
al unităţii de credinţă şi de neam” şi „Anul 
comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 
1918” şi să omagiem aportul femeilor la 
Marea Unire. Prin strădanie şi jertfelnicie au 
contribuit la înfăptuirea dorinţei de veacuri a 
poporului român, iar un nume care a scris 
istoria acelui unic moment a fost Regina 
Maria a României, curajoasă, demnă şi in-
teligentă, dedicată total poporului român. Cu 
arma în mână, Ecaterina Teodoroiu şi-a dat 
viaţa în Războiul pentru Întregirea neamului 
(1916-1918). Iar dincolo de Prut, Elena Alistar, 
soţie de preot, medic şi om politic, a militat 
pentru  unirea Basarabiei cu ţara-mamă, fiind 
singura femeie din Sfatul Ţării de la Chişinău 
atunci când s-a votat unirea cu Regatul 
României.

Astăzi, când păgânizarea societăţii creş-
tine după modelele culturale străine spiritului 
neamului nostru, misiunea femeii creştine 
este nepreţuită şi de neînlocuit. Femeia 
creştină nu suferă de obsesia discriminării şi 
n-are complexul inutilităţii, pentru că mi-
siunea de mamă este mai înaltă decât orice 

UceniŢele – martire  
Şi mărtUrisitoare ale Învierii

titlu sau funcţie ar obţine ea. Femeile creştine 
fac misiune de apostol prin comportamentul 
lor în familie şi în societate, propovăduind 
Evanghelia prin cuvânt şi imagine: unele 
vestesc Cuvântul de la catedră, ca profesoare 
de religie, altele zugrăvesc Chipul lui 
Dumnezeu în icoane. Iar mamele creştine îi 
cresc şi îi catehizează şi pe viitorii preoţi. 
Astăzi femeile şi mamele creştine trebuie să 
aibă ca modele pe femeile mironosiţe şi 
văzându-le curajul şi jertfa să ducă o viaţă de 
sfinţenie, de iubire şi altruism oriunde s-ar 
afla ele: în familia lor, în viaţa socială sau în 
Biserică. Căci unde credinţa şi dărnicia, 
iubirea şi implicarea femeii dau roade, familia 
este în armonie, copiii sunt crescuţi în 
dragoste de Biserică şi Neam, iar valorile 
familiei creştine sunt îmbrăţişate de întreaga 
societate.

În această Duminică toate femeile sunt che-
mate să devină „uceniţele Domnului”, căutând 
şi aflându-L pe Iisus Cel răstignit şi înmulţind 
între semeni bucuria Învierii Sale. ❖

Părintele Dinu

Sfântul Luca precizează că femeile 
acestea erau dintre „cele care veniseră 
cu Iisus din Galileea” (Lc 23, 55) şi că, 

în afara celor numite, „împreună cu dânsele 
au venit şi altele” (Lc 24, 1) şi le numeşte 
împreună cu cele cunoscute deja: „Maria 
Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov, şi 
altele” (Lc 24, 10). Iar Sfântul Ioan, se arată 
preocupat mai ales de convorbirea lui Iisus cu 
Maria Magdalena, punându-ne în faţă întreg 
acest episod (In 20, 1, 11-18).

Acestea erau mironosiţele: fie convertite în 
sensul cel mai profund al cuvântului, de la păcat 
la virtute, fie mame. Mama lui Iisus, a lui Iacov 
şi ale celorlalţi apostoli. Mame bune şi generoase, 
grijulii şi compătimitoare. Mame cum au fost 
dintotdeauna şi sunt şi astăzi, şi vor fi în vecii 
vecilor. Dar nedrept este că s-a convertit cu-
vântul mironosiţă în ceva ce ar presupune 
bigotismul sau chiar, ca şi la farisei, o bine 
ascunsă făţărnicie. Bineînţeles că nu luptăm cu 
cuvântul. Vor fi fost în istorie şi asemenea femei 
care, din zel nepriceput sau din viclenie, au 
compromis sau compromit ceea ce desemnează 
în Noul Testament cele mai onorabile dintre 
însuşirile feminine, dragostea, duioşia, respectul 
tradiţiilor, comuniunea cu cei plecaţi. 

