosire faptul 
că Fiul lui Dumnezeu S-a născut dintr-o fecioară, 
fiindcă a fost zămislit şi adus pe lume ocolind cele ale 
firii. Fecioară a zămislit pe Fiul lui Dumnezeu întrupat 

1  Clement Alexandrinul, Stromatele, VII, IX, 52.1., 
traducere, introducere, indici și note de Pr. D. Fecioru, în 
PSB, vol. 5, Ed. IBMBOR, București, 1982, p. 508.
2  Clement Alexandrinul, Cuvânt de îndemn către eleni 
(Protrepticul), I, 8.4, traducere, introducere, indici și note 
de Pr. D. Fecioru,  în PSB, vol. 4, Ed. IBMBOR, București, 
1982, p. 75.

de la Duhul Sfânt, Fecioară a născut, Fecioară a rămas 
după naştere şi Acelaşi Fiu al lui Dumnezeu a devenit 
şi Fiu al Omului”3. Înomenirea Fiului lui Dumnezeu a 
fost una reală, Dumnezeu luând asupra Sa ceea ce îi 
era străin firii Sale „căci S-a pogorât la smerenie şi S-a 
arătat ca noi, nu ca să pătimească ceva din ale celor 
ce s-au obişnuit să facă nedreptăţi, deci nu renunţând 
să fie Dumnezeu şi Fiu cu adevărat, ci ca să ridice 
pe cel ce era în stare de rob şi de creatură, adică pe 
noi, la slava care se află în mod propriu numai la El 
singur, făcându-ne fii ai lui Dumnezeu. Deci când 
e pus între noi, fiindcă S-a numit Întâiul Născut, 
nu-L forţăm să coboare la ceea ce e contrar firii Lui, 
departe de aceasta. Ci ne ridică mai degrabă El pe noi 
spre demnitatea cea mai presus de fire. Căci a declara 
că firea dumnezeiască şi negrăită a fost forţată sau 
învinsă de creatură, cum n-ar fi cu totul absurd? Deci 
făcându-Se ca noi, nu înseamnă că va fi cândva ca noi, 
ca Unul ce-ar fi lepădat ceea ce-I este propriu, ci noi 
ne-am ridicat prin El mai presus de noi, depăşind, prin 
cinstirea din partea Lui, măsura noastră, înălţându-ne 
spre ceea ce e sus şi deasupra noastră”4.

Sfântul Grigorie de Nyssa, în paginile scrierilor 
sale, arată că firea omenească căzută în păcat a fost 
sfințită prin înomenirea Fiului lui Dumnezeu, dându-
le acestora posibilitatea de a se naște în Trupul Său, 
adică în Biserică: „Vorbesc despre marea taină a 
dreptei credinţe, prin care Dumnezeu S-a arătat 
în trup; despre Cel Ce era în chipul lui Dumnezeu 
şi a petrecut între oameni în trup, cu faţă de rob; 
despre Cel Care, după ce Şi-a însuşit ca pârgă firea 
pieritoare a trupului, pe care a luat-o asupra Sa prin 
fecioria nestricată, sfinţeşte împreună cu ea, întru 
nestricăciune, firea comună, prin cei ce se unesc cu El, 
prin împărtăşirea de taină, hrănind trupul Său, adică 
Biserica, şi articulând în chip cuvenit mădularele 
ce odrăslesc prin credinţă în trupul comun. Prin 
aceasta orânduieşte totul în chip frumos, făcându-i 
pe credincioşi ochi, gură, mâini şi celelalte mădulare, 
într-un mod cuvenit şi armonic. Căci aşa zice Pavel: 
3  Boethius, Articole teologice, I, 4, traducere, note și 
indici de Prof. David Popescu, în PSB, vol. 72, Ed. IBMBOR, 
București, 1992, pp. 31-32.
4  Sfântul Chiril al Alexandriei, Despre Sfânta Treime, 
IV, traducere, introducere și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru 
Stăniloae, în PSB, vol. 40, Ed. IBMBOR, București, 1994, 
pp. 152-153.
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Un trup este, dar multe mădulare (I Corinteni XII, 14)”5.

Credința că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu 
constituie piatra de temelie a Bisericii, așa cum 
Hristos Domnul spune: „Pe această piatră voi zidi 
Biserica Mea” (Matei XVI, 16). Evanghelia Sfântului 
Apostol și Evanghelist Ioan începe afirmând faptul 
că Hristos Domnul este Fiul lui Dumnezeu cel din 
veșnicie: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era 
la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era 
întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut; 
şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” (Ioan I, 
1-3) și se încheie prin mărturisirea că El, Mântuitorul 
Hristos, este Dumnezeu înomenit: „Iar acestea s-au 
scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui” 
(Ioan XX, 31). Pentru răscumpărarea omului din păcat 
era nevoie ca Dumnezeu să Se facă om, mărturisește 
Sfântul Vasile cel Mare: „Dacă venirea Mântuitorului 
n-ar fi avut loc în trup, atunci Mântuitorul n-ar fi plătit 
morţii preţul răscumpărării noastre şi n-ar fi nimicit 
puterea morţii. Într-adevăr, dacă ceea ce fusese supus 
puterii morţii ar fi fost altceva decât ceea ce a luat 
asupră-Şi Mântuitorul, atunci moartea n-ar fi încetat 
de a-şi arăta mai departe lucrarea şi n-am fi avut nici 
un folos din suferinţele îndurate prin trupul purtător 
de dumnezeire. Dacă Mântuitorul n-ar fi omorât 
păcatul în trup, noi n-am fi fost înviaţi în Hristos, ci 
am fi rămas morţi în Adam; ceea ce căzuse n-ar fi 
fost reînnoit, ceea ce fusese zdrobit şi doborât n-ar 
fi fost ridicat din nou;  ceea ce devenise străin de  
Dumnezeu,  prin  înşelăciunea diavolului, n-ar fi fost 
din nou înrudit şi înfiat de Dumnezeu”6.

Dreptmăritori creștini,

Pentru noi creștinii, singura noutate care apare 
în istorie, singurul lucru care a avut puterea de a-l 
schimba pe om nu doar moral, ci și ontologic, este 
înomenirea Fiului lui Dumnezeu: „... lumea asta a 
noastră, a oamenilor, n-a cunoscut din veac decât un 

5  Sfântul Grigorie de Nyssa, Tâlcuire amănunţită la 
Cântarea Cântărilor, Omilia a XIII-a, traducere de Pr. 
Prof. Dr. Dumitru Stăniloae și Pr. Ioan Buga, în PSB, vol. 
29, Ed. IBMBOR, București, 1982, pp. 290-291.
6  Sfântul Vasile cel Mare, Epistole, 261, II, traducere de 
Pr. Prof. Dr. Constantin Cornițescu și Pr. Prof. Dr. Teodor 
Bodogae, în PSB, vol. 12, Ed. IBMBOR, București, 1988, 
p. 538.

singur eveniment cu adevărat ieşit din comun, uimitor 
şi neasemuit: atunci, anume, când Fiul lui Dumnezeu 
S-a arătat cu adevărat pe pământ”7. Scopul principal 
al înomenirii Fiului lui Dumnezeu este aducerea 
omului în comuniunea de care el se desprinsese prin 
păcat; Dumnezeu „Se unise cu omul pentru ca omul să 
se îndumnezeiască prin acest amestec”8. Sfântul Ioan 
Casian, citând din scrierile Fericitului Augustin, arată 
că: „Pentru ca oamenii să se nască din Dumnezeu, 
S-a născut mai întâi Dumnezeu dintre ei: Hristos 
Dumnezeu. Şi Hristos la naşterea dintre oameni n-a 
căutat pe pământ decât mamă, fiindcă tată avea în 
cer, născut din Dumnezeu, prin Care suntem făcuţi, şi 

născut din femeie, ca prin El să ne facem, din nou”9.

7  Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin cel Mare, 
17, 15, studiu introductiv de Prof. Dr.  Emilian Popescu, 
traducere de Radu Alexandrescu, în PSB., vol. 14, Ed. 
IBMBOR, București, 1991, p. 249.
8  Sfântul Grigorie de Nyssa, Marele cuvânt catehetic 
sau despre învăţământul religios, 25, traducere de Pr. 
Prof. Dr. Teodor Bodogae, în PSB, vol. 30, Ed. IBMBOR, 
București, 1998, p. 322.
9  Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Despre 
Întruparea Domnului, VII, XXVII, 1, traducere de Prof. 
Vasile Cojocaru și David Popescu, în PSB, vol. 57, Ed. 
IBMBOR, București, 1990, p. 878.

Icoana Sfintei Treimi - Mănăstirea Cozia
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 Voința Sa omenească, unită cu cea dumnezeiască, 
a așezat toate străduințele omenești în ascultare de 
voia Tatălui: „Şi a coborât acolo chiar viaţa voastră şi 
a adus moartea noastră, şi a ucis-o din bogăţia vieţii 
Sale şi a tunat, strigând ca să ne întoarcem de aici în 
acel ascuns de unde a venit la noi chiar în pântecele 
feciorelnic unde s-a unit cu El firea omenească, carne 
muritoare, ca să nu fie mereu muritoare. Şi de aici «ca 
un mire care iese din camera sa de nuntă, bucura-se-
va ca un uriaş care aleargă în drumul său»”10.

Hristos Domnul „S-a deşertat pe Sine, chip de rob 
luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare 
aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascultător 
făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe cruce” 
(Filipeni II, 7-8). A luat chip de rob pentru a umple acest 
chip al nostru de strălucirea Lui dumnezeiască, așa 
cum lămuritor ne învață dumnezeiescul părinte Chiril 
al Alexandriei: „De dragul nostru, n-a ţinut să rămână 
în demnităţi excelente şi supreme, adică în chipul şi 
10  Fericitul Augustin, Confessiones — Mărturisiri, IV, 
XII (19), traducere și indici de Prof. Dr. Docent Nicolae 
Barbu, în PSB, vol. 64, Ed. IBMBOR, București, 1985, p. 
110.

egalitatea Tatălui, ci a ales golirea (chenoza) în trup, 
cu toate urmările ei normale şi cuvenite, socotind 
această umilire ca nimic, numai ca să restabilească 
integritatea noastră, recreând firea de la început în 
El spre înnoirea vieţii în Duhul”11. Pentru noi, Fiul 
lui Dumnezeu a luat asupra Sa ceea ce se potrivea 
cel mai puțin naturii Sale, anume firea omenească12. 
Dumnezeu, prin trimiterea Fiului Său, Care a luat trup 
omenesc, a venit ca păcatul să fie condamnat pierzării, 
ca legea păcatului să nu mai rodească în trup, ci cea 
naturală a binelui, ca oamenii să nu mai dea ascultare 
poftei trupului, ci poruncii Duhului13: „Şi pentru noi 
S-a făcut sărac, ca noi să trăim în moartea Lui şi să 
11  Sfântul Chiril al Alexandriei, Despre Sfânta 
Treime, V, traducere, introducere și note de Pr. Prof. Dr. 
Dumitru Stăniloae, în PSB, vol. 40, Ed. IBMBOR, 1994, 
București, p. 188.
12  Origen, Omilii la Cartea Facerii, IX, 2, traducere, 
introducere și note de Pr. Prof. Teodor Bodogae, Pr. 
Prof. Dr. Nicolae Neaga și Zorica Lațcu, în PSB, vol. 6, Ed. 
IBMBOR, București, 1981, p. 45.
13  Metodiu de Olimp, Aglaofon sau Despre înviere, II, 
VI-VIII, traducere, introducere și note de Pr. Prof. Dr. 
Constantin Cornițescu, în PSB, vol. 10, Ed. IBMBOR, 
București, 1984, p. 175.
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Nașterea Domnului (frescă) - Bolnița Mănăstirii Hurezi  (secolul XVIII)
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ne îmbogăţim în sărăcia Lui şi să împărăţim în chipul 
robiei Lui (II Corinteni IX, 8)”14. Înomenirea Fiului lui 
Dumnezeu a fost singura posibilitate de întoarcere a 
omului în Casa Tatălui Său: „A venit printre noi şi S-a 
făcut om nu pentru Sine, ci a pregătit calea prin Sine şi 
în Sine, pentru ca firea omenească să scape de moarte 
şi să se întoarcă la nestricăciunea cea de la început”15.

Deşi spunem că S-a întrupat, nu zicem că S-a 
îmbrăcat numai în trup Cuvântul lui Dumnezeu, ci 
prin numele de trup e arătat omul întreg16. Toate 
aceste învățături le putem citi expuse cu claritate și 
în Tratatul despre întruparea Cuvântului al Sfântului 
Atanasie cel Mare, care accentuează faptul că „Noi 
am fost motivul pogorârii Lui, şi neascultarea noastră 
a făcut iubirea de oameni a Cuvântului ca Domnul 
să vină la noi şi să Se arate între oameni. Pentru că 
noi am fost pricina întrupării Lui şi pentru a noastră 
mântuire S-a lăsat mişcat de iubirea de oameni ca 
să Se sălăşluiască în trup omenesc şi să Se arate în 
el”17. Cei ce nu înțeleg astfel înomenirea Fiului lui 
Dumnezeu, Îl răstignesc iar pe Hristos Domnul18. 
Hristos Domnul S-a înomenit, pentru ca noi să fim 
îndumnezeiţi19, aceasta a fost dintotdeauna dreapta 
învățătură a Bisericii noastre. „Pentru aceasta a şi 
venit Domnul, singurul doctor adevărat, pentru ca 
să vindece sufletele celor credincioşi de patimile 
cele incurabile şi să le curăţească de murdăria leprei 
răutății”20.
14  Sfântul Grigorie de Nyssa, Tâlcuire amănunţită la 
Cântarea Cântărilor,  XV, în PSB, vol. 29, traducere de Pr. 
prof. Dumitru Stăniloae și Pr. Ioan Buga, Ed. IBMBOR, 
București,  p. 319.
15  Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu 
la Evanghelia Sfântului Ioan, XI, 10, în PSB, vol. 41, 
traducere, introducere și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru 
Stăniloae, Ed. IBMBOR, București, 2000, p. 1054.
16  Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la 
Evanghelia Sfântului Ioan, V, 2, în PSB, vol. 41, p. 548.
17  Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre întruparea 
Cuvântului şi despre arătarea Lui nouă, prin trup, I, IV, în 
PSB, vol. 15, traducere, introducere și note de Pr. Prof. Dr. 
Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, București, 1987, p. 93
18 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, II, 136, în 
PSB, vol. 80, traducere de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, 
Ed. IBMBOR, București, 1983, p. 321.
19  Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre întruparea 
Cuvântului şi despre arătarea Lui nouă, prin trup VI, LIV, 
p. 151.
20 Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii 
duhovnicești, XLVIII, 3, în PSB, vol. 34, traducere de Pr. 
Pof. Dr. Constantin Cornițescu, Ed. IBMBOR, București, 

Căderea în păcat a adus omului un imens dor 
după Dumnezeu pe care nu l-a putut astâmpăra cu 
nimic. Depărtarea omului de Dumnezeu prin păcat 
a adus omului o continuă suferință, un continuu 
suspin după Dumnezeu, care nu s-a stins decât prin 
înomenirea Fiului lui Dumnezeu. Dar dacă omul a 
trăit și trăiește cu acest dor după Dumnezeu, până 
la starea bărbatului desăvârșit, când Hristos Domnul 
va trăi pururi în noi: „nu eu mai trăiesc, ci Hristos 
trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în trup, o trăiesc 
în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi 
S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine” (Galateni II, 20), 
Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbește în scrierile 
sale și despre dorul nesfârșit al lui Dumnezeu de 
oameni: „din dor nesfârşit după oameni S-a făcut 
cu adevărat Cel Ce există prin fire Însuşi cel iubit 
(dorit)”21, așa cum Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan 
mărturisește: „Întru aceasta s-a arătat dragostea lui 
Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel Unul Născut 
L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viaţă să avem. 
În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe 
Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi şi a trimis 
pe Fiul Său jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre 
(I Ioan IV. 9-10). Hristos Domnul pentru noi S-a făcut 
ca noi, „din iubirea Sa nesfârșită de oameni, ca şi noi 
să câştigăm pentru El slava în cele bune şi să ne facem 
dumnezei mai presus de om, prin har şi din iubirea de 
oameni”22.

Iubiţi fii și fiice duhovnicești,

Dumnezeu, de la înălțimea Sa negrăită, Se coboară 
pe Sine în lume la o măsură a smereniei care nu poate fi 
cuprinsă de mintea omenească. Dumnezeu, făcătorul 
a toate, S-a născut din Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu ca prunc în peștera Betleemului și în iesle 
S-a culcat (Luca II, 7), învățându-ne pe noi oamenii 
ce înseamnă smerenia și faptul că iubirea presupune 
întotdeauna și jertfă prin smerirea de sine.

Pentru aceea trebuie și noi să ne facem prunci 
pe noi înșine, adică să urmăm simplitatea, smerenia 
și curăția acestora, precum Hristos Domnul zice: 
„Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi nu veţi 
1992, p. 277.
21  Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, I, 5, p. 55.
22  Sfântul Chiril al Alexandriei, Glafire la Facere,  I, 
4, în PSB, vol. 39, traducere de Pr. Prof. Dr. Dumitru 
Stăniloae, Ed. IBMBOR, București, 1992, p. 30.
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fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 
Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela 
este cel mai mare în împărăţia cerurilor. Şi cine va 
primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă 
primeşte” (Matei XVIII, 3-5). Lipsește tot mai mult lumii 
acesteia smerenia. Nu mai știm sau nu mai vrem să ne 
smerim, considerându-ne mai buni decât aproapele 
nostru. Ne vedem doar pe noi și nevoile noastre, 
uitând că în aproapele Îl găsim pe Domnul Însuși. 
Astfel, înțelegem de ce spiritualitatea răsăriteană 
acordă o importanță atât de mare smereniei în 
drumul omului spre asemănarea cu Dumnezeu: „A 
fost întrebat un Bătrân: Care este sporirea omului? 
Și el a răspuns: Smerenia! Altă sporire nu este. Căci 
cu cât coboară mai mult în smerenie, cu atât urcă mai 
mult în înălțime”23.

