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 care, cu învoiala starețului și a obștii 

monahale de acolo, au dezgropat pe Nifon 

patriarhul pe care punându-l într-un sicriu de 

lemn  l-au adus în țară la mănăstirea Dealu, 

punându-l deasupra mormântului lui Radu 

cel Mare – izgonitorul său – pentru a primi 

dezlegarea de blestem, ceea ce s-a și săvârșit 

din mila Domnului și rugăciunile Sfântului 

Nifon! Apoi, vodă cel cuminte și înțelept, 

ucenicul iubit al sfântului patriarh, a 

poruncit ca de îndată să i se facă o raclă 

mare de argint poleită cu aur și pietre 

scumpe, unde au fost puse moaștele sfinte 

pentru a fi duse înapoi la Muntele Athos. 

 Când am fost la Athos, la Mănăstirea 

Dionisiu am insistat să ni se arate moaștele 

și racla marelui patriarh Nifon.  

Însoțitorii mei, preoți și mireni argeșeni 

au putut vedea splendida raclă pe care am 

purtat-o pe brațe, bucurându-ne cu inima de 

sfântul patriarh care a împlinit în urmă cu 

patru veri 500 de ani de când a păstorit pe 

culmi duhovnicești, patriarhia Țării 

Românești! Capul lui și mâna dreaptă au 

rămas la Curtea de Argeș sute de ani, după 

care acum se cinstesc la Catedrala 

mitropolitană din Craiova. 

 

 Vrăjmașul ne invidiază când vede că avem între noi comuniune în 

sinceritate și dragoste în Hristos și încearcă să semene vrăjmășie și 

dihonie deoarece urăște binele. De aceea vă spun: vrăjmașul nu va 

lăsa în pace aceste legături de sinceritate și simplitate pe care le 

aveți între voi ca părinții față de copii. De multe ori a izbutit să 

despartă și pe sfinți. Cu toate acestea, vă spun: dacă vom încerca să 

păstrăm totdeauna între noi simplitatea și sinceritatea și dacă ne 

descoperim gândurile, nu va putea face nimic.  

 Păcatul nemărturisit lucrează devastator în om și-i duce sufletul la 

moarte. 

 Despărțirea trupească nu distruge unirea duhovnicească dintre doi 

oameni, legați prin dragostea în Hristos, care este lucrul cel mai de 

preț din lume. 

 Nu te preocupa niciodată ce vor spune oamenii care nu au o 

gândire creștinească. 

 

Moaștele Sf. Nifon  de la  Constantinopol,  

 foto 

Pentru prima oară în istoria Bisericii 

Românești, la 16 august 1517, după sfințirea 

Catedralei episcopale din Curtea de Argeș, s-a 

făcut canonizarea marelui patriarh Nifon, pe  

care-l rugăm să ne binecuvânteze întru 

ostenelile noastre, de zi cu zi! 

(ÎPS Calinic, Episcop al  Argeșului  și  

Muscelului, text  publicat  în revista  Argeșul  

ortodox, anul VII,  nr. 373,  7 - 13 august 2008) 

Sf.Varsanufie  de  la  

Optina, icoană 

 Să nu plecați din biserică mai înainte de a se termina Liturghia, pentru că veți pierde harul ce-l 

primiți. Mai puțină pagubă pricinuiești sufletului tău dacă mergi mai târziu la biserică și rămâi 

pănă la sfârșit, decât atunci când pleci mai înainte de terminarea Dumnezeieștii Liturghii. 

 Mintea se luminează atunci când se îndeletnicește cu cercetarea Scripturilor și cu rugăciunea. 

În timp ce, afundându-se în cele pământești se face grea și neputincioasă să înțeleagă cele 

duhovnicești. 

( Starețul Varsanufie de la Optina, Sfaturi către monahi şi omilii către mireni) 

  
 