Noi rămânem la acest ultim înţeles al 
mironosiţelor. Cuvântul înseamnă „purtătoare de 
mir”. Mirul era un untdelemn în care se adăugau 
foarte multe substanţe aromate şi care se folosea 
la îmbălsămarea morţilor. Mai târziu, în istoria 
creştinismului, mirul a devenit substanţa ungerii 
în Taina Mirungerii, care se administrează îndată 
după Botez. Femeile Mironosiţe, numite în 
cântările Bisericii „uceniţele Domnului” (Tro-
parul Învierii, glasul al 4-lea), au deschis calea 
mărturisirii credinţei în Învierea Mântuitorului 
Iisus Hristos pentru toate femeile dreptmăritoare: 
de la sfinte muceniţe, sfinte cuvioase, sfinte îm-
părătese şi până la mamele creştine care nasc şi 
cresc copiii în credinţă şi iubire faţă de Dumnezeu 
şi de semeni.

Şi să nu uităm că suntem în „Anul omagial 
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Duminica a 3-a După paști
(a Mironosiţelor)

Sf. Ier. Teodor SIcheoTul,  
epIScopul AnASTASIopoleI

„Iar după ce a trecut ziua sâmbetei, când se lumina spre ziua cea dintâi a săptămânii, a venit Maria 
Magdalena şi cealaltă Marie să vadă mormântul”, consemnează Sfântul Matei în Evanghelie (Mt 28, 1). 
Sfântul Marcu detaliază: „Iară după ce a trecut sâmbăta, Maria Magdalena, Maria lui Iacov şi Salomeea 

au cumpărat miresme, ca să meargă să ungă pe Iisus. Şi în ziua întâia a săptămânii,  
foarte de dimineaţă, când răsărea soarele, au venit la mormânt” (Mc 16, 1-2).



Duminica a III-a după Paşti este închinată 
Sfintelor Mironosiţe, lui Iosif din Arimateea  

şi lui Nicodim. Ei sunt cei care nu L-au părăsit 
pe Domnul atunci când Acesta S-a supus  

de bunăvoie morţii, ci, înfruntând cu dragoste  
şi cu mila lor înverşunarea hulitorilor şi ucigaşilor, 

ei au rămas alături de Hristos. 

Duminica a III-a după Paşti este 
dedicată şi Femeii creştine care 
poate fi caracterizată într-un mod 

impresionant prin sufletul şi comportamentul 
Mironosiţelor, ele fiind femeile ce au avut 
curaj să îi înfrunte pe duşmanii lui Hristos 
mergând pe Golgota pentru a mirui trupul lui 
Hristos. Fapta lor atinge inima noastră, pune 
în lumină iubirea pentru Hristos şi aceasta 
ascunde trăsături importante ale femeii creş-
tine: curajul şi dragostea pentru Dumnezeu. 

Curajul femeilor înglobează şi delicateţea 
prin fineţea ungerii trupului, dorinţa şi 
energia prin hotărârea lor, smerenia prin 
faptul că mironosiţele nu se gândeau la un 
folos, ci doar la cinstirea lui Dumnezeu, vi-
tejia, dar mai ales credinţa.

Imaginea femeii creştine este conturată 
excepţional în literatura română, o amintim 
pe Vitoria, protagonista din romanul „Bal-
tagul” de Mihail Sadoveanu, femeia curajoasă 
cu un spirit justiţiar de excepţie, care porneşte 
în căutarea bărbatului său şi decide să îşi facă 

dreptate singură. O altă figură feminină 
remarcabilă este Mara, din romanul omonim 
de Ioan Slavici, exemplul mamei care îşi 
creşte singură copiii. 

Exemplul femeii tinere cu probleme ado-
lescentine este Otilia, personajul principal 
din romanul „Enigma Otiliei”, scris de Geor-
ge Călinescu. 