Un alt lucru pe care trebuie să-l aprofundăm din 
lecția Nașterii Domnului este ascultarea desăvârșită 
pe care Domnul o pune înaintea noastră: Dumnezeu, 
Cel ce stăpânește toate, căci „împărăţia Lui peste toţi 
stăpâneşte” (Psalmul CII, 19), Cel Ce supune toate 
prin cuvântul poruncii Lui (Psalmul VIII, 6), S-a supus 
pe Sine, făcându-Se întru toate ascultător față de ceea 
ce L-a născut. Astfel și noi, ascultând de părinții noștri 
duhovnicești, să rămânem statornici și neclintiți 
în dreapta credință, dând pildă tuturor prin buna 
lucrare a noastră. Calea ascultării este întotdeauna 
calea smereniei pentru că omul se poate întoarce la 
ordinea dinaintea căderii în păcat numai prin pocăință 
și ascultarea de voia lui Dumnezeu, ceea ce implică 
lepădarea voii proprii. Nu trebuie să înțelegem prin 
ascultare doar o simplă conformare morală, ci, mai 
mult, o raportare existențială a persoanei umane 
la Dumnezeu, adică unirea rațiunii umane cu cea 
dumnezeiască. „Spuneau Părinții că acestea sunt cele 
pe care Dumnezeu le cere de la creștini: Să se supună 
Sfintelor Scripturi, cele spuse să fie și făcute și să 
asculte de cârmuitori și de părinții duhovnicești”24.

Să nu uităm ca la cumpăna dintre anii 2019 și 
2020, în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, 
să aducem în fiecare biserică de parohie sau de 
mănăstire rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu 
pentru binefacerile primite de la El în anul ce a trecut 
23  Patericul Mare, XV, 263, Editura Bizantină, București, 
2015, p. 777.
24  Patericul Mare, I, 106, p. 159.

și să-I cerem binecuvântarea dumnezeiască în toată 
lucrarea cea bună și folositoare din Anul Nou în care 
vom intra.

Totodată, vă facem cunoscut că anul 2020 a fost 
declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române ca Anul omagial al pastoraţiei părinţilor și 
copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși 
români. De asemenea, tot în anul în care intrăm, 
în Arhiepiscopia Râmnicului vor avea loc o serie 
de manifestări duhovnicești și culturale deosebite, 
prilejuite de împlinirea a 300 de ani de la nașterea în 
Împărăția lui Dumnezeu a Sfântului Cuvios Antonie 
de la Iezer, ocrotitor al acestei eparhii.

Fie ca sărbătoarea Naşterii Domnului, a Noului 
An și a Botezului Domnului să vă aducă multă pace, 
sănătate, bucurie şi întărire spre împlinirea a toată 
fapta cea bună întru iubire desăvârșită, să rămâneți 
tari și statornici în dreapta credință spre dobândirea 
Împărăției lui Dumnezeu.

La mulţi ani întru mântuire!
Un An Nou binecuvântat!

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

† VARSANUFIE
Arhiepiscopul Râmnicului
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Scăldat de razele soarelui și privirile 
pelerinilor care-și aștern pașii spre ctitoria 
Sfântului Ierarh Calinic de la poalele Capelei, 

Paraclisul Sfântul Grigorie Teologul te întâmpină 
tăcut și maiestuos în partea dinspre miazănoapte 
a Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea, 
devenind o mărturie autentică și expresivă a 
valorilor, credinței și purtării de grijă pe care 
vrednicii ierarhi ai Râmnicului au avut-o pentru 
ctitoria episcopului Grigorie Socoteanu din anul 
1751. 

Ridicarea paraclisului evocă arhitectura civilă 
și mănăstirească a epocii brâncovenești care, 
la jumătatea veacului al XVIII-lea, se afla într-o 
evoluție continuă și contribuia fundamental la 

dezvoltarea artei și culturii românești, printr-o 
evidentă putere de inspirație.

Paraclisul este zidit în formă de corabie, fără 
abside. Este zvelt, dar bine proporționat, și 
încununat cu o turlă poligonală. Rămâne o reușită 
artistică deplină datorată monumentalității oferită 
de ctitor prin așezarea deasupra bibliotecii sau 
a trapezei după modelul timpului, dar și prin 
originalitatea compoziției picturii exterioare care, 

Paraclisul Sfântul 
Grigorie Teologul, 
poarta cerului ce a 
primit veșmântul 

reînnoirii
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potrivit descrierii lui Andrei Paleolog, „asigura 
perpetuarea unei structuri mentale și vizuale demult 
împământenite, ancorate însă în noi realităţi”. 
Frescele exterioare primeau valoarea unor 
documente care au făcut posibilă rescrierea, peste 
veacuri, a istoriei lăcașului de cult. 

Pentru păstrarea veșmântului exterior, vitregiile 
vremurilor au impus ca lucrările de restaurare 
să fie reluate la intervale de timp nu foarte mari, 
devenind expresia cea mai elocventă a modului în 
care patrimoniul cultural a fost protejat de către 
Biserică.

În anul 2019, la inițiativa și cu purtatea de 

grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului,  Paraclisul Sfântul 
Grigorie Teologul a primit veșmântul reînnoirii, 
recăpătând frumusețea pe care ctitorul i-o conferise 
în urmă cu peste două veacuri și jumătate, după 
cum amintește textul pisaniei originale, săpată în 
piatră și așezată deasupra ușii de intrare: „Acest 
sfânt și dumnezeiesc Paraclis din temelia lui zidit și 
cu zugrăveale împodobit, din bun gândul și cu toată 
cheltuiala cinstitului și de Dumnezeu iubitorului 
părintelui Kir Grigore E(piscop) al acestei Sfinte 
Epis(copii), întru slava lui Dumnezeu și lauda 
hramului Sf(â)ntului Marelui Ierarh Grigore B(o)
goslovul, în zilele luminatului Dom(n): Io Grigore 
Ghica Vo(e)vod, leat 7259 (1751)”.

Astăzi, în exterior, de jur-împrejur, se distind 
chipurile unor filosofi din Antichitate și ale unor 
sibile, personaje și scene ce încercau să stabilească 
o concordanță între Vechiul și Noul Testament. O 
frumusețe aparte a redobândit și fresca originală 
din interior, opera lui Grigore Zugravu, dar și 
catapeteasma aurită sculptată  de Apostu Diaconu 
dascăl, icoanele și mobilierul bisericesc. 

Astfel, prin frumusețea arhitectonică și cea a 
ansamblului pictural, Paraclisul Sfântul Grigorie 
Teologul rămâne o poartă a cerului, mărturie 
a misiunii culturale a Bisericii, descoperită  în 
plan duhovnicesc cât şi în planul artei creştine 
prin capacitatea de sugerare a unei adânci vieţi 
spirituale.
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Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie: 

„Fără milostenie, suntem 
anonimi înaintea lui 

Dumnezeu”

„Milostenia izvorăște din iubirea de 
Dumnezeu și devine modalitatea 
apropierii noastre de Dumnezeu”, i-a 

încredințat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, pe toți cei prezenți  la 
Mănăstirea Boia, duminică, 3 noiembrie, la Sfânta 
Liturghie, viețuitori și ctitori, pelerini și închinători.

Înaltpreasfinția Sa a săvârșit slujba de sfințire a 
paraclisului cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail 
și Gavriil, urmată de Sfânta Liturghie în Biserica 
Acoperământul Maicii Domnului.

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei 
Liturghii, Chiriarhul Râmnicului a subliniat că 
„Evanghelia ne reamintește că darurile pe care 
Dumnezeu ni le împărtășește trebuie să devină temei al 
faptelor noastre bune. Fără milostenie, suntem anonimi 
înaintea lui Dumnezeu. Pe când, oamenii  milostivi sunt 
cunoscuţi de Dumnezeu după numele lor. Pericopa 
ni-l prezintă pe acest bogat prin lucrurile cu care își 
înveșmântează trupul: porfiră și vison, veselindu-se în 
toate zilele în chip strălucit.  Deși numele său era vestit, 
fiind cunoscut de către toţi prietenii săi, Dumnezeu l-a 
trecut sub tăcere. 

Îl amintește Dumnezeu pe omul sărac, pe numele 
său Lazăr. Acesta era bolnav, plin de bube, slăbit și 
neputincios, poftind să se sature din cele ce cădeau de 
la masa bogatului; dar câinii venind, lingeau bubele lui. 
Deşi era sărac şi bolnav, nici nu cerşea, nici nu cârtea.

S-a întâmplat  că a murit omul nemilostiv, dar a murit 
și săracul Lazăr. Lazăr a fost așezat în sânul lui Avraam, 
o metaforă prin care se prezintă Raiul, iar bogatul 
nemilostiv a fost dus în iad unde se chinuia într-o văpaie. 
De acolo, din iad, uitându-se, a văzut în Rai pe săracul 
de care acum își amintea și a început să-l roage pe 
Avraam, spunându-i: «Părinte Avraam, lasă-l pe Lazăr 
ca să-și atingă măcar degetul în apă și o picătură de apă 
să picure și aici unde sunt eu, pentru că mă chinuiesc 
foarte tare în această văpaie».

Sfântul Efrem Sirul spune: «nu putem nădăjdui la 
iertarea de la sfârșitul veacurilor, dacă roadele iertării 
nu pot fi văzute în noi pe acest pământ». Bogatul l-a 
numit părinte Avraame, iar Avraam l-a numit fiule, dar 
de ajutat nu a putut să-l ajute: Fiule, adu-ţi aminte că 

ai primit cele bune ale tale în viaţa ta şi Lazăr, 
asemenea, pe cele rele!

Atunci Avraam îi răspunde că nu se poate 
lucrul acesta, întrucât «între noi și între voi este 
o prăpastie de netrecut». Văzând bogatul cel 
nemilostiv că nu este ascultat și suferinţa lui nu 
poate fi mângâiată, fiindcă nimeni nu-și mai 
aducea aminte de el, se gândește la cei apropiaţi 
și-i spune lui Avraam: «Rogu-te, dar, părinte, să-l 
trimiţi în casa tatălui meu, căci am cinci fraţi; să 
le spună lor acestea, ca să nu vină și ei în acest loc 
de chin», pentru că și ei duceau aceeași viaţă de 
huzur, lipsită de milostenie și de fapte bune.

Şi i-a zis Avraam: «Au pe Moise şi pe prooroci; 
să asculte de ei. Dacă nu ascultă de Moise şi de 
prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva 
dintre morţi».  Mântuitorul arată de fapt valoarea 
ascultării, întrucât, prin aceasta, omul se păzește 
de mândrie, devenind smerit. Cel care ascultă și 
face lucrul lui Dumnezeu se aseamănă Fiului lui 
Dumnezeu Care a împlinit ascultarea de Părintele 
Său. Sfântul Ioan Scărarul spune că ascultarea 
este viaţă, iar neascultarea este moarte».

Învăţăm, așadar, că adevăratul bogat este omul 
pentru care ascultarea devine starea firească 
a vieţii sale, iar aceasta îi aduce mult folos 
duhovnicesc, făcându-l blând și smerit, credincios 
lui Dumnezeu şi cu dragoste faţă de semeni. 
Totodată, cel cu adevărat sărac este cel care nu-L 
are pe Dumnezeu”, a încheiat Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie.
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Numeroși pelerini au participat la sărbătorirea 
hramului bisericii Mănăstirii Arnota.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie a explicat rolul sfinților 
îngeri în lucrarea de mântuire a neamului omenesc: 
„Mai înainte de a face lumea aceasta văzută, cerul, 
stele, pământul, cu tot ceea ce a fost împodobit, mai 
înainte de a fi creat omul, Dumnezeu a făcut din nimic 
lumea spirituală, sau lumea nevăzută, după cum aflăm 
din primul verset al Sfintei Scripturi: «La început a 
făcut Dumnezeu cerul și pământul» (Facere I, 1). De 
aceea, Sfântul Apostol Pavel a spus că «întru Hristos 
au fost zidite toate, cele din ceruri și de pe pământ, 
cele văzute și nevăzute...» (Coloseni I, 16). Prin această 
lume nevăzută se înţelege lumea duhurilor, a îngerilor, 
care, dintru început, toţi au fost buni, strălucind în 
frumuseţe, înţelepciune și în alte felurite daruri.

Denumirea de «înger» este de origine grecească și 
înseamnă «vestitor» sau «trimis», pentru că îngerii 
au menirea de a vesti oamenilor voia lui Dumnezeu. 
Puterile cerești se împart în nouă cete: prima este cea 
a Serafimilor, Heruvimilor și Tronurilor; a doua este 
alcătuită din Domnii, Puteri și Stăpâniri, iar a treia din 
Începătorii, Arhangheli și Îngeri.

Îngerii sunt fiinţe spirituale, pe care noi nu le putem 
vedea, dar ele slujesc neîncetat lui Dumnezeu și se 
roagă împreună cu noi, așa cum se arată în rugăciunile 
de la Sfânta Liturghie. Fiecare rugăciune a noastră 
este însoţită de neîncetata cântare de slavă a îngerilor, 
iar exemplul lor ne aduce aminte că noi am fost 
creaţi de Dumnezeu pentru a sta înaintea Lui și a-L 
lăuda necontenit. Sfinţii îngeri împlinesc cuvântul lui 
Dumnezeu și fac nenumărate minuni, prin rânduiala 
Sa”.

Binecuvântare arhierească 
la hramul Mănăstirii 

Arnota

„Fiecare rugăciune a noastră este 
însoțită de neîncetata cântare de 
slavă a îngerilor, iar exemplul lor 

ne aduce aminte că noi am fost creați de 
Dumnezeu pentru a sta înaintea Lui și a-L lăuda 
necontenit”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie. În ziua de prăznuire a 
Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil 
și al tuturor cetelor cerești, vineri, 8 noiembrie, 
Chiriarhul Râmnicului a slujit Sfânta Liturghie 
la Mănăstirea Arnota, unde a fost serbat hramul  
ctitoriei voievodale a lui Matei Basarab.
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„Trăim bucuria comuniunii 
cu sfinții, prin sfintele lor 

moaște, ca o așteptare 
cu nerăbdare a învierii 

noastre în ceruri”, a spus 
Chiriarhul Râmnicului 

la sărbătoarea Catedralei 
Arhiepiscopale

Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina este 
cel de-al treilea ocrotitor al Catedralei 
Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea. În 

ziua prăznuirii sale, sâmbătă, 9 noiembrie, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a săvârșit 
Sfânta Liturghie la biserica Adormirea Maicii 
Domnului din cadrul Centrului Eparhial.

„Sfinţii bineplăcuţi lui Dumnezeu devin martori vii 
și lucrători ai Învierii în sufletele celor credincioși, a 
subliniat Înaltpreasfinția Sa în cuvântul de învățătură 
împărtășit celor care au participat la Sfânta Liturghie.

În continuare, Chiriarhul Râmnicului a arătat că 
„trăim bucuria comuniunii cu sfinţii, prin sfintele lor 
moaște, ca o așteptare cu nerăbdare a învierii noastre 
în ceruri, unde ne vom bucura de o părtășie mult mai 
profundă cu Dumnezeu. 

Sfântul Ierarh Nectarie ne învaţă, înainte de toate, 
să nu deznădăjduim. În lumea în care trăim, ispitele 
sunt tot mai prezente, din păcate, alungându-L pe 
Dumnezeu din viaţa noastră, din familiile noastre și 
din întreaga societate în cele din urmă. De aici sesizăm 
și nevoia tot mai stringentă de a ne apropia de sfinţii 

bineplăcuţi ai Bisericii dreptmăritoare. De aceea, 
prezenţa moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie 
reprezintă o mare binecuvântare și o mare șansă 
pentru a ne apropia tot mai mult de Dumnezeu.

Viaţa creștină autentică este reprezentată de 
permanenta luptă pentru dobândirea Împărăţiei 
celei cerești, prin transformarea duhovnicească a 
omului, spre creșterea lui de la chip la asemănarea 
cu Dumnezeu. Această transformare se realizează 
cu mult efort, dar mai cu seamă cu ajutorul 
Preabunului Dumnezeu prin mijlocirile sfinţilor, 
bineplăcuţii Săi. Prezenţa sfinţilor în lume este de 
mare preţ atât în timpul vieţii acestora, cât și după 
trecerea lor în Împărăţia lui Dumnezeu. Sfântul 
Îl dăruiește pe Hristos celorlalţi, făcându-se el 
însuși loc al sălășluirii lui Dumnezeu. Dumnezeu Se 
odihnește în sfinţi, iar sfinţii îi odihnesc pe cei din 
jurul lor prin încărcătura harică pe care o aduc în 
lume prin viaţa lor, care este viaţa lui Hristos: «Nu 
mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel care trăiește în 
mine» (Galateni II, 20).