Textele lirice româneşti oferă o imagine a 
mamei blânde, senine, unice prin felul său de 
a fi şi capabilă de a depăşi cântul de ciocârlie, 
fiind, astfel, o fiinţă sublimă şi măiastră. 
Acest portret este realizat de Tudor Arghezi 
în poezia „Una este mama”, în versuri 
precum: Dintre toate ce-s în lume/ Cea mai 
scumpă-i mama/ Cel dintâi cuvânt pe lume/ 
ce-l rostim e mama./ Munţi şi văi se mai pot 
naşte/ nici nu ne dăm seama,/ Dar ca ea nu 
vom cunoaşte,/ Una este mama./ Când în 
ceruri o să urce/ Cânt de ciocârlie/ Glasul 
mamei o întrece/ Când îmi cântă mie.

Poetul Grigore Vieru o identifică pe mama 
sa cu patria sa. „Mamă, tu eşti patria mea”, 
această identificare confirmă măreţia rolul 
identitar oferit de mamă. De asemenea, Vieru 
surprinde în versul „Ochii tăi/ În care s-au 
întâmplat/ Toate câte se pot întâmpla/ Pe 
lume!” capacitatea femeilor de a îndura, de a 
se sacrifica şi de a reuşi să fie atente la tot ce 
le înconjoară.

Aşadar, exemplul Mironosiţelor este 

FigUra Femeii creŞtine
Duminica Mironosiţelor

începutul femeii creştine, femeie care 
reprezintă o fiinţă credincioasă, iubitoare, 
curajoasă, hotărâtă, devotată, smerită, de-
centă, cinstită, demnă, atentă la căldura 
căminului şi capabilă să munte munţii din 
loc. ❖

Laura Trevisan 

Când spui „femeia“, ai spus „mama”, şi-ai spus „soţia”, „fiica”, „sora”, 
şi-ai spus fiinţa cea mai scumpă şi mai iubită tuturora, 
şi-ai spus iubirea, şi căldura, şi frumuseţea fără care
ar fi-un pustiu, şi-ar fi-o durere, şi-ar fi-o tristeţe tot sub soare.

Ce gol şi ce singurătate era în cele şase zile
când nu era în rai femeia pe toate luminându-i-le, 
iar când a fost făcută dulce, ca dintr-un vis, ca dintr-o rană, 
ce minunată întregire le-a dat fiinţa diafană.

E-adevărat că prin femeie a mai venit şi întristarea, 
dar fără ea n-ar fi viaţa şi n-ar fi binecuvântarea, 
n-ar fi cântarea, nici sărutul, nici dor sau lacrimă sub stele
şi ce-ar fi lumea fără-acestea şi ce-ar fi viaţa fără ele?

Să-L binecuvântezi pe Domnul şi mulţumeşte-I c-a făcut-o
iar faţa mamei şi-a soţiei adie-o şi sărut-o
pe fruntea sorei şi-a fetiţei, fă semnul binecuvântării
cu mângâierea cea mai sfântă a bucuriei şi-a cântării.

N-o întristaţi, ci mângâiaţi-o şi-ajutaţi-o cu iubire
să-şi ducă sarcina şi crucea frumos şi ea pre mântuire
căci când ea plânge toate, toate sunt chinuite şi-ntristate
iar când zâmbeşte ea, ce cântec şi ce lumină vine-n toate.

...Fii binecuvântată dulce şi scumpă mamă şi soţie
şi sora şi fetiţa noastră, fiţi fericite pe vecie
cu lacrimi sărutăm obrajii şi ochii voştri-n sărbătoare
şi-ntreaga dragoste ne-o punem pe-al vostru suflet ca o floare. ❖

Când spui „femeia“
de Traian Dorz

Cântec femeiesc
Aşa e mama şi a fost bunica
Aşa suntem femei lângă femei
Părem nimic şi nu-nsemnăm nimica
Doar nişte „ele” ce slujesc pe „ei”.

Ei neglijenţi, iar ele foarte calme
Ei încurcând ce ele limpezesc
Ei numai tălpi şi ele numai palme
Acesta e destinul femeiesc.