Totodată, prezenţa sfinţilor în mijlocul Bisericii, 
prin sfintele lor moaște, reprezintă o dovadă vie a 
nevăzutului Dumnezeu, un izvor de binecuvântări 
prin harul lui Dumnezeu pe care îl poartă în 
ele, o întărire în lupta vieţii pământești, dar și o 
mângâiere în aceasta”.
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Premiile anuale ale Fundaţiei Naţionale pentru 
Civilizaţie Rurală ,,Nişte Ţărani”

Fundaţia Naţională pentru Civilizaţie 
Rurală ,,Nişte Ţărani” a acordat premiile 
anuale, sâmbătă, 9 noiembrie, la Biserica 

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - Vioreşti 
din Slătioara.

Festivitatea anuală a reunit numeroase 
personalități de cultură și știință din țară și 
străinătate alături de Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului – 
președintele de onoare al Fundaţiei Naţionale 
pentru Civilizaţie Rurală ,,Nişte Ţărani” și de 
președintele fondator, scriitorul Dinu Săraru. 
Evenimentul a debutat cu slujba de Te Deum, 
săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie, înconjurat de un sobor de preoți și 
arhidiaconi.

În acest an, Marele premiu al Fundaţiei Naţionale 
pentru Civilizaţie Rurală ,,Nişte Ţărani” a fost 
acordat scriitorului Nicolae Dabija și domnului 
viceguvernator al Băncii Naționale a României,  
Florin Georgescu. Alte premii au fost oferite 
personalităților care s-au remarcat în domeniul 
cultural, literar, artistic, jurnalistic, administrativ 

sau din mediul de afaceri, care au contribuit la 
pregătirea și formarea în România a unui nou 
univers spiritual țărănesc.

Tot în cadrul acestui eveniment festiv, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, a acordat domnului Dinu Săraru 
distincția Crucea Sfântul Antim Ivireanul, iar 
domnului academician Nicolae Dabija, distincția 
Crucea Râmnicului.

Fundaţia Naţională pentru Civilizaţie Rurală 
„Nişte Ţărani” a fost înființată cu scopul de a 
atrage atenția societății asupra „dramei pierderii 
identităţii naţionale şi de spirit într-o lume supusă 
agresiv totalitarismului globalizării”, precum se 
arată pe pagina oficială a Fundației. În acest sens, 
Fundaţia Naţională pentru Civilizaţie Rurală „Nişte 
Ţărani” și-a format o doctrină pentru „apărarea şi 
cultivarea valorilor fundamentale ale universului 
spiritual definitoriu cu atât mai mult astăzi când 
drapelele marilor naţiuni nu ostenesc să fluture 
orgolios, adesea ridicate de mâinile celor încurajaţi 
în trista aventură a pierderii propriei identităţi”, 
precum a afirmat domnul Dinu Săraru, preşedintele 
fondator al Fundaţiei.
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Hram și pelerinaj la 
Biserica Toți Sfinții 

din municipiul 
Râmnicu-Vâlcea

Credincioși vâlceni au prăznuit luni, 11 
noiembrie, pe Sfântul Mare Mucenic 
Mina la biserica Parohiei Toți Sfinții din 

centrul municipiului Râmnicu-Vâlcea, unde se 
păstrează un fragment din sfintele sale moaște. 
În ziua hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită 
de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului.

Biserica Parohiei Toţi Sfinţii și Sfântul Mare 
Mucenic Mina devine în fiecare an, în ziua 
de 11 noiembrie, un loc de pelerinaj pentru 
credincioșii vâlceni care vin să se închine la 
racla cu un fragment din moaștele Sfântului 
Mare Mucenic Mina.

În ziua de prăznuire a hramului, Sfânta 
Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râm-
nicului, înconjurat de un sobor de preoți și 
diaconi.

„Starea de sfinţenie, a explicat Înalt-
preasfinția Sa în cuvântul de învățătură, nu 
este un atribuit doar al lui Dumnezeu, ci și 
omul poate și trebuie să fie părtaș la sfinţenia 
lui Dumnezeu. Sfinţenia este realitatea 
îndumnezeirii omului, realitatea sălășluirii lui 
Dumnezeu în sufletul și trupul credinciosului.

Cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic 
Mina sunt semne văzute ale prezenţei lui în 
lume. Harul lui Dumnezeu sălășluit în trupul 
acestuia în viaţa pământească a rămas 
nedespărţit și după despărţirea sufletului 
de trup, exprimând, parcă, așteptarea cu 
nerăbdare a Învierii, și dându-ne dovadă de 
viaţa întru Duhul Sfânt, pe care acesta a dus-o.

Sfântul Mare Mucenic Mina este cunoscut 
ca mare vindecător dar și un om al dreptăţii, 
devenind ocrotitorul celor necăjiţi și al celor 
nedreptăţiţi și păgubiţi.

Să încercăm și noi, așadar, să tindem tot 
mai mult către sfinţenie, ca Însuși Dumnezeu, 
izvorul sfinţeniei, să Se pogoare asupra 
noastră!”, i-a îndemnat Înaltpreasfinția Sa 
pe preoții și credincioșii care au participat la 
Sfânta Liturghie.
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Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a participat la sfințirea 
primei mănăstiri ortodoxe românești din Portugalia

Prima mănăstire ortodoxă românească 
din Portugalia a fost sfințită duminică, 17 
noiembrie, de patru ierarhi ai Bisericii 

Ortodoxe Române. Hramul așezământului monahal 
este Adormirea Maicii Domnului.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul 
Ortodox Român al Europei Occidentale și 
Meridionale, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfințitul 
Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al 
Spaniei și Portugaliei, și Preasfințitul Părinte Teofil 
de Iberia, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Spaniei și Portugaliei, au slujit Sfânta 
Liturghie Arhierească în Aldeia de Santa Margarida, 
localitatea care găzduiește prima mănăstire 
românească de pe teritoriul Portugaliei.

Slujba de sfințire a început în fața bisericii, unde 
a fost citită rugăciunea lui Solomon de la sfinţirea 
Templului din Ierusalim (III Regi VIII, 22-31), în 

care se cere lui Dumnezeu: „să fie ochii Tăi deschişi 
ziua şi noaptea spre casa aceasta şi, oricâte vor cere 
în locul acesta, să asculţi din locul locuinţei Tale celei 
din cer (…) şi milostiv să le fii lor”. A urmat ritualul 
înconjurului bisericii cu cele trei popasuri marcate 
tot de trei lecturi evanghelice și însemnarea cu 
Sfântul și Marele Mir în forma Sfintei Cruci.

După aşezarea sigiliului arhieresc şi înveşmântarea 
Sfintei Mese, a fost sfințită biserica, după care strana 
a cântat „această casă Tatăl a zidit-o; această casă 
Fiul a întărit-o; această casă Duhul Sfânt a înnoit-o, 
a luminat-o şi a sfinţit sufletele noastre”.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a ținut 
un cuvânt de învățătură credincioșilor prezenți, 
explicându-le însemnătatea sfințirii unei biserici, 
precum și importanța prezenței noastre în fiecare 
duminică la biserică.

La sfințirea bisericii a fost prezent Ambasadorul 
Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în 
Portugalia, doamna Ioana Bivolaru.
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Grigorie Decapolitul, ocrotitorul 

Mănăstirii Bistrița

În fiecare an, la Sărbătoarea Sfântului 
Cuvios Grigorie Decapolitul sosesc foarte 
mulţi credincioşi să se închine. Racla cu 

sfintele moaște a fost așezată într-un baldachin, 
sub cupola clopotniței mănăstirii.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de 
Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al 
Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, împreună cu 
Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul 
Tomisului, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, și Preasfințiții Părinți 
Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, 

Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Visarion, 
Episcopul Tulcii, Gurie, Episcopul Devei și 
Hunedoarei, și Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Timișoarei.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul 
Părinte Mitropolit Irineu a reliefat lucrarea 
duhovnicească a omului chemat a-și asuma crucea 
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suferințelor și a încercărilor, precum a făcut în 
viața sa Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul: „În 
Evanghelia de astăzi, Domnul Iisus Hristos a vorbit 
despre luarea jugului, pe care El Însuși îl poartă, ca 
și noi să îl luăm în suferinţă, sau în necaz, pentru 
că aproape în întregime jugul este purtat de 
Mântuitorul Hristos. El este singurul Care poate 
să poarte suferinţa, pentru că noi o îndurăm după 
posibilităţile noastre smerite, deși El stă lângă noi, 
ca un învăţător, să ne înveţe cum să ne ridicăm și să 
purtăm împreună cu El crucea, pe care El o poartă 

până la sfârșitul veacului. O asemenea viaţă, plină 
de suferinţe și trăită în iubire de Dumnezeu, a fost 
cea a Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul. Dacă 
creionăm ceva despre cunoașterea lui Dumnezeu și 
despre chemarea Domnului Hristos de a veni la El 
atunci când ne aflăm în suferinţe, toate acestea le 
aflăm la Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul. Sfântul 
Grigorie este cunoscător al tainelor lui Dumnezeu, 
el le-a cunoscut prin gustare, adică a gustat și a 
văzut că «bun este Domnul», că dulceaţa vieţii 
duhovnicești depășește dulceaţa mierii, precum a 
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spus psalmistul (Psalmul XVIII, 10). Mântuitorul 
când ne spune: «Luaţi jugul Meu asupra voastră și 
învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu 
inima și veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul 
Meu e bun și povara mea este ușoară» (Matei XI, 29-
30), trebuie să înţelegem că nu există odihnă mai 
plăcută, nu există duioșie mai scumpă ca aceea de 
care ne încredinţează Domnul Iisus Hristos. Sfinţii se 
odihnesc în Mântuitorul Hristos, iar odihna aceasta 
este dincolo de atâtea griji omenești. Este o fericire 
să intrăm în ascultarea Domnului Hristos și să luăm 
această hotărâre de a fi sfinţi, precum Tatăl nostru 
Cel din ceruri sfânt este. Acesta este mesajul pe care 
Sfântul Grigorie ni-l lasă. De fapt, de câte ori venim 
aici, la Mănăstirea Bistriţa, ca să sărutăm sfintele 
sale moaște, primim darul sfinţeniei, al miresmei și, 
în același timp, chemarea și imboldul de a merge 
către Mântuitorul Hristos”, a spus Înaltpreasfințitul 
Părinte Mitropolit Irineu.

La finalul cuvântului de învățătură, Părintele 
Mitropolit Irineu a mulțumit Înaltpreasfințitului 
Părinte Arhiepiscop Varsanufie pentru invitație, 
maicii starețe Anastasia Honcioiu pentru primire 
și credincioșilor pentru prezență. 

De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie, Chiriarhul Râmnicului, a 
mulțumit Părintelui Mitropolit Irineu și ierarhilor 
prezenți pentru împreuna slujire, iar credincioșilor 
pentru mărturisirea iubirii lui Dumnezeu, 
adeverită prin lucrarea virtuoasă a sfinților Săi. 
„Renumele ctitoriei boierilor craiovești, Mănăstirea 
Bistriţa olteană, din secolul al XV-lea, nu a fost dat 
nici de cunoscutele tipărituri de aici, nicide școala 
de miniatură sau de caligrafie, nici de școala de 
pictură, ci de prezenţa moaștelor Sfântului Cuvios 
Părinte Grigorie Decapolitul, care ocrotesc această 
lavră vâlceană, fiind aduse aici imediat după 
ctitorirea acesteia de către marele ban Barbu 
Craiovescu, devenit mai apoi monahul Pahomie, 
care a rămas în ctitoria sa până la sfârșitul vieţii, 
înălţându-i neîncetat rugăciuni Bunului Dumnezeu 
și priveghind lângă racla Sfântului. Începând cu 
anul 1497, moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul 
au ocrotit nu doar ţinuturile vâlcene, ci întreaga 
Oltenie, devenind cel dintâi și cel mai de preţ odor 
al acesteia”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.
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în Parohia Crețeni

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit 
duminică, 8 decembrie, Sfânta Liturghie 

în biserica cu hramul Sfântul Prooroc 
Ioan Botezătorul a Parohiei Crețeni din 
Protopopiatul Drăgășani.

Comunitatea credincioșilor din comuna Crețeni 
și din împrejurimi a participat duminică, 8 
decembrie, la Sfânta Liturghie săvârșită de 
către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului.

În cuvântul de învățătură împărtășit preoților 
și credincioșilor, Chiriarhul Râmnicului a 
reliefat învățăturile duhovnicești ale Evangheliei 
Duminicii a XXVII-a după Rusalii, care relatează 
minunea tămăduirii femeii gârbove (Luca XIII, 10-
17). „Această femeie, a spus Înaltpreasfinția Sa, a 
fost vindecată de Domnul Iisus Hristos, nu pentru că 
I-ar fi cerut aceasta, precum au făcut alţii, ci pentru 

că Mântuitorului I S-a făcut milă de suferinţa ei cea 
îndelungată. 

Această femeie gârbovă, în pofida neputinţei sale 
trupești, era la templu și se ruga lui Dumnezeu, adică 
avea sufletul drept, în stare de rugăciune. Mântuitorul 
Hristos S-a milostivit spre ea și i-a dăruit vindecarea, 
ca să se bucure și ea de vederea feţei omului, a 
frumuseţii naturii, a luminii și de toate darurile la care 
Dumnezeu ne face părtași. De aceea, cu atât mai mult 
nouă se cuvine să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru 
toate cele pe care le avem. Iar atunci când cerem ceva 
Tatălui ceresc, să cerem cu nădejde, dar mai înainte de 
aceasta să-I mulţumim.  

Societatea în care trăim promovează indiferenţa, 
răzvrătirea şi nerecunoştinţa. Am uitat ce este dorul 
după Dumnezeu şi dragostea faţă de aproapele 
nostru. Dumnezeu ne cheamă, în fiecare clipă a vieţii 
noastre, la iubire, bunăvoinţă și milostenie”, a încheiat 
Înaltpreasfinția Sa.
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Prăznuirea 
Sfântului Ierarh Spiridon la 
Parohia Înălțarea Domnului

 din Râmnicu-Vâlcea

Credincioși din municipiul Râmnicu-
Vâlcea au participat în zilele de 11 și 12 
decembrie, la biserica Parohiei Înălțarea 

Domnului  din cartierul Ostroveni, la slujbele 
închinate ocrotitorului locașului de cult, Sfântul 
Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, făcătorul 
de minuni. În ziua hramului, Sfânta Liturghie 
a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. 

„Sfântul Ierarh Spiridon este unul dintre cei mai 
populari şi cunoscuţi sfinţi ai Bisericii Ortodoxe şi 
aceasta datorită multelor minuni pe care le-a săvârşit 
şi pe care le săvârşeşte. De neam din Cipru, Sfântul 
Spiridon a trăit în vremea împăraţilor Constantin cel 
Mare și Constanţiu. Sfântul Spiridon era un om simplu, 
păzitor al turmei celei necuvântătoare. Cu toate 
acestea, el era cunoscător și iubitor al cuvintelor Sfintei 
Scripturi, de aceea, pentru că Îl iubea mult pe Dumnezeu, 
Sfântul Spiridon a fost ales episcop al Trimitundei, 
adică păstor al turmelor celor cuvântătoare, adeverind 
prin multa sa râvnă și dragoste faţă de 
oameni credinţa și iubirea pe care le-a 
purtat în inima sa pentru Preasfânta 
Treime”, a spus Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie în cuvântul de 
învățătură împărtășit celor prezenți.

Din luna decembrie a anului 2017, 
în locașul de cult se păstrează, spre 
închinarea credincioșilor, părticele din 
moaștele Sfântului Ierarh Spiridon, 
Episcopul Trimitundei, dăruite de 
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie.

„Este o mare binecuvântare pentru 
această biserică din cartierul Ostroveni, 
pentru că aici se găsește o părticică 
din moaștele Sfântului Ierarh Spiridon. 

Acest sfânt făcător de minuni ocrotește nu numai 
biserica aceasta, ci și pe locuitorii întregului cartier, 
pe preoţii care slujesc aici zi de zi și pe credincioșii 
care vin și îi cer ajutorul. De aceea, să ne rugăm lui 
Dumnezeu ca, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh 
Spiridon, viaţa noastră să fie binecuvântată, să 
ne ferească de toată întâmplarea cea rea și să 
dăruiască mântuire sufletelor noastre”, a spus 
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie.

Distincție pentru slujirea jertfelnică
La finalul Sfintei Liturghii, un grup de copii 

din cadrul parohiei a susținut un scurt recital 
de colinde, fiind răsplătiți cu daruri din 
partea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului. 

Totodată, pentru lucrarea pastoral-misionară, 
socială, culturală și edilitară desfășurată de-a 
lungul anilor, Chiriarhul Râmnicului a acordat 
părintelui paroh Ion Dincă distincția Crucea 
Râmnicului.
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Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Pilda celor poftiți 
la cină ne arată că fiecare dintre noi suntem chemați să 

dobândim Împărăția lui Dumnezeu”

Duminică, 15 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhi-
episcopul Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoți și arhidiaconi, 
a slujit Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Sfânta Cuvioasă Parascheva 

din Râmnicu-Vâlcea.