Şi-n fond, ce fac femeile pe lume?
Nimic măreţ, nimic impunător.
Schimbându-şi după ei şi drum şi 
nume
Pun lucrurile iar la locul lor.

Cu-atâţia paşi ce au făcut prin casă
Şi pentru care plată nici nu cer
De-ar fi pornit pe-o cale glorioasă
Ar fi ajuns şi dincolo de cer.

Ei fac ce fac şi tot ce fac se vede
Ba strică mult şi ele-ndreaptă tot
Şi de aceea nimeni nu le crede
Când cad, îmbătrânesc şi nu mai pot.

Aşa e mama şi a fost bunica
Şi ca ele mâine eu voi fi.
Ce facem noi, femeile? Nimica,
Decât curat şi uneori copii.

Suntem veriga firului de aţă
În fiecare lanţ făcut din doi
Ce greu cu noi femeile în viaţă
Dar e şi imposibil fără noi... ❖

Adrian Păunescu



sFântUl mare mUcenic gheorghe

Împreună cu ea s-a mai botezat şi fiica 
sa, Valeria.

În temniţă, Sfântul Gheorghe slăveşte 
şi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru 
purtarea Sa de grijă faţă de el. Vizitat de 
cei care aflau de minunile sale, le vorbeşte 
despre adevăratul Creator şi Mântuitor al 
lumii. Îndemnat în public să aducă jertfa 
zeilor, el spune: „Cum o să servesc eu 
unui zeu care nici nu există, ci e plăsmuit 
de mintea omenească pentru interesele 
noastre materiale! Eu mă închin Celui ce 
a slujit adevărului şi aduc jertfă inima 
mea pentru cinste şi dreptate...”. Con-
siderat de împărat drept hulitor al zeilor, 
acesta porunceşte ca sfântul să fie aruncat 
într-o groapă cu var clocotind, din care – 
minune! - iese nevătămat. Atunci îm-
păratul decretează decapitarea sa şi a 
împărătesei Alexandra. Înainte de a primi 

moartea martirică, Sfântul 
Gheorghe se roagă lui Dumnezeu. 
Mai înainte, Dumnezeu i se 
arătase în vis, îndemnându-l să 
nu se teamă de chinuri, ci să 
îndrăznească în faţa lor. După ce 
se roagă, întărit fiind, sfântul îşi 
pleacă singur capul sub ascuţişul 
sabiei. Trupul său, aruncat în 
groapa comună a sclavilor, este 
mai târziu luat de creştinii şi dus 
în oraşul Lida din Palestina. Aici 
este depus ulterior într-o biserică 
nouă. Sfintele sale moaşte să-
vârşesc de atunci multe minuni 
în rândul creştinilor care-i cer 
ajutorul.

Prin viaţa sa scurtă, Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe a do-
vedit multă râvnă şi dragoste 
pentru învăţătura lui Hristos, pe 
care a apărat-o şi mărturisit-o 
cu mult curaj în faţa celor care îl 
sileau să renunţe la credinţa 

creştină. Pe el creştinii îl roagă să 
mijlocească înaintea lui Dumnezeu 
pentru pacea lumii şi pentru mântuirea 
sufletelor lor. Prin trăirea sa curată, el 
şi-a adunat spicele faptelor bune şi a 
dovedit că este un lucrător iscusit în 
grădina Domnului. Se stinge din această 
viaţă „ca un mucenic nebiruit, ca un 
purtător de chinuri, ca un apărător al 
credinţei neînfruntat” (cântarea a 7-a).