„Pilda celor poftiţi la cină, a explicat Chiriarhul 
Râmnicului în cuvântul de învățătură, ne arată 
că fiecare dintre noi suntem chemaţi să dobândim 
Împărăţia lui Dumnezeu, dar ne arată și modul cum 
trebuie să ne raportăm la viaţa cea veșnică. Stăpânul 
care face ospăţul este Dumnezeu, Care a trimis pe 
slujitor, pentru a pofti pe cei chemaţi la cina Sa. Acest 
slujitor este Fiul Său, Mântuitorul nostru Hristos, 
Care a luat trup asemenea nouă, deșertându-se 
de slava Sa cea cerească, pentru a lua asupra Sa 
păcatele lumii prin jertfa Sa cea sângeroasă. Cina 
de care pomenește Evanghelia acestei duminici este, 
pe de o parte, Sfânta Împărtășanie, care se găsește 
în Biserică, pe de altă parte, Împărăţia Sa cea 
cerească, iar cei invitaţi sunt cei care ar fi trebuit să 
asculte de Dumnezeu, adică poporul iudeu. Primul 
om din pildă reprezintă acea categorie de oameni 
care și-au luat ţarină, adică cei care își pleacă atât 
de mult inima spre avuţiile pământești încât nici la 

biserică nu mai vin, ori doar în treacăt, pentru că 
poartă întotdeauna grija zilei de mâine. Al doilea 
om menţionat, care avea cinci perechi de boi, 
reprezintă pe acei oameni care se lasă biruiţi de 
cele cinci simţuri trupești, care se îndepărtează de 
Dumnezeu și nu vor să se mai apropie cu nici un chip 
de El. Al treilea om, cel care s-a căsătorit, reprezintă 
pe acei oameni care nu caută întâlnirea cu Tatăl 
ceresc, ci doar simpla întâlnire cu soţia sa, pe care 
tot Dumnezeu i-a rânduit-o. Observăm din această 
pildă că oamenii nu întorc nimic lui Dumnezeu, cu 
toate că tot ceea ce au I se datorează lui Dumnezeu”, 
a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Mântuitorul Hristos, prin propovăduirea Evan-
gheliei Sale, ne cheamă să moștenim Împărăţia cea 
veșnică, pentru că viaţa cea veșnică din Împărăţia 
lui Dumnezeu este a celor care se pregătesc, a celor 
care ascultă cuvântul Său și îl împlinesc”, a reliefat 
Părintele Arhiepiscop Varsanufie.
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Comemorarea eroilor Revoluției din 1989

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit 
duminică, 22 decembrie, slujba de 

pomenire pentru eroii care s-au jertfit în 
decembrie 1989 pentru libertatea, credinţa şi 
demnitatea poporului român. 

Slujba a fost săvârșită la Monumentul Eroilor 
Revoluției din 1989, aflat în scuarul Palatului 

de Justiție din Râmnicu-Vâlcea, în prezența 
reprezentanților autorităților județene și locale, 
a membrilor asociațiilor de revoluționari și a 
familiilor eroilor comemorați.

Slujbe de pomenire a eroilor Revoluției din 1989 
au fost săvârșite în toate bisericile din cuprinsul 
Arhiepiscopiei Râmnicului.
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„Înomenirea Fiului lui Dumnezeu, ca 
posibilitate a îndumnezeirii omului, 
devine piatra de temelie a Bisericii 

pământești”, a spus Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie în ziua 

praznicului Nașterii Domnului

„Depărtarea omului de Dumnezeu prin păcat a adus 
omului o continuă suferință, un continuu suspin 
după Dumnezeu, care nu s-a stins decât prin 

înomenirea Fiului lui Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cadrul Sfintei 
Liturghii, săvârșită la Biserica Adormirea Maicii Domnului din 
incinta Centrului Eparhial al Râmnicului.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie a reliefat însemnătatea teologică a Înomenirii Fiului 
lui Dumnezeu pentru mântuirea neamului omenesc din păcat: 
„Căderea în păcat a adus omului un imens dor după Dumnezeu pe 
care nu l-a putut astâmpăra cu nimic. Pentru răscumpărarea omului 
din păcat era nevoie ca Dumnezeu să Se facă om, precum mărturisește 
Sfântul Vasile cel Mare: «Dacă venirea Mântuitorului n-ar fi avut loc 
în trup, atunci Mântuitorul n-ar fi plătit morţii preţul răscumpărării 

noastre și n-ar fi nimicit puterea 
morţii. Într-adevăr, dacă ceea ce 
fusese supus puterii morţii ar fi fost 
altceva decât ceea ce a luat asupră-
Și Mântuitorul, atunci moartea n-ar 
fi încetat de a-și arăta mai departe 
lucrarea și n-am fi avut nici un folos 
din suferinţele îndurate prin trupul 
purtător de dumnezeire”.
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orice timp a fost și rămâne nașterea 

Mântuitorului Hristos în sufletele 
oamenilor”

În cea de-a doua zi a praznicului Nașterii Domnului, 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul 
Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica Toți 

Sfinții din municipiul Râmnicu-Vâlcea.

În cuvântul de învățătură împărtășit preoților și credincioșilor, 
Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța Maicii Domnului 
în eclesiologia ortodoxă ca model de sădire a Cuvântului 
lui Dumnezeu în lume: „Născătoarea de Dumnezeu este prin 
excelenţă pentru fiecare creștin dreptmăritor 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). Dacă Maica Domnului L-a născut pe Fiul lui 
Dumnezeu în lume, misionarul continuă lucrarea Maicii Domnului, 
făcându-L prezent pe Dumnezeu în lumea contemporană. Dar nu 
este suficientă mărturisirea singulară, ci este necesară legarea ei 

de viaţă, de iubire. Înţelegerea și vestirea 
Cuvântului lui Dumnezeu este rod al 
rugăciunii către Maica Domnului care 
ne face posibilă vederea Cuvântului, așa 
cum în istorie Maica Domnului L-a făcut 
văzut pe Cel nevăzut”.
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Slujire arhierească la Mănăstirea Cozia

În ziua de prăznuire a Sfântului 
Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon 
Ștefan, Înaltpreasfințitul Părinte 

Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a 
slujit la Biserica Sfânta Treime a Mănăstirii 
Cozia.

„Sărbătorirea celui dintâi diacon și mucenic 
al Bisericii creștine este în strânsă legătură 
cu prăznuirea Nașterii Domnului, pentru 
că martirajul reprezintă asumarea vieţuirii 
întru Hristos în modul cel mai concret”, a spus 
Înaltpreasfinția Sa. 

„Termenul de martyria (gr. μαρτυρία, ας, 
ἡ) în Noul Testament este folosit cu sensul de 
mărturisire, mărturie, declaraţie, certificare a 
adevărului, martirul fiind cel care Îl mărturisea 
pe Hristos Domnul şi depunea garanţie a 
adevărului învăţăturii prin sângele său, prin 
viaţa sa. Mărturisirea de credinţă nu este 
nicidecum un aspect teoretic al teologiei 
ortodoxe, ci, pe de o parte, reprezintă norma 
de vieţuire întru Hristos, iar pe de alta, este cea 
care asigură unitatea eclesială a creștinilor. 
Mărturisirea de credinţă - dreapta mărturisire, 
reprezintă condiţia esenţială a mântuirii, după 

cuvintele Mântuitorului Hristos: «Oricine va mărturisi 
pentru Mine înaintea oamenilor, şi Eu voi mărturisi pentru 
el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se 
va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda 
de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri» (Matei 
X, 32-33). Puterea mărturisirii este dată de Hristos Care 
sălășluiește în noi; Îl mărturisim pe Hristos ca Adevăr, și 
rămânem în adevăr cât timp rămânem în Hristos. Creștinul 
este dator să se deschidă către lume, să se facă transparent 
pentru lume, ca aceasta 
să Îl vadă pe Hristos prin 
el. 

Din viaţa Sfântului Ar-
hidiacon Ștefan învăţăm 
că ascultarea desăvârșită 
faţă de Mântuitorul 
Hristos și faţă de cei 
care au primit de la El 
porunca de a lumina, de 
a învăţa Evanghelia Sa, 
trebuie însușită de toţi 
cei care poartă numele de 
ucenici ai Săi”, a subliniat 
Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie.
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Simpozionul național 
„Lucrarea cultural-

duhovnicească și social-
misionară a episcopului 
Vartolomeu Stănescu”

Arhiepiscopia Râmnicului a orga-
nizat sâmbătă, 7 decembrie, cu 
binecuvântarea și în prezența 

Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie, Simpozionul național „Lucrarea 
cultural-duhovnicească și social-misionară 
a episcopului Vartolomeu Stănescu”. 

Evenimentul a avut loc în Sala Iosif Episcopul 
a Casei Sfântul Ierarh Calinic și a reunit preoți, 
istorici, cercetători de la facultăți și instituții de 
prestigiu în domeniul cercetării istorice. Cu acest 
prilej, a fost lansat un volum despre preoții vâlceni 
din închisorile comuniste, alcătuit de dr. Adrian 
Nicolae Petcu. Evenimentul a fost organizat cu 
sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte.

Prima sesiune a Simpozionului național „Lucrarea 
cultural-duhovnicească și social-misionară a 
Episcopului Vartolomeu Stănescu” a fost deschisă 
de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop 

Varsanufie care a evidențiat importanța omagierii 
acestui ierarh al Bisericii Ortodoxe Române: 
„Vartolomeu Stănescu a fost un episcop care a 
trebuit să îndure din partea autorităţilor statului 
și din partea unor autorităţi bisericești, precum și 
preoţi, mai multe neajunsuri. Importanţa acestei 
păstoriri în scaunul de la Râmnic este cu atât mai 
mare cu cât el vine la păstorire după Primul Război 
Mondial, perioadă când trăiește evenimente foarte 
importante din istoria neamului românesc, dar 
și a Bisericii Ortodoxe. Vartolomeu Stănescu este 
recunoscut ca fiind un mare sociolog, un mare 
intelectual care a reușit să aducă lumina lui Hristos 
în toate păturile sociale și care a reușit să facă din 
preoţime, care, în vremea venirii sale la cârma 
Episcopiei Râmnicului, nu era foarte pregătită, 
un bastion al credinţei ortodoxe, prin care Hristos 
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să fie mărturisit și propovăduit, iar Biserica să fie 
apreciată”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Evenimentul cultural a continuat cu vizionarea 
filmului documentar dedicat episcopului 
Vartolomeu Stănescu.

Cea de-a doua sesiune a simpozionului, moderată 
de către părintele consilier Ștefan Zară, a cuprins 
următoarele comunicări:

- Dr. Cătălin-Valentin Raiu, de la Universitatea din 
București, „Conceptualizarea teologico-politică 
a modernității politice în discursul episcopului 
Vartolomeu Stănescu al Râmnicului”;

- Pr. Dr. Laurențiu Rădoi, „Viața și activitatea 
lui Vartolomeu Stănescu, până la alegerea lui ca 
episcop al Râmnicului”;

- Arhim. dr. Policarp Chițulescu, directorul 
Bibliotecii Sfântului Sinod și consilier patriarhal, 
„Credință și cultură în opera episcopului 

Vartolomeu Stănescu”;
- Lect. univ. dr. Nicolae Drăgușin, de la 

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din 
București,  „Episcopul Vartolomeu despre proiectul 
de lege privind regimul general al cultelor”;

- Dr. Sorin Oane, cu tema „Este vinovat Vartolomeu 
Stănescu de desființarea Episcopiei Râmnicului în 
1939?”;

- Pr. lect. univ. dr. Petre Sperlea, de la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a 
Universității din București, „Implicarea episcopului 
Vartolomeu Stănescu al Râmnicului Noul-Severin 
în remodelarea clerului eparhial”;

- Dr. Adrian Nicolae Petcu, consilier superior 
în cadrul Consiliului Național pentru Studierea 
Arhivelor Securității (C.N.S.A.S.), „Biserica 
Ortodoxă Română între represiune și colaborare”.

Comemorarea a treizeci de ani de la Revoluția 
din 1989 - eveniment cultural la Arhiepiscopia 

Râmnicului

Arhiepiscopia Râmnicului a început seria 
manifestărilor dedicate comemorării a treizeci de 
ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989 

prin lansarea unui nou volum apărut la Editura Praxis, la 
inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului a 
lansat, sâmbătă, 7 decembrie, un nou volum, editat 
în contextul comemorării a treizeci de ani de la 
Revoluția Română din 1989.

Volumul Preoţi vâlceni în închisorile comuniste 
(1945-1964), semnat de istoricul Adrian Nicolae 
Petcu, reprezintă o carte eveniment care plinește un 
gol în literatura română de detenție: mărturisirea 
dreptei credințe în temnițele comuniste de către 
preoții vâlceni. Această carte, prim volum din 
colecția „Eparhia Râmnicului în secolul XX”,  
reprezintă un memorial autentic al mărturisirii 
Adevărului cu prețul jertfei de sine în fața prigoanei 
regimului comunist fără a face niciun compromis. 
Cartea, alcătuită sub forma unui dicționar, 
reprezintă o colecție de medalioane biografice 
ale preoților vâlceni martiri din închisorile 
comuniste, alcătuită de către renumitul cercetător 
al acestei perioade Dr. Adrian Nicolae Petcu, 

care, după cum mărturisește Înaltpreasfințitul 
Părinte Varsanufie în cuvântul înainte al acestui 
volum, „cu acrivia cunoscută, a reușit să aștearnă 
în pagini memorabile, culegând sine ira et 
studio, informațiile documentare atât din Arhiva 
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii, cât și din Arhiva Arhiepiscopiei 
Râmnicului, despre mărturisirea dreptei credințe 
în temnițele comuniste a preoților vâlceni” (pp. 11-
12). Același demers l-a făcut autorul și pentru alte 
eparhii: Preoţi hunedoreni-pătimitori în temniţele 
comuniste, 2016; Clerici şi teologi din Eparhia 
Aradului în închisorile comuniste (1945-1964), 
2017; Preoţi din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi 
Clujului în temniţele comuniste, 2017; Dicţionarul 
clericilor şi mirenilor mărturisitori ortodocşi 
români în detenţia comunistă, 2017; Clerici şi 
mireni mărturisitori din Arhiepiscopia Iaşilor în 
închisorile comuniste (1945-1964), 2017; Clerici 
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din Eparhia Sucevei și Rădăuţilor în 
închisorile comuniste (1945-1964), 2019.

Dr. Adrian Nicolae Petcu, cercetător 
de elită la Consiliul Național pentru 
Studierea Arhivelor Securității, având 
o bogată experiență în studierea 
arhivei fostelor organe de represiune, 
propune în această lucrarea un demers 
anamnetic, de păstrare în memoria 
colectivă a modelelor autentice ale 
demnității românești,  ale mărturisirii 
dreptei credințe și ale nepactizării 
cu niciun compromis. După cum 
accentuează Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie în cuvântul înainte al acestui volum, 
intitulat „Și noi suntem martori ai acestor 
cuvinte”, „s-au scris multe pagini despre rezistenţa 
anticomunistă la români, s-au publicat o serie de 
memorii ale unor personalităţi trecute prin ororile 
închisorilor de inspiraţie bolșevică, s-a așternut în 
Letopiseţul recent al neamului românesc atâtea 
slove înroșite de sângele martirilor, ce au opus 
rezistenţă spirituală ideologiei materialismului 
dialectic, dar, totuși, înţelegem atât de puţin din 
măreţia jertfei celor care au experimentat universul 
concentraţionar comunist! Înţelegem puţin pentru 
că pentru a înţelege este necesar să ne ridicăm la 
măsura jertfelniciei la care aceștia s-au ridicat” (p. 
10).

Cercetând arhiva fostei Securități și pe cea 
păstrată în Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei 
Râmnicului, Adrian Nicolae Petcu a reușit, printr-o 
lucrare atentă și laborioasă, să identifice un număr 
de 76 de preoți și cântăreți bisericești din județul 
Vâlcea, care au pătimit în închisorile comuniste. 
Numărul este cu atât mai impresionant cu cât în 
celelate eparhii a identificat o medie de 40 de clerici 
și cântăreți bisericești pătimitori în închisorile 
regimului totalitar comunist. Volumul se prezintă 
ca fiind un real instrument de lucru pentru istoricii 
și teologiii cercetători ai acestei perioade, care 
nădăjduim să deschidă noi direcții de cercetare 
și abordare a represiunii Statului comunist 
asupra Bisericii Ortodoxe Române. Analizând cu 
obiectivitate această perioadă, așa cum putem 
vedea din scrierile lui Adrian Nicolae Petcu, este tot 
mai riscant să afirmi că Biserica Ortodoxă Română 
a colaborat cu regimul totalitar al acelor vremuri, 
ci dimpotrivă că aceasta a fost oprimată de acesta, 
dând nenumărați martiri pentru Hristos, care nu 
au știut ce înseamnă compromisul în mărturisirea 
dreptei credințe.