Curajul şi biruinţa sa asupra răului 
sunt exprimate simbolic în iconografie 
prin reprezentarea sa ca un ostaş tânăr, 
călare pe un cal, ţinând în mână o suliţă 
cu care ucide un balaur, tatăl minciunii 
şi al tuturor relelor. Există o veche 
istorisire, în care se spune că undeva în 
Libia exista un lac în apropierea unei 
cetăţi. Locuitorii cetăţii erau îngroziţi 
pentru că mulţi din concitadinii lor 
piereau din cauza unui balaur care se 
afla în lacul acela şi-i atrăgea în adâncul 
apelor sale. Sfântul Gheorghe îi sal-
vează, omorând balaurul. Înainte de a 
înfige cu putere suliţa sa în gâtlejul 
balaurului, Sfântul Gheorghe s-a rugat 
lui Dumnezeu, Cel ce l-a ajutat să ucidă 
monstru ce sfâşiase mulţi oameni. 
Biruinţa Sfântului Gheorghe asupra 
balaurului a impresionat foarte mult pe 
locuitorii acelei cetăţi şi mulţi dintre ei 
s-au botezat.

O părticică din moaştele Sfântului 
Mare Mucenic Gheorghe, dăruite de 
Patriarhia bulgară, vor sta din ajunul 
praznicului Sfântului Gheorghe din 
acest an în biserica Sfântul Gheor-
ghe-Nou din Bucureşti. ❖

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 
ocupă un loc deosebit  

în calendarul bisericesc ortodox.  
El a fost unul dintre creştinii 

devotaţi învăţăturii şi învierii 
Mântuitorului Hristos, pentru care 

a primit moarte martirică  
în ziua de 23 aprilie în anul 303.

S-a născut în a doua 
jumătate a secolului al 
III-lea, în Capadocia, 

într-o familie de creştini de 
neam ales şi cu o frumoasă stare 
socială. A primit o creştere alea-
să şi a fost îndrumat să îmbră-
ţişeze, ca şi tatăl său, cariera 
militară, în care s-a afirmat 
repede, ajungând tribun şi apoi 
comis în armata romană. 

Devine omul de încredere al 
împăratului, care îl aprecia 
pentru calităţile sale de mare 
strateg, şi bogăţia cunoştinţelor 
sale filozofice. Ajuns în vârful ierarhiei 
militare romane, el se impune printr-o 
aleasă comportare faţă de subalternii 
săi. Aici se vede educaţia primită de la 
mama sa, căci aceasta, rămasă văduvă 
de tânără, n-a contenit să-l îndrume 
atent în credinţa creştină. Cuvântul 
Sfintei Scripturi sădit în inima Sfântului 
Gheorghe de mama sa a rodit prin bu-
nătatea sa faţă de subalternii săi, care se 
minunau de faptul că un tânăr de 30 de 
ani are o forţă spirituală deosebită, fără 
seamăn, în înalta societate romană, stă-
pânită de felurite manifestări imorale.

Sfântul Gheorghe în faţa prigoanei 
contra creştinilor declanşată de Diocleţian 
se alătură celor ce-L slujeau pe Hristos şi 
îşi dau viaţa pentru El. Se opune planurilor 
împăratului roman de a nimici pe creştini 
şi declară în faţa împăratului că şi el este 
slujitor al lui Hristos. Sfântul Gheorghe 
îndrăzneşte să-l înfrunte pe împărat zi-
când: „până când, o, împărate, şi voi 
curteni, veţi face război contra creştinilor? 
Vouă se cade să faceţi pace în toată 
lumea, dar acum pentru ce iubiţi războiul 
şi vrajba şi vreţi să vărsaţi sânge sfânt şi 
drept?” Mărturisirea sa îl înfurie pe su-
veranul roman, care ordonă să fie închis. 
În închisoare feluriţi înţelepţi necreştini 
încearcă să-l convingă să se lepede de 
credinţa în Iisus Hristos. Încercările lor 
fiind zadarnice Sfântul Gheorghe este 
supus torturilor, la care însă nu cedează. 
Printre cei ce asistau la înfiorătoarele 
chinuri suportate de Sfântul Gheorghe se 
afla şi soţia împăratului, Priscia, care s-a 
botezat, luând numele de Alexandra. 
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Luând din tinereţe crucea lui 
Hristos, s-a făcut schimonah în 
Schitul Dălhăuţi-Focşani, prin 

anii 1705-1706, unde s-a nevoit ca sihastru 
cu mare osârdie şi frică de Dumnezeu. 
Aici a deprins adâncul Sfintei Scripturi şi 
a citit multe scrieri ale Sfinţilor Părinţi. 
Apoi, cu darul lui Hristos, a ajuns mare 
lucrător al sfintei rugăciuni şi sfetnic 
duhovnicesc al părinţilor din obşte.

Primind hirotonia în preot, în anul 
1715 ajunge egumen al Mănăstirii Dăl-
hăuţi şi vestit povăţuitor de suflete, încât 
numele lui se făcuse cunoscut peste tot, 
până la domnul Ţării Româneşti, Con-
stantin Mavrocordat. Timp de 20 de ani, 
cât a fost stareţ la Dălhăuţi, Cuviosul 
Vasile adună în jurul său o obşte de peste 
40 de călugări sihaştri, pe care îi deprinde 
cu ascultarea, smerenia, tăcerea şi lu-
crarea cea de taină a rugăciunii lui Iisus. 
Astfel, stareţul Vasile face din obştea sa o 
adevărată şcoală duhovnicească de trăire 
isihastă, după învăţătura Sfinţilor Părinţi, 
renumită în Ţara Românească. Ucenicii 
săi, munteni, moldoveni, ardeleni şi ruşi, 
trăiau în desăvârşită dragoste şi bună 
rânduială. Apoi, nemaiîncăpând la Dăl-
hăuţi, se stabilesc, o parte, la Schiturile 
din jur: Trestieni, Ciolanu, Cârnu, Răteşti, 
Rogoz, Bonţăşti, Valea Neagră (Vrancea) 
şi altele.

Prin anii 1730-1733, stareţul Vasile 
reînnoieşte Schitul Poiana Mărului şi se 
mută aici cu 12 ucenici. Ca stareţ la Poiana 
Mărului, Cuviosul Vasile conduce du-
hovniceşte toate schiturile din Munţii 
Buzăului, pe care le cercetează regulat, 
fie personal, fie prin scrisori. Unul din 
ucenicii săi a fost şi Cuviosul Paisie, pe 
care îl primeşte în Schitul Trestieni pentru 
câţiva ani, iar în anul 1750 îl călugăreşte 
în Muntele Athos.

Rânduiala stareţului Vasile era aceasta: 

începutul celui următor, prin marii stareţi 
Paisie de la Neamţ († 1794), Gheorghe de 
la Cernica († 1806) şi Sfântul Calinic de 
la Cernica († 1868).

✤ Reînnoirea vieţii monahale de la 
Poiana Mărului şi din celelalte schituri 
din Vrancea şi Buzău s-a început şi 
desăvârşit printr-o profundă viaţă de ru-
găciune, supravegheată permanent aproa-
pe o jumătate de secol, de către marele 
stareţ Vasile. El cerea ucenicilor săi să 
practice neîncetat rugăciunea inimii, 
chiar înainte de despătimire, să trăiască 
în desăvârşită dragoste şi ascultare, să 
iubească tăcerea, smerenia, postul şi 
sărăcia celor materiale. Toate acestea, 
împreună cu stricta respectare a slujbelor 
bisericeşti la care luau parte toţi călugării, 
au contribuit cel mai mult la curentul 
monahal înnoitor care a odrăslit în Schitul 
Poiana Mărului.

✤ Despre rugăciunea inimii astfel 
învăţa Cuviosul Vasile de la Poiana 
Mărului: - Mulţi, citind cartea Sfântului 
Grigorie Sinaitul şi neavând încercarea 
lucrării minţii, greşesc în înţelegerea cea 
dreaptă a ei, socotind că această lucrare a 
fost dată numai bărbaţilor celor sfinţi şi 
fără de patimă. De aceea, ţinându-se de 
obiceiul de acum, adică numai de citirea 
şi cântarea psalmilor, a troparelor şi a 
canoanelor, săvârşesc numai rugăciunea 
cea din afară. Ei nu înţeleg că acest fel de 
rugăciune cântată ne-au dat-o părinţii 
numai până la o vreme, pentru neputinţa 
şi pruncia minţii noastre. Aceasta pentru 
ca, deprinzându-ne prin citire şi cântare, 
să urcăm la treapta lucrării celei cu 
mintea, nu să petrecem până la sfârşit în 
aceasta. Pentru că, citind şi cântând numai 
cu buzele rugăciunea cea din afară, 
rămânem la o părere bucuroasă de noi 
înşine, socotind că facem un lucru mare. 
(Arhimandrit Ioanichie Bălan – din 
„Patericul românesc”) ❖