După cum mărturisește autorul în introducere, 
„Lucrarea reflectă stadiul cercetărilor pe tema 
preoţilor vâlceni în închisorile comuniste. Este 

pentru prima dată când o astfel de temă 
este abordată din perspectivă arhivistică 
dublă, din arhiva fostei Securităţi şi 
din arhiva bisericească. Nu se pretinde 
o lucrare exhaustivă, ci una de etapă 
menită să scoată la suprafaţă cazurile 
preoţilor vâlceni care au suferit în 
timpul persecuţiei comuniste şi au trecut 
prin universul concentraţionar. În mod 
evident, în cazul unor preoţi se pot spune 
mai multe lucruri, să se aprofundeze 
anumite secvenţe biografice, să se adauge 
mărturii neştiute sau mai puţin ştiute 
până acum etc. Însă, prin schiţarea 

acestor biografii am încercat să aducem în atenţie 
aspectele mai importante legate de: data/locul 
naşterii, studii, locurile de slujire, motivele şi datele 
arestărilor, perioadele de detenţie, sentinţe/decizii 
de trimitere în închisoare, aspecte mai importante 
în relaţia cu organele de represiune, data/datele 
eliberării/eliberărilor, reintegrarea în preoţie, 
dar şi câteva secvenţe din perioada postdenţie. De 
pildă, am făcut câteva remarci privind modul de 
desfăşurare a anchetelor cu acuzaţiile aduse sau 
despre perioada detenţiei, când unii preoţi aflaţi 
în stare medicală gravă, pentru a primi un minim 
tratament, adică ceai cu lămâie sau medicamente, 
poate din cele mai banale astăzi, sau/şi a fi mutaţi 
într-un regim de detenţie mai puţin sever (lucrul în 
fabrica sau grădina penitenciarului) au acceptat 
să se implice în reeducare. Această atitudine nu 
presupunea neapărat o abjurare de la credinţă, 
cât mai ales o criticare a organizaţiei legionare 
în termeni din cei mai duri, iar aici sunt cazuri şi 
cazuri, care necesită o analiză aparte şi profundă 
în documentele Securităţii, în contextul respectiv şi 
într-o abordare obiectivă” (pp. 20-21).

Colecția „Eparhia Râmnicului în secolul XX” va 
continua cu alte volume, ce vor prezenta istoria 
acestei Eparhii în vremurile tulburi ale perioadei 
în care țara noastră a fost greu încercată.

Pr. Dumitru Dosoftei
 Florea

Pr. Gheorghe Ionescu Pr. Nicolae N. Popescu
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Asociația Seniorilor din Educație, 
Știință și Cultură Vâlcea a organizat 
marți, 26 noiembrie, Simpozionul 

„Tradiție și contemporaneitate – 300 de ani 
de învățământ în limba română la Râmnicu 
Vâlcea”. Manifestarea, care reprezintă cea de-a 
șaptea reuniune a seniorilor din Educație, 
s-a desfășurat în Sala Mircea cel Bătrân a 
Consiliului Județean Vâlcea. 

Prezent la eveniment, părintele consilier Ștefan 
Zară a transmis cuvântul de binecuvântare 
al Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului: „Împlinirea a trei sute 
de ani de atestare documentară de învăţământ în 
limba română în Oltenia de sub munte reprezintă 
pentru judeţul nostru o adevărată sărbătoare 
culturală și eclesială, având în vedere contribuţia 
fundamentală a Bisericii la dezvoltarea culturii, 
artei, educaţiei și spiritualităţii vâlcene, precum și la 
întărirea valorilor perene ale Neamului Românesc, 
în general.

Documentul din 29 noiembrie 1719 care atestă 
înfiinţarea acestuia arată nu doar implicarea 
directă a episcopului Damaschin Voinescu la 
întărirea învăţământului în limba română, ci și 
dorinţa Bisericii de a îndruma credincioșii spre o 
cunoaștere desăvârșită: «Am socotit cu tot soborul 
că lucru este …de folosul ţărei ca să se facă aici în 
ţară două școale, una rumânească, alta latinească. 
Însă cea rumânească să fie la Râmnic pe seama 
episcopului şi a mănăstirilor şi a popilor şi ce ar fi 
cheltuială dascălilor şi copiilor săraci să fie de la 
dânşii. Iar cea latinească să fie la Craiova pe seama 
domniei şi a boierilor şi a ţărei să le poarte de toată 
cheltuiala».

Filosoful martir Mircea Vulcănescu afirma că: 
«Educaţia ... trebuie să creeze nu specialişti, ci 

oameni. Oameni de nădejde, adică oameni pe care 
să te poţi bizui la încercare, adică oameni întregi, în 
stare să facă faţă nevoilor şi durerii”. Biserica, alături 
de Școală și Familie, are ca misiune principală 
sădirea iubirii faţă de semeni și faţă de Dumnezeu 
în sufletele copiilor, dar și valori precum dragostea 
faţă de neam, respectul faţă de părinţi și dascăli. De 
aceea doar efortul conjugat al acestor trei instituţii 
reper pentru Neamul Românesc mai are puterea de 
a păstra nevinovăţia și iubirea faţă de aproapele pe 
care copiii o au, potrivit cuvintelor Sfântului Apostol 
Pavel: ca să fiţi fără de prihană şi curaţi, fii ai lui 
Dumnezeu» (Filipeni II, 15).

Chiar dacă s-au scurs cel puţin trei sute de ani 
de învăţământ în limba română, este încă multă 
nevoie de lucrări apostolești în cultura și educaţia 
românească și dăm slavă lui Dumnezeu că încă sunt 
oameni implicaţi cu jertfelnicie în această lucrare”, 
a arătat Înaltpreasfinția Sa.

În continuare, prof. dr. Gheorghe Dumitrașcu a 
evidențiat tradiția școlii vâlcene și contribuția 
acesteia la formarea conștiinței naționale: „Din 
documentele școlare și alte mărturii ale vremii, 
pornind de la prima menţiune a unei școli publice 
cu învăţământ în Limba Română la Râmnicu Vâlcea 
(1719) și pe tot parcursul anilor următori rezultă că 
școala vâlceană a contribuit, în mod remarcabil, la 
formarea conștiinţei naţionale și la impulsionarea 
multor generaţii de tineri în lupta pentru unitate 
și independenţă, la desăvârșirea unităţii statului 
român prin Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. 
Totodată, s-a constatat că, pe tot parcursul celor 
o sută de ani trecuţi de la Marea Unire, școala 
românească și-a păstrat tradiţia sănătoasă a unui 
învăţământ în limba română pentru a menţine 
trează conștiinţa naţională și pentru a rezista în 
faţa curentelor de demitizare a marilor valori, a 
școlii și a culturii românești”.

300 de ani de 
învățământ în 

limba română la 
Râmnicu-Vâlcea
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Arhiepiscopia Râmnicului în parteneriat 
cu Asociația Tinerilor Ortodocși Sfântul 
Valentin a Arhiepiscopiei Râmnicului, 

Asociația „Mămici din Vâlcea” și cu Filarmonica 
Ion Dumitrescu din Râmnicu-Vâlcea au 
organizat marți, 12 noiembrie, un concert 
caritabil pentru sprijinirea a 5 copii care se află 
în suferințe și care au nevoie de ajutor financiar 
pentru diferite intervenții medicale.

Arhiepiscopia Râmnicului a organizat un nou 
eveniment caritabil pentru sprijinirea morală 
și financiară a familiilor a cinci copii, care suferă 
de diferite afecțiuni. Acestea necesită intervenții 
medicale și tratamente costisitoare.

În deschiderea concertului caritabil, părintele 
arhidicon Silviu Marian Dumitrașcu a făcut un 
apel la solidaritate față de cei cinci copii aflați în 
suferință, reamintind de cazul fericit al tânărului 
Dragoș Năstasie care, rămas paralizat în urma unui 
accident auto, și-a recăpătat capacitatea motrică 
în urma unei intervenții chirurgicale. Operația lui 
s-a putut realiza prin contribuția Arhiepiscopiei 
Râmnicului: „A ajuta pe semenul nostru aflat în 
suferinţă este un sentiment frumos și nobil, mai 
ales că prin efortul nostru comun mijlocim ca ei 
să dobândească o normalitate a vieţii”, a precizat 
părintele arhidiacon Silviu Marian Dumitrașcu.

Cele cinci cazuri au fost prezentate de doamna 
Denisa Maria Matei, președinta Asociației „Mămici 
din Vâlcea”. Cei cinci copii care au fost sprijiniți 
sunt:  

- Leonard Miclescu, 11 ani, din Stolniceni, surdo-
mut, diagnosticat de la vârsta de 3 ani, are nevoie 
de un implant cohlear;

- Rareș Pasăre, 10 ani, din Râmnicu-Vâlcea, suferă 
de osteomielită acută, având un picior mai scurt cu 
6 cm;

- Erica Tomulescu, 1 an și jumătate, din Râmnicu-
Vâlcea, diagnosticată cu malformație hidronefroză 
grad 2 și megaureter;

- Amalia Voicu, 9 ani, din Mihăești, diagnosticată 
cu leucemie și diabet zaharat insulino-depedent;

- Ioan Vilău, 4 ani, din Călimănești, diagnosticat 
cu cancer testicular.  

Concertul a fost susținut de Corul preoților din 
Protopopiatul Râmnicu-Vâlcea, Corul Seminarului 
Teologic Sfântul Nicolae din Râmnicu-Vâlcea și 
Formația vocal-instrumentală de muzică veche a 
Arhiepiscopiei Râmnicului, dirijate de pr. prof. dr. 
Siluan-Dumitru Scurtu. Întrucât în luna noiembrie 
s-au împlinit 165 de ani de la trecerea lui Anton 
Pann la cele veșnice, în cadrul concertului au fost 
interpretate cântări compuse de el, dar și de către 
George Ucenescu, ucenicul său.

Concert 
caritabil pentru 
5 copii aflați în 

suferință
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Concertul extraordinar de colinde „Colindăm, 
Doamne, Colind”

Numeroși vâlceni au participat duminică, 
15 decembrie, la concertul extraordinar 
de colinde „Colindăm, Doamne, Colind”, 

ediția a V-a, organizat cu binecuvântarea 
și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Evenimentul a avut loc la Filarmonica Ion 
Dumitrescu din Râmnicu-Vâlcea.

Într-o sală arhiplină, tradiționalul concert de 
colinde „Colindăm, Doamne, Colind”, ediția a V-a, a 
încântat publicul vâlcean cu o inedită interpretare a 
colindelor noastre românești. Colindele au răsunat 
prin glasurile talentaților micuți din Corul de copii 
„Brevis” al Arhiepiscopiei Râmnicului, ale Coralei 
Seminarului Teologic Sfântul Nicolae din Râmnicu-

Vâlcea și ale Coralei Preoților din Protoieria 
Râmnicu-Vâlcea, fiind acompaniat de Formația 
vocal-instrumentală a Arhiepiscopiei Râmnicului. 
Concertul a fost dirijat de către pr. prof. dr. Siluan-
Dumitru Scurtu.

Evenimentul a culminat cu momentele solistice 
susținute de soprana Monica Valentina Scurtu, 
Laura Constantinescu,  pr. Ioan Liviu Găman. 

În cadrul acestui concert, Formația vocal-
instrumentală a Arhiepiscopiei Râmnicului a fost 
reprezentată de Galina Nemțeanu (pian), Claudiu 
Dorin Fărcaș (oboi), Vlad Răileanu (vioară), Viorel 
Papuc (nai, fluier), Ciprian Niță,  Ben Trandafir, 
Alexandru Popescu (chitară) și Mihai Rotariu 
(percuție). Regia artistică și muzicală au aparținut 
părintelui Siluan-Dumitru Scurtu.



33

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

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

Procesiune la Școala de Subofițeri Jandarmi 
Grigore Alexandru Ghica din Drăgășani

La Școala de Subofițeri Jandarmi Grigore Alexandru 
Ghica din Drăgășani a avut loc joi, 7 noiembrie, 
procesiunea cu icoana Sfinților Arhangheli Mihail 
și Gavriil, ocrotitorii Jandarmeriei Române.

Ceremonialul religios a debutat cu primirea 
Sfintelor Moaște ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel 
de la biserica Paraclisului Arhiepiscopal care îi 
are ocrotitori pe Sfinții Apostoli, urmată de Slujba 
Vecerniei cu Litie și plecarea în procesiune cu 
Sfintele Moaște și Icoana Sfinților Arhangheli.

Au participat părintele consilier Cristian Bănuță, 
părintele protoiereu Daniel Bîrneață, părintele 
Marin Drăguț, împreună cu un sobor impresionant 
de preoți, profesori de religie, elevi și credincioși 

din municipiul Drăgășani.
În cuvântul de învățătură,  părintele Consilier 

Cristian Bănuță  a menționat că „deși diferiţi ca 
loc de naştere şi cultură sau formare profesională, 
Sfinţii Petru şi Pavel au fost chemaţi la apostolat 
tot în mod diferit şi au primit de la Hristos şi de 

la Biserică misiuni diferite: Sfântul Petru începe 
predicarea Evangheliei la iudei, iar Sfântul Pavel la 
neamuri. Sfinţii Arhanghelii au misiunea de a vesti 
oamenilor tainele cele mari ale lui Dumnezeu, de 
a descoperi proorociile cele înalte ale îngerilor şi, 
prin ei, oamenilor. Pentru Sfântul Grigorie Dialogul,  
„arhangheli sunt cei care înmulţesc sfânta credinţă 
între oameni luminând înaintea lor cu lumina Sfintei 
Evanghelii, descoperindu-le tainele credinţei celei 
drepte”.

La finalul procesiunii, părintele protoiereu a 
mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie pentru sprijinul și purtarea de 
grijă acordată în realizarea acestui eveniment, 
încredințându-i pe preoți și pelerini de bucuriile 
duhovnicești pe care Dumnezeu le împărtășește în 
rugăciune.

Lucrările Cercului pastoral „Valea Lotrului”
La biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil 

din cătunul Drăgăneşti al Parohiei Călinești, 
Protopopiatul Călimănești, s-au desfășurat joi, 
7 noiembrie, lucrările Cercului pastoral „Valea 
Lotrului".

Întâlnirea dedicată „Anului omagial al satului 
românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor 
gospodari) şi Anului comemorativ al patriarhilor 
Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al 
traducătorilor de cărți bisericești” a fost precedată 
de săvârșirea Tainei Sfântului Maslu.

Tema „Satul românesc. Între tradiţie, supravieţuire 
şi speranţă”, a fost susţinut de către părintele Ion-
Daniel Bărsoianu de la Parohia Săliște. După o 
scurtă evocare a satului românesc de altădată, au 
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fost reliefate aspecte sociale actuale, precum şi 
modalităţi de a atenua criza cu care se confruntă 
satul românesc.

Cercul pastoral-misionar Drăgăşani s-a 
întrunit la Parohia Gârdeşti

Preoții de la parohiile cuprinse în Cercul pastoral-
misionar Drăgăşani, Protopopiatul Drăgăşani, s-au 
întrunit joi, 7 noiembrie, în conferință la biserica 
Parohiei Gârdeşti. Tema întrunirii a fost dedicată 

„Anului comemorativ al pa triarhilor Nicodim 
Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de 
cărţi bise riceşti în Patriarhia Română”.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea 
slujbei de Te Deum, după care părintele Augustin 
Petcu a prezentat referatul cu tema „Patriarhul 
Iustin Moisescu (1977- 1986) și Biserica Ortodoxă 
Română”.

Părintele a accentuat ideea că patriarhul Iustin 
Moisescu rămâne în istoria Bisericii și a poporului 
român drept o personalitate cu verticalitate 
luptătoare, cu demnitate înțeleaptă și conștiință 
misionară în vremurile vitrege ale regimului 
totalitar comunist ateu.

„Vrednicul de pomenire patriarh Iustin Moisescu a 
fost un teolog erudit care a știut, datorită cunoașterii 
Sfintei Scripturi și a învăţăturilor Sfinţilor Părinţi, 
să fie un om echilibrat și un ierarh înţelept. Deși 
era sobru în relaţiile umane, avea bunătatea unui 
părinte duhovnicesc și prin temeinica sa pregătire 
academică, a lăsat o bogată moștenire cultural-
duhovnicească”, a subliniat părintele Augustin 
Petcu.

Pachete cu alimente și haine au fost împărțite 
la Parohia Toți Sfinții

În Parohia Toţi Sfinţii din Râmnicu-Vâlcea au 
fost împărțite, sâmbătă, 9 noiembrie, pachete cu 
alimente și haine. Activitatea a fost desfășurată în 
parteneriat cu Departamentul de Misiune pentru 

rromi din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, 
coordonat de către părintele Nicolae Dorin Buda.

Beneficiare ale programului social au fost mai 
multe familii din comunitatea Bucșani, comuna 
Ionești.  

„Parohia Toţi Sfinţii oferă lunar pachete cu hrană 
și îmbrăcăminte bătrânilor și bolnavilor. În perioada 
sfintelor sărbători, cu împlicarea Consiliului Parohial, 
cu sprijinul enoriașilor și altor binefăcători, am 
desfășurat aceste activităţi, întrucât solicitările de 
hrană și îmbrăcăminte sunt numeroase. Nădăjduim 
ca, prin darurile oferite, să aducem bucurie și în 
familiile aflate în situaţii de risc”, a precizat părintele 
Constantin Cîrstea.

Cercul pastoral-misionar Băbeni s-a întrunit la 
Parohia Băbeni IV 

Luni, 11 noiembrie, în Protopopiatul Râmnicu-
Vâlcea, la Parohia Băbeni IV din orașul Băbeni, a 
avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-
misionar Băbeni.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea 
Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea 
prelegerii cu tema „Patriarhul Iustin Moisescu - 
înțelept apărător al Bisericii în timpul unui regim 
ostil religiei și Bisericii”, de către părintele Ionuț 
Mirel Dicui.

Părintele a prezentat viaţa Patriarhului Iustin 
Moisescu şi l-a descris ca pe un conducător înţelept 
în vremuri grele pentru Biserică. Părintele a 
prezentat o serie de mărturisiri despre activitatea 
Patriarhului Iustin. „Perioada patriarhului 
Justinian avusese coerenţa ei de nezdruncinat. 
Aceasta datorită faptului că ţinuse mâna fermă 
pe mecanismul complex al unei administraţii 
patriarhale de mari proporţii. Patriarhul Iustin 
a optat pentru instaurarea unei ordini morale în 
viaţa preotului, pentru o spiritualitate sacerdotală 
şi parohială disciplinată. Desigur, pentru acei 
preoţi care socoteau existenţa consistoriilor ca o 
normalitate, metoda pastorală a patriarhului Iustin 
devenea urgentă. Sacerdoţiu şi etica merg împreună, 
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fiind valori reciproce. Patriarhul Iustin a refuzat să 
creadă că ar putea să existe slujitori nedemni care 
uzurpă preoţia”, a subliniat părintele Mirel Dicui.

După prezentare s-au purtat discuții pe marginea 
temei susținute. În continuare s-au dezbătut o serie 
de probleme administrative, fiind identificate și 
modalități privitoare la intensificarea activităților 
social-filantropice și misionar-pastorale la nivelul 
parohiilor.

În încheiere, părintele Radu Constantin Miulescu  

a mulțumit preoţilor prezenţi pentru participare.
Întrunirea preoţilor din Cercul pastoral „Băbeni” 

a fost un prilej de sporire a comuniunii şi de 
intensificare a colaborării între preoţi, iar pentru 
credincioşi a fost un prilej de întărire în credinţă şi 
de integrare reală în viaţa Bisericii.

Activități educative și filantropice pentru 
copiii din Centrele de îngrijire „Inimă pentru 
inimă”

Necesitatea susținerii pe termen lung, de 
îndrumare, de încurajare, de motivare a copiilor din 
Centrele de îngrijire ale Fundației „Inimă pentru 
inimă” pentru a studia temeinic și a-și construi un 
viitor mai bun, constituie motivația pentru părintele 
protoiereu Nicolae Proteasa, pentru reprezentanții 
Consiliului elevilor de la Seminarul Teologic Sfântul 
Nicolae, ai Asociației Tinerilor Ortodocși Sfântul 
Valentin, ai parohiilor implicate în proiectele 
educative și pentru voluntarii centrului catehetic 

Sfântul Ioan Botezătorul de a petrece după-amiaza 
zilei de joi împreună cu acești copii.

Activitățile au continuat și în data de 14 noiembrie, 
prilej cu care voluntarii le-au oferit copiilor 
încurajare, experiențe frumoase, ajutându-i să își 
descopere pasiunile și să își dezvolte abilitățile, le-
au transmis valori pentru o viată sănătoasă. Astfel, 
copiii au primit produse alimentare și de igienă, dar 
mai ales atenție, zâmbete și îmbrățișări.

Rugăciuni de binecuvântare pentru absolvenții 
Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi din 
Drăgășani

O nouă promoție de subofițeri jandarmi se 
pregătesc în aceste zile pentru absolvirea 
examenului Școlii Militare Grigore Alexandru Ghica 
din Drăgășani. Pentru reușita lor, preotul militar 
Marin Drăguț a săvârșit vineri, 15 noiembrie, 
rugăciuni de binecuvântare. 

„Febra examenului de absolvire începe să producă 
primele emoţii la Școala Militară de Subofiţeri 
Jandarmi Grigore Alexandru Ghica din Drăgășani. Am 
săvârșit rugăciuni de binecuvântare și ajutor pentru 
elevii școlii care vor începe de mâine examenele de 

absolvire. În aceste momente, ei au nevoie, poate mai 
mult ca oricând, de echilibru interior și de puterea de 
a discerne, iar pentru dobândirea acestei stări este și 
rugăciunea. I-am îndemnat să ducă mai departe în 
ţară renumele școlii, prin profesionalismul lor și să 
poarte în suflet și în faptă credinţa în Dumnezeu”, a 
precizat preotul militar Marin Drăguț.

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Grigore 
Alexandru Ghica din Drăgășani este o instituție de 
învățământ postliceal, cu o veche tradiție, fiind 
înființată la 1 iulie 1938.
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Enoriași din Parohia Dobrușa, pelerini la 
începutul Postului Nașterii Domnului

Pelerinajului lăuntric către Hristos la începutul 
Postului Nașterii Domnului i-a fost alăturat de 
părintele Dragoș Butușină și enoriași de la Parohia 
Dobrușa din Protoieria Drăgășani pelerinajul faptic 
la mănăstirile Prislop și Lainici.

„Pelerinajul reprezintă o căutare plină de sens a 
lui Dumnezeu, prin cinstirea sfinţilor care se așază 
pentru fiecare dintre noi drept modele de trăire prin 
post, rugăciune și faptele milei trupești. Pelerinul 
este, astfel, într-o permanentă căutare a vieţii de 
sfinţenie şi a modelelor de sfinţenie, iar experienţa 
aceasta duhovnicească reprezintă un prilej de 
împrospătare a vieţii spirituale şi de întărire a 
credinţei la începutul Postului Nașterii Domnului”, a 
subliniat părintele Dragoș Butușină.

Activități catehetice în Parohia Horezu I

În seara zilei de 20 noiembrie în Parohia Horezu 
I din Protopopiatul Horezu, după slujba Vecerniei 
cu Litie, părintele paroh Mihai Cârțan a susținut 
cateheza Maica Domnului, icoană și model pentru 
toţi creștinii. 

Intrarea în biserică a Maicii Domnului este hramul 
bisericii parohiale, ctitorită în centrul oraşului 
Horezu de Ion Urşanu, vătaf de plai și Constantin 
Covrea între anii 1800-1804. În cuvântul catehetic 
adresat tinerilor și credincioșilor prezenți, 

părintele Mihai Cârțan a precizat că „Fecioara 
Maria a fost rodul rugăciunii stăruitoare a părinţilor 
ei şi al binecuvântării lui Dumnezeu. Maica 
Domnului a stat 12 ani la Templu, iar la vârsta de 
15 ani, potrivit legii lui Moise, trebuia să părăsească 
Templul şi să se pregătească pentru căsătorie. 
Arhiereul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, 
a remarcat că această fecioară a fost consacrată, 
afierosită lui Dumnezeu de către părinţii ei şi că 
avea ceva deosebit în calităţile ei spirituale. Pe de o 
parte, trebuia să respecte legea lui Moise, iar pe de 
altă parte, arhiereul Zaharia împreună cu slujitorii 
Templului doreau ca Fecioara Maria să rămână 
dedicată în exclusivitate vieţii de rugăciune. Astfel, 
mai marii Templului au rânduit ca ea să fie logodită, 
dar nu căsătorită, iar logodnicul să fie cineva în 
vârstă, mai mult ocrotitor şi păzitor al fecioriei 
decât un soţ care să întemeieze o familie. Printr-o 
alegere minunată a fost rânduit Dreptul Iosif, despre 
care spune Evanghelia că era un om drept, evlavios 
şi blând. Viaţa Maicii Domnului a fost o permanentă 
mărturisire a  valorile duhovnicești, ale credinţei, 
smereniei, fecioriei, sfinţeniei, rugăciunii. Ea era cea 
plină de har și binecuvântată, care s-a ridicat prin 
virtuţile sale la culmea desăvârșirii”.

Activități catehetice la Școala Gimnazială 
Mihăești

Parohia Mihăești I din Protoieria Râmnicu-Vâlcea, 
în parteneriat cu Școala Gimnazială Măgura-
Mihăești, desfășoară periodic activități cultural-
duhovnicești pentru elevi.

„Întăriţi fiind de cuvintele Sfintei și Dumnezeieștii 
Liturghii: «Toată grija cea lumească acum să o 
lepădăm», am continuat seria întâlnirilor catehetice 
cu elevii de la Școala Gimnazială Măgura-Mihăești. 
Astfel, am parcurs, prin sfaturi duhovnicești, 
drumul pe care omul credincios îl împodobește prin 
rugăciuni atunci când merge la Sfânta Biserică și 
participă «cu frică de Dumnezeu, cu credinţă și cu 
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dragoste» la sfintele slujbe. De aceea, nădăjduim și 
ne rugăm ca acești tineri elevi, prezenţi la aceste 
sfaturi duhovnicești, să facă să rodească în sufletele 
lor bunele seminţe ale Cuvântului lui Dumnezeu și să 
înţeleagă că Biserica este un loc sacru, unde omul se 
întâlnește prin rugăciune cu Dumnezeu, locul unde 
sunt săvârșite Sfintele Taine și ierurgii, locul unde 
ne împărtășim cu Domnul Iisus Hristos, Care este 
prezent în mod real în Taina Sfintei Împărtășanii. 
Mulţumim celor care au facilitat derularea 
proiectului catehetic, între care doamnei profesoare 
Elena Teodora Proroc, care ne-a fost alături în 
acest an. La finalul întâlnirii duhovnicești, cei mici 
au primit iconiţe cu praznicul Nașterii Domnului și 
au rostit împreună rugăciuni”, a precizat părintele 
Constantin Ababe, de la Parohia Mihăiești I.

Cerc pastoral-misionar la Parohia Ionești II

Preoții de la parohiile arondate Cercului pastoral-
misionar Orlești din Protoieria Drăgășani, s-au 
întrunit luni, 25 noiembrie, la Parohia Ionești II.

Referatul întrunirii pastoral-misionare a fost 
susținut de părintele Constantin Diaconu, de la 
Parohia Ionești II, care a reliefat viața și activitatea 
patriarhului Iustin Moisescu în vremea regimului 
comunist.

Cel de-al patrulea patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române, a trăit și a slujit lui Dumnezeu în vremuri 
extrem de grele. Născut la începutul lunii martie 
a anului 1910, în Cândeştii Argeşului, a fost fiul 
unui învăţător ce avea să moară mai apoi ca 
erou în Primul Război Mondial. A studiat vreme 
îndelungată în afara graniţelor ţării, în Grecia şi 
Franţa, după care a fost profesor al Catedrei de 
studiul Noului Testament la facultăţile de teologie 
din Varşovia, Cernăuţi-Suceava şi Bucureşti. În 
1956 a fost chemat pe scaunul de Mitropolit al 

Ardealului, unde a păstorit un singur an, apoi, din 
ianuarie 1957, a fost chemat de Sfântul Sinod la 
cârma Bisericii din Moldova. În 1977 a fost ales 
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Vrednicul de pomenire patriarh Iustin Moisescu 
a fost o personalitate a culturii teologice, întrucât 
multe dintre cercetările sale teologice au rămas 
și astăzi actuale, precum este teza sa de doctorat 
prezentată la Atena despre Sfântul Evagrie 
Ponticul. Roadele culturii sale teologice s-au 
concretizat și în inițierea colecției de traduceri din 
textele Sfinților Părinți, intitulată Părinți și Scriitori 
Bisericești – programată în 90 de volume, a seriei 
Arta creștină în România – editată în 6 volume. De 
asemenea, patriarhul Iustin Moisescu s-a remarcat 
și în organizarea și administrația bisericească, prin 
restaurarea de biserici, într-o vreme când presiunile 
regimului comunist ateu erau tot mai mari. De 
asemenea, s-a remarcat ca o voce autoritară, mai 
ales în pregătirea Sfântului și Marelui Sinod al 
Bisericii Ortodoxe de pretutindeni.

„Lucrările Cercului pastoral-misionar Orlești s-au 
încheiat cu identificarea mijloacelor pastorale și 
educaţional-culturale de promovare a valorilor 
și a personalităţilor marcante din cadrul Bisericii 
Ortodoxe Române, care au stat la consolidarea 
identităţii și spiritualităţii neamului românesc în 
istoria sa recentă”, a precizat pr. Luca-Georgian 
Sîia, responsabil cu activitățile catehetice în cadrul 
Protoieriei Drăgășani.

„Uniți în cuget și-n simțiri” la Liceul Tehnologic 
Forestier din Râmnicu-Vâlcea

La Liceul Tehnologic Forestier din Râmnicu-Vâlcea 
s-a desfășurat miercuri, 27 noiembrie, activitatea 
Incursiune istorică în arta educaţiei creștine.

Elevii coordonați de doamnele Alina Țăpescu 
și Gabriela Călinescu și domnul Romeo Popescu, 
au susținut piesa de teatru „Uniți în cuget și-n 
simțiri” și au interpretat cântece patriotice, fiind 
evocați domnitorii români, creștini, iubitori de 
cultură și spiritualitate: Sfântul Voievod Ștefan cel 
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Mare, Mircea cel Bătrân, Matei Basarab și Sfântul 
Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, precum și 
înaintașii făuritori ai Marii Uniri de la 1 Decembrie 
1918, în urma căreia toate provinciile istorice 
locuite de români s-au unit în cuprinsul aceluiași 
stat, România.

Activitatea a fost coordonată de Pr. Prof. Cristian 
Bănuţă, Consilier al Sectorului Învăţământ și 
Activităţi cu Țineretul din cadrul Arhiepiscopiei 
Râmnicului, și de prof. Laura Lăcraru, inspector de 
religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean 
Vâlcea, cu sprijinul doamnei Gabriela Staicu, 
director al Liceului Tehnologic Forestier.

Scopul activității desfășurate a fost de a încuraja 

elevii șă conștientizeze importanţa spiritualităţii 
ortodoxe în viața creștină și să manifeste respect și 
dragoste pentru înaintașii noștri și pentru patrie.

Te Deum la Şcoala Militară de Subofiţeri de 
Jandarmi Grigore Alexandru Ghica, Drăgăşani

Ziua de 29 noiembrie a marcat pentru cei 349 

de absolvenţi ai Şcolii Militare de Subofiţeri de 
Jandarmi Grigore Alexandru Ghica, Drăgăşani, 
momentul festiv al avansării la gradul de sergent 
major.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului, părintele protoiereu 
Daniel Bîrneaţă împreună cu preoţii militari Marin 
Drăguţ şi Ion Dobre au săvârşit slujba de Te Deum. 
În cuvântul său, părintele protoiereu a arătat că, 
prin lucrarea lor, jandarmii sunt apărători ai legii şi 
ai ordinii aşa cum şi sfinţii îngeri sunt apărători ai 
legilor divine.

Procesiune cu Icoana Sfântului Apostol Andrei 
în municipiul Drăgășani

În ajunul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei în 

municipiul Drăgășani a fost organizată o procesiune 
cu Icoana Sfântului Apostol Andrei.

Procesiunea a fost precedată de slujba Privegherii 
săvârșită de părintele protoiereu Daniel Bîrneață 
împreună cu preoți din municipiul Drăgășani și 
de la parohiile învecinate.  A devenit o tradiție ca 
militarii pompieri și jandarmi  din municipiul 
Drăgășani să participe la procesiuni cu ocazia 
prăznuirii sfinților ocrotitori ai bisericilor din 
incintele Detașamentului de pompieri precum și a 
Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi.

La finalul procesiunii, părintele protoiereu 
Daniel Bîrneață a reliefat misiunea militarilor 
pompieri în apărarea valorilor vieții, aceștia 
devenind recunoscători sfinților ocrotitori după 
fiecare activitate, iar recunoștința se transformă 
în rugăciune. Sfântul Apostol Andrei rămâne 
învăţător al Evangheliei pentru întregul popor 
român, o activitatea misionară prin care au fost 
sădite valorile spirituale ale neamului nostru.

Manifestări de Ziua Națională a României în 
Protoieria Horezu

Ziua Națională a României a fost sărbătorită în 
parohiile din Protoieria Horezu prin săvârșirea 
slujbei de Te Deum și de pomenire a eroilor 
neamului, în locaşuri de cult şi la monumente 
comemorative.

În orașul Horezu, părintele protoiereu Mihai 
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Cârțan, însoțit de părintele Constantin Dorel Vulpe, 
a săvârșit slujba de Te Deum și de pomenire a 
eroilor neamului.

„Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a fost 
sărbătorită în Protopopiatul Horezu prin slujba de Te 
Deum care a fost săvârșită în bisericile parohiilor din 
protopopiat, ca semn de recunoștinţă și mulţumire 
aduse lui Dumnezeu pentru libertatea și demnitatea 
poporului român, câștigate prin revenirea 

Transilvaniei la Patria-Mamă. Această unire a fost 
năzuinţa cea mai mare a strămoșilor noștri, iar 
noi suntem datori ca acest ideal, împlinit cu multă 
jertfă de către străbunii noștri, să îl păstrăm fiecare 
generaţie”, a precizat părintele protoiereu Mihai 
Cârțan.

Serbare dedicată Zilei Naționale a României în 
Parohia Călimănești II

Parohia Călimănești II a organizat duminică, 1 
decembrie, după săvârșirea Sfintei Liturghii și a 
slujbei de Te Deum, o manifestare cultural-artistică 
dedicată Zilei Naționale a României.

„Cu prilejul sărbătoririi Zilei Naţionale a României, 
copiii din cadrul Cercului de creaţie al Parohiei 
Călimănești II, îmbrăcaţi în costume tradiţionale, 
au desfășurat o activitate cultural-artistică, în 
cadrul căreia au recitat poezii și au intonat cântece 
patriotice. La finalul activităţii, le-am vorbit 
copiilor și credincioșilor prezenţi despre modul în 
care Biserica, prin vrednicii ei slujitori, a contribuit 

la păstrarea identităţii conștiinţei naţionale, dar 
și despre jertfa românilor din toate timpurile 
și din toate locurile, care și-au dat viaţa pentru 
apărarea patriei și a credinţei ortodoxe strămoșești, 
pentru întregirea neamului și pentru libertatea și 
demnitatea poporului român”, a precizat părintele 
paroh Petre Iulian Lixandra.

Activități religios-culturale la Parohia Orlești

Parohia Orlești din Protoieria Drăgășani, în 
parteneriat cu Școala Gimnazială Orlești, a organizat 
duminică, 1 decembrie, o manifestare religios-
culturală dedicată Zilei Naționale a României. 
Alături de elevi și cadre didactice, la manifestare a 
fost prezentă doamna Andra Bică, inspector școlar 
general.