trăirea în desăvârşită armonie, citirea 
zilnică a Sfintei Scripturi şi a Sfinţilor 
Părinţi, practicarea rugăciunii lui Iisus, 
păzirea curată a minţii, mâncarea o dată 
pe zi şi împărtăşirea săptămânală.

 Ca dascăl al rugăciunii, marele stareţ 
a scris şi câteva „Cuvinte” despre paza 
minţii, despre rugăciune şi creştere du-
hovnicească, care sunt scurte introduceri 
la scrierile filocalice ale Sfinţilor Nil de 
Sorska, Filotei, Isihie şi Grigorie Sinaitul. 
Cuvintele sale introductive sunt adevărate 
pagini de filocalie şi călăuză spre Hristos 
prin sfânta rugăciune.

Ajungând la măsura marilor sihaştri, 
Cuviosul Vasile şi-a dat sufletul în mâinile 
Domnului în anul 1767, lăsând în urmă 
numeroşi ucenici. 

Fapte şi cuvinte de învăţătură
✤ Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului 

a fost nu numai ctitorul unei mari sihăstrii 
româneşti, renumită chiar peste hotarele 
ţării, ci şi părintele duhovnicesc al altor 
unsprezece schituri şi mănăstiri din ju-
deţele Vrancea şi Buzău, pe care le or-
ganizează personal după rânduiala isi-
hastă fixată de el şi le populează cu 
numeroşi ucenici formaţi de el. Preluând 
mişcarea isihastă de la Schitul Pocrov 
iniţiată de Cuviosul Episcop Pahomie al 
Romanului († 1724), fericitul stareţ Vasile 
era foarte iscusit în viaţa de rugăciune, în 
cunoaşterea Sfintei Scripturi şi a Sfinţilor 
Părinţi filocalici. Punând accent mai ales 
pe ascultare, pe lectură şi rugăciune în 
mănăstirile şi sihăstriile din centrul ţării 
noastre, reuşeşte să creeze un adevărat 
curent de înnoire duhovnicească în mo-
nahismul românesc la mijlocul secolului 
XVIII. Acest mare curent, al doilea ca 
mărime după cel din secolul XV, iniţiat 
de Sfinţii Nicodim de la Tismana († 1406), 
Leontie de la Rădăuţi şi Daniil Sihastrul, 
va fi desăvârşit şi răspândit în toate ţările 
ortodoxe la sfârşitul secolului XVIII şi 

sFântUl cUvios vasile  
de la Poiana mărUlUi

PROgRAMUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 22 - 29 APRILIE 2018
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 22 aprilie 0800-1200 Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor) – Utrenia, Sfânta Liturghie
Luni 23 aprilie 0800-1200 Sf. Mare Mc. Gheorghe – Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 25 aprilie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-2000 Sfântul Maslu
Vineri 27 aprilie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 de la 2230 Slujbă de priveghere de toată noaptea
Sâmbătă 28 aprilie  0730-0930 Parastas cu pomenirea morţilor
 1830-1900 Vecernie
Duminică 29 aprilie 0800-1200 Duminica a 4-a după Paşti (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

Cuviosul ieroschimonah Vasile a fost părintele duhovnicesc  
al stareţului Paisie de la Neamţ şi unul din cei mai vestiţi dascăli şi lucrători  

ai rugăciunii lui Iisus din secolul XVIII. El era, după tradiţie, din părţile Poltavei  
şi s-a născut spre sfârşitul secolului XVII.