Evocarea înfăptuirii Marii Uniri de la 1 Decembrie 
1918 a fost organizată de părintele paroh Dragoș 
Alexandru: „Cuvintele următoare, regăsite în presa 
vremii la 5 decembrie 1918, spun totul despre 
momentele înălţătoare pe care le trăim și noi astăzi 
în comuniune: «În istoria neamului românesc, 
ziua de 1 Decembrie 1918 va fi cea mai sfântă şi 
măreaţă zi, din câte a pomenit neamul românesc, 
care stăpâneşte aceste meleaguri. În această 

minunată zi s-a înfăptuit dorul de veacuri al moşilor 
şi strămoşilor noştri. În această zi s-a proclamat în 
prezenţa delegaţiilor întregului pământ românesc 
unirea politică a tuturor românilor într-un singur 
stat. Naţiunea română din Ardeal, Banat şi Ungaria 
a rupt în cetatea istorică a lui Mihai Viteazul şi a 
martirilor Horia, Cloşca şi Crişan cătuşele robiei de 
veacuri ale sufletului românesc şi a declarat prin 
rostul celor 100.000 fii ai săi, că se deslipeşte pe 
veci de Ţara ungurească şi se încheagă împreună cu 
ceilalţi români de pretutindeni într-un singur stat, 
în România-mare». De aceea, și noi, cei de astăzi, 
suntem chemaţi în fiecare zi a vieţii noastre ca să 
păstrăm această unitate a ţării noastre, pe care 
înaintașii noștri au împlinit-o prin multe jertfe, și să-i 
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pomenim cu multă recunoștinţă pe toţi cei care au 
contribuit la învierea acestui popor din deznădejdea 
robiei”.

Daruri pentru copii și adulți instituționalizați 
în centre sociale din Băbeni

Arhiepiscopia Râmnicului, prin Sectorul Social-

Filantropic și cu susținerea financiară a Protoieriei 
Râmnicu-Vâlcea, a organizat joi, 5 decembrie, o 
acțiune social-filantropică pentru 210 copii și 
adulți instituționalizați în două centre sociale din 
orașul Băbeni, județul Vâlcea.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Arhiepiscop Varsanufie, 110 copii și adulți 
instituționalizați în cadrul Centrului de recuperare 
și reabilitare neuropsihiatrică  Băbeni 1 și 100 de 
copii și adulți instituționalizați în cadrul Centrului 
de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Băbeni 
2 au primit daruri şi au fost părtași, atât cât a reușit 
fiecare beneficiar, la clipe de   bucurie, dăruite de 
oameni cu inimă mare.

Înainte de împărțirea darurilor, Corul   Seminarului 
Teologic Sfântul Nicolae din Râmnicu-Vâlcea, dirijat 
de pr. prof. dr. Siluan-Dumitru Scurtu, a interpretat 
câteva colinde tradiționale, vestind bucuria cea 
mare adusă omenirii prin Nașterea Domnului.

„În întâmpinarea marelui  praznic al Nașterii   
Domnului, cu gândul la semenii noștri aflaţi sub 
povara singurătăţii, am mers în mijlocul acestora 
cu multă bucurie, ca semn al iubirii creştine faţă de 
aproapele. Cele peste 200 de persoane beneficiare 
din cadrul celor două centre au primit cu lacrimi în 
ochi tradiţionalele colinde și darurile, ce au constat 
în cărţi de rugăciuni, iconiţe, dulciuri și fructe, 
pregătite cu mult drag pentru ei. Deși lucrurile 
noastre sunt puţine, ne dorim ca acţiunea noastră 
să fie un moment de mângâiere, un prilej de bucurie 
şi lumină, în preajma marelui praznic”, a precizat 
Viorica Adriana Iancu, consilier social-filantropic 
eparhial.

Acțiunea socială nu este una singulară, ci este 
parte din programul social-filantropic pe care 
Arhiepiscopia Râmnicului, prin Sectorul Social-
Filantropic și cele patru protoierii, le derulează 

periodic.
Aceste acțiuni sociale, a explicat părintele 

Protoiereu Nicolae Proteasa, au menirea de a veni 
întru sprijinirea materială și duhovnicească a 
persoanelor defavorizate social, dar și de a semnala 
comunității că printre membrii ei se află persoane 
cu diferite deficiențe psiho-fizice sau alte situații de 
risc social care au nevoie de sprijinul semenilor.

Alături de reprezentanții Arhiepiscopiei 
Râmnicului și Protoieriei Râmnicu-Vâlcea, au 
fost prezenți preoți de la parohii din municipiu și 
împrejurimile acestuia.

Daruri pentru bătrânii din Centrul de servicii 
sociale Crețeni

În ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae, 
părintele protoiereu Daniel Bîrneață împreună cu 
părintele Ion Dobre au oferit daruri bătrânilor din 

Centrul de servicii sociale Crețeni. 
Bătrânii au primit pachete cu alimente şi au 

ascultat colinde fiind  copleșiți de darurile preoților, 
neputând să-şi reţină lacrimile la auzul cântărilor 
religioase. 

„Ceea ce mulţi rezidenţi din căminele de bătrâni 
își doresc mai mult decât orice altceva este cadoul 
din timpul petrecut cu ei. Beneficiarii acestor servicii 
de îngrijire caută și primesc alinare și sprijin, iar 
Biserica a manifestat permanent respect, grijă 
și preocupare faţă de bătrânii aflaţi în nevoie”, a 
precizat părintele protoiereu Daniel Bîrneață.

Daruri pentru persoane vârstnice din centre 
sociale

Arhiepiscopia Râmnicului, prin Sectorul Social-
Filantropic și cu susținerea financiară a Protoieriei 
Horezu, a organizat marți, 10 decembrie, o acțiune 
socială pentru persoane vârstnice, instituționalizate 
în cadrul a trei centre de îngrijire și asistență.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
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Arhiepiscop Varsanufie, 190 de persoane vârstnice 
de la centre sociale de îngrijire și asistență au 
primit daruri din partea Bisericii, constând în 
cărți de rugăciuni, iconițe și dulciuri. Beneficiari 
au fost persoanele instituționalizate în cadrul 
Centrului pentru persoane vârstnice Bistrița (70 
de persoane), Centrului de îngrijire și asistență 
Bistrița (50 de persoane) și al Centrului de îngrijire 
și asistență Zătreni (70 de persoane).

Coordonatorii acțiunii social-filantropice au fost 
Viorica Adriana Iancu, consilier social-filantropic 
eparhial, și părintele protoiereu Mihai Cârțan, al 
Protoieriei Horezu. Înainte de împărțirea darurilor, 
grupul psaltic al Protoieriei Horezu, format din 
preoți de la parohii din Horezu și împrejurimile 
acestuia, a interpretat colinde tradiționale, pentru 

a-i face părtași bucuriei vestirii Nașterii Domnului.
Acțiunea socială face parte din programul social-

filantropic pe care Arhiepiscopia Râmnicului, prin 
Sectorul Social-Filantropic și cele patru protoierii, 
le derulează periodic.

Bucurie și speranță pentru copiii din centrele 
de plasament din Râmnicu-Vâlcea

Sectorul Social Filantropic al Arhiepiscopiei 
Râmnicului și Protoieria Călimănești au oferit 
miercuri, 11 decembrie, daruri pentru 75 de copii, 
aflați în două centre de plasament din municipiul 
Râmnicu-Vâlcea.

Sărbătoarea Naşterii Domnului este o sărbătoare a 
bucuriei de a dărui, fapt pentru care, prin contribuția 
preoților și credincioșilor de la parohiile Protoieriei 
Călimănești, 75 de copii de la două centre de 
plasament din municipiul Râmnicu-Vâlcea au primit 
daruri. Acestea au constat în cărți de rugăciuni, 
iconițe și dulciuri, iar micuții beneficiari au fost 35 
de copii de la Centrul de plasament Ana, aflat în 
apropierea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, 
respectiv 40 de copii de la Centrul de plasament 
Andreea, aflat în apropierea Școlii Gimnaziale nr. 

13. În cadrul Centrului de plasament Andreea este 
și un centru pentru copiii cu dizabilități.

Alături de copii și de personalul social al celor 
două centre, au fost coordonatorii acțiunii social-
filantropice, și anume doamna Viorica Adriana 
Iancu, consilier social-filantropic eparhial, și 
părintele protoiereu Nicolae Laurențiu Ceaușu, al 
Protoieriei Călimănești, dar și preoți de la parohii 
din Protoieria Călimănești.

Înainte de oferirea darurilor, preoții au interpretat 
câteva colinde tradiționale pentru a-i încânta pe cei 
mici.

„Sărbătoarea Naşterii Domnului este întotdeauna 
un moment de bucurie, în special pentru copii, 
motiv pentru care am organizat această acţiune 
socială împreună cu Sectorul Social Filantropic 
al Arhiepiscopiei Râmnicului la două centre de 
plasament. Mai mult decât aceste daruri, am dorit ca 
acești copilași din familii defavorizate să nu resimtă 
atât de mult lipsa sau abandonul părinţilor, ci să 
aibă nădejde că ei nu vor fi singuri. Le mulţumesc 
lucrătorilor sociali pentru implicarea lor în procesul 
de incluziune socială a acestor copii defavorizaţi, mai 
ales pentru că le asigură un mediu de siguranţă și 
le dăruiesc clipe de bucurie unor suflete care poartă 
multă tristeţe”, a precizat pr. protoiereu Nicolae 
Laurențiu Ceaușu.

Festivalului – Concurs județean de colinde și 
cântece de Crăciun Bucuria Artei

Joi, 12 decembrie, la Colegiul Național de 
Informatică Matei Basarab din Râmnicu-Vâlcea 
a avut loc a V-a ediție a Festivalului – Concurs 
județean de colinde și cântece de Crăciun Bucuria 
Artei.

Festivalul a fost organizat de Inspectoratul Școlar 
Județean Vâlcea în colaborare cu Arhiepiscopia 
Râmnicului, unitățile școlare implicate în 
desfășurarea concursului fiind Colegiul Național 
Mircea cel Bătrân,  Școala Gimnazială Take Ionescu 
și Liceul Tehnologic Forestier din Râmnicu-Vâlcea.
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În cadrul Festivalului – Concurs de colinde au 
participat părintele profesor Bănuță Alexandru 
Cristian, Consilier pentru Învățământ și Activități 
cu Tineretul în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, 
doamna Laura Lăcraru, inspector școlar în cadrul 
I.Ș.J. Vâlcea, directori din cadrul unităților de 
învățământ și cadre didactice.

Festivalul de colinde și cântece de Crăciun a reunit 

grupuri vocale și soliști de la unitățile școlare din 
județ. Cei 150 de participanți în cadrul concursului 
și-au dovedit talentul artistic, vestind cu glasuri 
cristaline Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos.

La final, toți au primit daruri și au fost premiați 
pentru ținuta artistică deosebită și pentru bogăția 
repertoriului.

Activitate catehetică la Parohia Călimănești I

Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Călimănești 
I a organizat joi, 12 decembrie, o activitate 
catehetică cu elevii clasei a V-a a Școlii Gimnaziale 
Șerban Vodă Cantacuzino din Călimănești.

În apropierea sărbătorii Nașterii Domnului, 
la Biserica Sfinţii Apostoli Petru și Pavel din 
Călimănești a fost organizată joi, 12 decembrie, o 
activitate catehetică cu elevii clasei a V-a a Școlii 
Gimnaziale Șerban Vodă Cantacuzino.

Grupul de copii a fost întâmpinat de preotul paroh 
Nicolae-Laurențiu Ceaușu, protoiereu al Protoieriei 
Călimănești, care le-a vorbit copiilor despre 
însemnătatea praznicului Nașterii Domnului și 

despre importanța păstrării tradiției colindelor. 
Totodată, părintele protoiereu Nicolae Ceaușu 
a precizat că scopul acestei activități a fost ca 
micuții să înțeleagă că și ei au un rol semnificativ 
în activitățile Bisericii și că prezența lor în Biserică 
este întotdeauna o binecuvântare atât pentru ei, cât 
și pentru întreaga comunitate. 

Sprijin pentru bătrâni și copii 

O mulţime de cadouri au fost dăruite sâmbătă, 
14 decembrie, unor copii și bătrâni din localitățile: 
Sutești, Crețeni, Mrenești, Izvoru, Glăvile și 
Pesceana. Acțiunea caritabilă a fost organizată 
cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în 
colaborare cu Asociația Mămici din Vâlcea și cu 
sprijinul părintelui protoiereu Daniel Bîrneață.

 „Copiii sunt aripile cu care atingem cerul, darul 
special pe care părinţii îl primesc de la Bunul 
Dumnezeu! Prin acţiunile sociale desfășurate în 
cei 7 ani de activitate, am cunoscut mii de copii, 
fiecare special în felul său, iar noi ne dorim să oferim 
bucurii pentru cât mai mulţi copii și bătrâni aflaţi în 
dificultate. Mama oferă timp, dragoste copilului său, 

noi suntem alături de cei care au nevoie de noi!", a 
spus doamna Denisa Matei, Președinta Asociației 
Mămici din Vâlcea.

„Pentru acești copii și bătrâni, faptul că suntem 
aici este o bucurie imensă, mai ales pentru că simt 
că cineva îi iubește. Acum, mai mult ca oricând, 
vedem oameni cu suflet mare întinzând o mână celor 
singuri, gest pentru care le mulţumim. Solidaritatea 
se învaţă printr-un exerciţiu bun. Sunt foarte fericit 
să văd că oamenii empatizează cu semenii lor, că 
mulţi creștini și-au deschis sufletele, pentru a aduce 
bucurii prin darurile lor!”, a subliniat părintele 
Cristian Bănuță, Consilier Eparhial.
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Parohia Călimănești II a organizat miercuri, 18 
decembrie, o acțiune social-filantropică pentru 
copiii și adulții instituționalizați în centre sociale 
din Băbeni.

Darurile au fost împărțite beneficiarilor din trei 
centre sociale. Astfel, copiii de la Căsuța de tip 
familial Nicoleta au primit fructe, dulciuri, hăinuțe 
și jucării, beneficiarii de la Centrul de recuperare 
și reabilitare neuro-psihiatrică nr. 1 Băbeni au 

primit o mașină de spălat, alimente și articole 
de îmbrăcăminte, iar copiii de la Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă Băbeni au primit fructe 
și îmbrăcăminte.

Parohia Căzăneşti a oferit daruri bătrânilor de 
la Centrul medico-social Lădeşti

Părintele Mihai Florian Popescu, împreună cu 
membri ai Consiliului Parohial Căzăneşti, Protoieria 
Râmnicu-Vâlcea, au oferit joi, 19 decembrie, daruri 
bătrânilor din Centrul medico-social Lădeşti.

Persoanele vârstnice îngrijite în Centrul medico-
social Lădeşti au primit pături, pijamale, papuci, 
căciuli, ciorapi, pantaloni și scutece pentru adulți 
din partea Parohiei Căzăneşti. Domnul manager 
Sabin Dragnea a precizat că aceste produse sunt 
necesare şi binevenite în această perioadă de 
iarnă și a apreciat jertfa enoriașilor din Parohia 
Căzănești, care au dorit să aducă bucurie în sufletele 
pacienților din această instituție.

Daruri pentru persoane asistate din două 
centre sociale

130 de persoane din două centre sociale din 
Măciuca și Lungești au fost vizitați luni, 16 
decembrie, de preoți de la parohii din cuprinsul 
Protoieriei Drăgășani. Totodată, beneficiarii celor 
două centre au primit daruri. 

Beneficiarii acțiunii social-filantropice au fost 
70 de persoane de la Centrul de recuperare și 
reabilitare neuropsihică Măciuca și 60 de persoane 
vârstnice de la Centrul de îngrijire și asistență 
Lungești, aflate în cuprinsul Protoieriei Drăgășani.

Acțiune social-filantropică a Parohiei Marcea

Parohia Marcea a organizat marți, 17 decembrie, 
o acțiune social-filantropică pentru copiii 
instituționalizați la Centrul de plasament „Casa 
Pinocchio” din Băbeni.

Acțiunea social-filantropică a fost desfășurată de 
inimoșii voluntari ai Parohiei Marcea, coordonați 
de către părintele Gheorghe Anca. În cadrul acțiunii 
social-filantropice, beneficiarii Centrului de 
plasament „Casa Pinocchio” din Băbeni au primit o 
masă caldă și iconițe.

Daruri oferite de Parohia Călimănești II pentru 
copiii și adulții din două centre sociale
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Asociația Tinerilor Ortodocși Sfântul Valentin - o 
misiune actuală în rândul tinerilor

„Classic is fantastic”

La Biblioteca Județeană Antim Ivireanul din 
Râmnicu-Vâlcea, prin implicarea Clasei de canto a 
doamnei prof. Monica Valentina Scurtu, din cadrul 
Liceului de Arte Victor Giuleanu, în parteneriat cu 
Asociația Tinerilor Ortodocși Sfântul Valentin a 
Arhiepiscopiei Râmnicului și Biblioteca Județeană, 
a fost organizată miercuri, 13 noiembrie o serată 
muzicală, intitulată „Classic is fantastic", moderată 
de președintele Asociației Tinerilor Ortodocși 
Sfântul Valentin, Pr. Prof. Dr. Siluan Dumitru Scurtu. 
În cadrul seratei muzicale, elevii clasei de canto au 
interpretat lucrări muzicale clasice din repertoriul 
românesc și universal. 

Acompaniamentul la pian a fost susținut de către 
prof. Galina Nemțanu de la Liceul de Arte Victor 
Giuleanu. Totodată în cadrul seratei muzicale au 

fost invitați și elevul Viorel Papuc (nai) al clasei 
prof. Claudia Iordache și elevul Ramon Ionescu 
(vioară) din cadrul clasei prof. Ion Oltețeanu.

„Evenimentul muzical care s-a dorit a fi un demers 
educativ, a adunat mai mulţi tineri adolescenţi 
râmniceni, având drept principal scop cultivarea 
acestor genuri muzicale, menite să dezvolte orizontul 
muzical cultural al fiecărui participant. Dorim ca 
această serată muzicală  să devină tradiţie atât în 
cadrul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul", dar și 
să inspire alte spaţii râmnicene", a precizat doamna 
profesoară Monica-Valentina Scurtu.

Seară de colinde la Conacul Bălceștilor
Prin coordonarea Biroului de Învățământ și 

Activități cu tineretul și în parteneriat cu Consiliul 
Județean Vâlcea, la Muzeul Memorial Nicolae 

Bălcescu a avut loc în seara zilei de 16 decembrie, 
un concert de colinde, susținut de Corul de copii 
,,Brevis” al Arhiepiscopiei Râmnicului, dirijat de Pr. 
Prof. Siluan Dumitru Scurtu și Clasa de Canto de la 
Liceul de Artă Victor Giuleanu.

„Binecuvântarea colindelor”

Biblioteca Județeană Antim Ivireanul Vâlcea, 
Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Nicolae din 
municipiul Râmnicu-Vâlcea și Asociația Tinerilor 
Ortodocși Sfântul Valentin au organizat miercuri, 
18 decembrie, concertul de colinde intitulat 
„Binecuvântarea colindelor”. Manifestarea s-a aflat 
la cea de-a treia ediție.

Concertul de colinde „Binecuvântarea colindelor” 
a avut loc în holul mare al Bibliotecii Județene 
Antim Ivireanul Vâlcea, iar invitați au fost 
Corul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul 
Nicolae, Corul de copii „Brevis” al Arhiepiscopiei 
Râmnicului, dirijate de pr. prof. dr. Siluan Dumitru 
Scurtu, respectiv eleve și elevi de la clasa de canto 
a Liceului de Arte s, coordonați de doamna prof. 
Monica-Valentina Scurtu.
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Liga Femeilor Ortodoxe - 27 ani de activitate
Vineri, 1 noiembrie, la Biblioteca Județeană Antim 

Ivireanul, a avut loc Adunarea Generală a Asociației 
Liga Femeilor Creștin Ortodoxe din Arhiepiscopia 
Râmnicului.

La al 27-lea an de activitate neîntreruptă, 
Comitetul de conducere din perioada 2017-2019 
a prezentat raportul de activitate, într-o atmosferă 
festivă, avându-l alături pe părintele Victor Barbu. 
Membrele Ligii au urmărit cu interes prezentarea 
activităților desfășurate în această perioadă, oferind 
votul de apreciere pentru realizările întregii echipe. 

Doamna Silvia Barbu, invitata specială la întâlnire, 
membră a Biroului Executiv la începuturile 
activității Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe, și-a 
exprimat bucuria de a fi din nou în mijlocul 
doamnelor,  admirația pentru continuarea 
activităților și păstrarea luminii candelei faptelor 
bune împletite cu rugăciunea de către membrele 
Asociației, în toți acești ani. 

La finalul sedinței, actualul comitet de conducere 
a primit, în unanimitate, votul de încredere  pentru 
mandatul următor, perioada 2020-2022.

Liga Femeilor Creștin Ortodoxe din 
Arhiepiscopia Râmnicului premiază excelența

Membrele Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe din 
Arhiepiscopia Râmnicului au desfășurat marți, 
19 noiembrie, o nouă acțiune. De această dată, 

beneficiar a fost un elev de la Colegiul Național Gib 
Mihăescu din Drăgășani, care a avut un rezultat 
deosebit la Olimpiada Internațională „Științele 
Pământului”, care a fost organizată în Coreea de 
Sud.

Acțiune socială pentru copiii din două centre 
sociale din Râmnicu-Vâlcea

Membrele Ligii Femeilor Creştin Ortodoxe Vâlcea 
au organizat o acțiune socială pentru persoane 
defavorizate, și anume pentru beneficiarii din două 
centre sociale, aflate în municipiul Râmnicu-Vâlcea.

Acțiunea social-filantropică, derulată de 
membrele Ligii Femeilor Creştin Ortodoxe Vâlcea, 
a fost desfășurată în preajma zilei de sărbătorire a 
Sfântului Nicolae, pentru copiii din centrele „Ana” 
şi „Andreea”, care aparțin DGASPC Vâlcea.

Noi acțiuni social-filantropice organizate de 
Liga Femeilor Creștin Ortodoxe

330 de adulți și copii, din familii defavorizate, au 
primit miercuri, 18 decembrie, daruri din partea 
Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe, filiala Vâlcea.

Membrele Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe, filiala 
Vâlcea, au organizat două acțiuni social-filantropice 
pentru familii defavorizate. Prima acțiune social-
filantropică a avut loc la sala Iosif Episcopul a Casei 
Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, în cadrul căreia 
130 de copii au primit dulciuri și jucării. A doua 
acțiune social-filantropică a avut loc la Biserica 
Sfântul Dumitru din Râmnicu-Vâlcea, iar beneficiari 
au fost 200 de persoane adulte.

Activități social-filantropice și educaționale desfășurate 
de Liga Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului
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Activități educative cu prilejul „Zilei Mondiale 
a limbii rromani"

Părintele Nicolae-Dorin Buda, inspector 
coordonator al  Departamentului de misiune pentru 
rromi, a organizat în data de 5 noiembrie, cu ocazia 
„Zilei  Mondiale a limbii rromani",  o întâlnire cu 
elevii rromi de la Școala Gimnazială Sînbotin.

În cadrul activităților, părintele le-a făcut cunoscut 
tinerilor faptul că în toată lumea, sunt aproximativ 
4,8 milioane de vorbitori de limba rromani, țara cu 
cei mai mulți vorbitori fiind România (273.500 de 
persoane), urmată de Slovacia (253.943). Alte țări 
unde numărul de vorbitori este peste 100.000 sunt 
Cehia, Bulgaria și Ungaria. În termeni de procente 
din populația țărilor, Slovacia este pe primul loc 
cu 4,8% populație vorbitoare de limbă rromani; 
România este pe locul 6, cu 1,2%.

Limba rromani cuprinde mai multe dialecte şi face 
parte din grupul limbilor indice, fiind similară cu 
limbi precum punjaba și hindi.

 Pentru familiarizarea cu textul rugăciunilor, în 
cadrul întâlnirii a fost realizată și audiția Sfintei 
Liturghii în limba rromani, slujbă tradusă la 
inițiativa Înaltpresfințitului Părinte Arhiepiscop 
Varsanufie.

Acțiune socială pentru familii de rromi din 
localitatea Bujoreni

Departamentul de misiune pentru rromi în 
parteneriat cu Parohia Trăistari din Ocnele Mari, a 
organizat sâmbătă, 30 noiembrie, o acțiune social-
filantropică pentru câteva familii de rromi din 
localitatea Bujoreni, în cadrul căreia au fost oferite 
pachete cu alimente de bază.

Podema tatipen - ghetuțe călduțe
Părintele Nicolae Dorin Buda a organizat joi, 

5 decembrie, o acțiune prin care au fost dăruite 
ghetuţe elevilor rromi proveniți din familii cu 
situație financiară precară din localitățile Dăești, 
Bujoreni, Ocnele Mari și Muereasca.

Pelerinaj pentru rromi
Departamentul de misiune pentru rromi al 

Arhiepiscopiei Râmnicului a organizat sâmbătă, 
14 decembrie, un pelerinaj la mănăstiri din 
Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului.

„În cadrul acestui pelerinaj a fost vizitat și 
Mausoleul Eroilor de la Mateiaș, din comuna 
Valea Mare – Pravăț, un monument dedicat eroilor 
din Războiul de reîntregire națională dintre 
anii 1916-1918. Pelerinajul nostru s-a înscris în 
activitățile derulate în programul «Phirutno vaś 
o des – Pelerin pentru o zi», prin care căutăm 
atât apropierea persoanelor rrome de Biserică și 
exprimarea credinței față de Dumnezeu și sfinți, 
cât și cunoașterea valorilor noastre identitare, prin 
vizitarea locurilor încărcate de istorie”, a precizat 
părintele inspector Nicolae Dorin Buda.

Concert de colinde pentru copiii din cartierul 
Colonie Nuci

Departamentul de misiune pentru rromi din 
cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului a organizat 
miercuri, 18 decembrie, un concert de colinde 
pentru elevii Școlii Gimnaziale Colonie Nuci din 
municipiul Râmnicu-Vâlcea. Concertul de colinde a 
fost susținut de Corul Seminarului Teologic Sfântul 
Nicolae din Râmnicu-Vâlcea.

Activități sociale ale 
Departamentului de 

misiune pentru rromi al 
Arhiepiscopiei Râmnicului



47

Colegiul de Redacție

SFÂNTUL TEODOR STUDITUL, Cuvânt 
la Soborul Oștirilor Cerești:

„Sunat-au de jur împrejur trâmbițele Mai-
marilor Voievozi cei înțelegători, străfulgerat-au 
roată împrejur darurile Sfinților litughisitori. 

Cete de cântăreți veghetori ne-au adunat 
la privegherea întru imne, iar oștile celor fără 
de trup dănțuiesc, cântând împreună cu cei 
trupești. Mai-marele stranelor celor de sus și al 
celor de jos stă astăzi căpetenie peste cântăreți 
în același lăcaș. Și cine este acesta? Acesta 
este Mihail, cel care strălucește în harul lui 
Dumnezeu și care se face pentru toți muritorii 
mijlocitor al dumnezeieștilor străluciri. 

Așadar, prin arătările lui Dumnezeu cele 
din vechime, au fost descoperite oamenilor legi 
de-Dumnezeu-rânduite și preadrepte, mai cu 
seamă pentru ca aceia foarte mulți cărora li s-au 
încredințat daruri de la binefăcătorii lor să nu 
uite și să nu fie nemulțumitori față de ocrotitorii 
lor, ci fiecare să aducă mulțumiri după puterea 
firii sale. 

Îngerii ne sunt ocrotitori grabnici și calzi către 
Domnul, dânșii solesc fără șovăială și neîncetat 
pentru muritori, învățând iubirea de oameni de 
la iubitorul-de-oameni Dumnezeu.Îngerii sunt 
cea dintâi zidire, care se împărtășește și este 
luminată de lumina cea nezidită. 

Îngerii sunt lumea cea mai presus de lume și de 
dinainte de [această] lume, care au propovăduit 
lumii acesteia pe Hristos, Lumea cea mai presus 
de lume. Îngerii sunt mijlocitorii nemijlociți ai 
muritorilor către Dumnezeu, dumnezei prin 
dumnezeirea lui Dumnezeu, nefiind însă numiți 
astfel după fire. 

Îngerii sunt cetățenii slobozi ai Cetății 
de Sus celei slobode, ai Ierusalimului Celui 
de Sus, maica tuturor celor ce sunt slobozi 
împreună cu Hristos. Îngerii sunt focul cel 
însuflețit și înțelegător, văpaia cugetătoare a lui 
Dumnezeu”.

Sursă: Sfântul Teodor Studitul, Cuvântări, Editura Praxis, 
Râmnicu-Vâlcea, 2019.
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REVISTA „RENAȘTEREA”

Reforma Episcopului Vartolomeu, de ridicare culturală şi morală 
a poporului, a pornit la 20 octombrie 1921 de la gruparea celor 
aproape 900 de preoţi olteni reuniţi în Societatea „Renaşterea”. 
Acesta este punctul de plecare al celei mai de seamă lucrări preoţeşti 
din viaţa Bisericii Ortodoxe Române de după 1918. Societatea avea 
şi o revistă lunară de cultură religioasă, numită tot Renaşterea, 
devenită organul mişcării de refacere morală şi culturală în Oltenia, 
periodicul a reprezentat „tribuna” de la care reprezentanţii oficiali 
ai Episcopiei din această zonă a ţării şi-au expus poziţiile şi au trasat 
direcţii în rezolvarea unor probleme fundamentale cu care clerul, în 
special, şi Biserica, în general, s-au confruntat.

Primul număr al revistei Renaşterea a văzut lumina tiparului în 
mai 1922, la Craiova, cu următorul colectiv: Episcopul Vartolomeu 
Stănescu (preşedinte de onoare), Pr. Gh. I. Ghia (redactor între 
anii 1922–1925), Pr. M. Pretorian (administrator). În intervalul 
1922–1928, revista a fost publicată la Tiparul Prietenii Ştiinţei, din 
Craiova, ulterior la Tipografia Cozia. Revista a avut o periodicitate 
lunară, iar din veniturile obţinute din vânzarea acesteia, redacţia 
a dobândit mijloacele materiale necesare pentru achiziţionarea 
unor cărţi şi reviste religioase sau pentru publicarea unor lucrări 
de specialitate. Încă din primul an de activitate, revista Renaşterea 
a beneficiat din plin de sprijinul autorităţilor, cel puţin judecând 
după corespondenţa purtată cu centrele parohiale din Oltenia, 
pe marginea abonamentelor, documentele de arhivă atestând 
obligativitatea abonării pentru toţi preoţii din parohiile urbane şi 
rurale.

Chiar din primii ani de activitate, colectivul de redacţie a stabilit materialele care urmau să fie publicate în 
cuprinsul revistei. Astfel, Renaşterea urma să conţină: articole privitoare la operele misionare, filantropice, 
moralizatoare şi de conţinut istoric, juridic şi social; recenzii din scrierile şi revistele teologice apărute în ţară şi 
străinătate; o cronică externă şi una internă a mişcării culturale bisericeşti; rubrici minore, dintre care enumerăm: 
scurte ştiri interne şi externe, apariţii de cărţi, reviste şi ziare, bibliografii, poşta redacţiei, circulări, dări de seamă, 
procesele verbale ale centrelor parohiale, mulţumiri pentru donaţiile făcute, publicitate. 

Paginile acestui periodic au găzduit cu generozitate materiale ale clerului de frunte, ale preoţilor modeşti din 
mediul rural, ale studenţilor de la teologie, dar şi al unor personalităţi laice. Alături de episcopul Vartolomeu 
Stănescu, cei mai vechi şi fideli colaboratori au fost: Gh. I. Ghia, Mih. Gregorian, C. Stănică, N. Marinescu, Gr. 
Cristescu, C. Zamfirescu (Dolj); Gr. Bardan, Nic. Brâncuş, Gh. Oprişescu, I. Scrădeanu (Gorj); Petre Ionaşcu, Iustin 
Iorgulescu, Nic. Niculescu (Mehedinţi); I. Iliescu, Vasile Ionescu, Matei Pâslaru, I. G. Popa (Romanaţi), T. Bălăşel, 
C. Dănescu, C. Gaiculescu, N. Topologeanu (Vâlcea); Ilie N. Lungulescu (prim procuror la Tribunalul Vâlcea), prof. 
M. Mihăilescu, dr. C. N. Mihăilescu (medic colonel, profesor), prof. M. D. Marinescu, dr. Gh. Comşa, Toma G. Bulat. 
Dintre primele articole publicate, spicuim câteva titluri elocvente pentru varietatea bibliografică şi orizontul larg 
de idei, care i-a animat pe redactori în primii ani de activitate: „Vechile cărţi bisericeşti”, de pr. Mih. Gregorian; 
„Nevoia religioasă în zilele noastre”, de pr. Gr. Cristescu; „Şcoala şi sărbătorile”, de pr. C. Zamfirescu; „O nouă sectă 
filosemită”, de dr. Gh. Comşa; „Post festum”, de pr. Ioan F. Popescu; „Îndărăt spre vechea rânduială”, de prof. M. 
Mihăilescu.

Din anul 1938, programul subiectelor pentru revistă era stabilit anual de către comitetul celor trei directori ai 
societăţii „Renaşterea” şi aprobat de Episcopie. Răsfoind sumarul revistei, din anul menţionat, dar şi din anii 
următori, te surprinde varietatea temelor abordate. Fiind o revistă bisericească, au predominat articolele care 
tratau teologia practică şi pe cea teoretică: Sfânta Scriptură, tradiţiile, sectologia, studiile canonice şi disciplinare, 
morala întemeiată pe vieţile martirilor şi ale sfinţilor din toate timpurile. În paginile periodicului au fost 
inserate şi următoarele teme cu conţinut laic: materialismul, ateismul, agnosticismul, comunismul, anarhismul 
sau francmasoneria. Din acelaşi an (1938), se cerea obligatoriu ca articolele să fie însoţite de rezumate în limbile 
franceză, italiană sau germană, o parte dintre numerele revistei fiind trimise în străinătate.

Începând cu anul 1940, revista a trecut sub directa conducere a comitetului central al societăţii „Renaşterea”. 
Noile directive stabileau ca aceasta să apară de două ori pe lună, într-un număr de 1500 de exemplare, iar fiecare 
număr în parte trebuia să aibă între 80 şi 120 de pagini.

Cu această ocazie, era inserată şi o parte oficială, care până atunci fusese editată separat în cadrul Buletinului 
Oficial al Eparhiei Râmnicului Noului Severin.


