
PRECUVÂNTARE 

 

Cu mila și ajutorul Bunului Dumnezeu, recunoscători pentru tot ajutorul pe care, 

cu generozitate, ni l-a acordat în cei șaptesprezece ani de slujire pastoralmisionară 

a poporului lui Dumnezeu din istorica Cetate românească a Tiparului de la 

Târgoviște și veche reședință voievodală și mitropolitană munteană, ne 

manifestăm bucuria de a oferi clerului și credincioșilor noștri Almanahul Bisericesc al 

Arhiepiscopiei Târgoviștei pentru anul 2017. 

Cu responsabilitate și intensitate misionară, în anul care a trecut, am omagiat 

împreună educația religioasă a tineretului ortodox și am comemorat 

personalitatea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și a celorlalți tipografi 

bisericești, omagiind cei 360 ani de la înființarea celebrei instituții educaționale și 

misionare ecleziale Schola graeca et latina de la Mânăstirea Stelea din Târgoviște. 

Pentru aceasta, am tipărit volumele „Sfântul Antim Ivireanul - misionar și om de cultură 

în slujba Bisericii și a neamului românesc“, „Schola graeca et latina - misiune 

educațională, culturală și bisericească la Târgoviște“, precum și broșurile misionare, 

ajunse la numărul 11, pentru educația tinerilor din Eparhie, ce continuă inițiativa noastră 

din anii trecuți, intitulate „Sfânta Scriptură - călăuza vieții creștine“ și „Sfânta Cruce - 

răbdare în suferință“. 

Între paginile Almanahului Arhiepiscopiei Târgoviștei pe anul 2017 se 

regăsește imaginea fidelă a dinamismului și profunzimii vieții spirituale și culturale a 

clericilor, profesorilor de Teologie și Religie, dar și a credincioșilor din Eparhia noastră, 

care au aprofundat, în mod ziditor, cuvântul rodnic al Evangheliei Mântuitorului 

Hristos, în diferitele lor responsabilități ecleziale, acolo unde trăiesc și lucrează. 

În acest Almanah Bisericesc se cuprinde și relatarea evenimentului major al vieții 

Ortodoxiei universale, și anume desfășurarea lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod al 

Bisericii Ortodoxe, de ale cărui documente, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

a luat act în ședința de lucru din 28-29 octombrie 2016.  

Articolele, studiile și materialele cuprinse între paginile acestui volum sunt 

o mărturie a misiunii pastorale a Arhiepiscopiei Târgoviștei din anul recent 

încheiat, care se constituie într-un imbold pentru activitatea eclezială din noul an, 

oferindu-ne speranța unui parcurs creator și rodnic, mai intens și mai profund ca 

până acum, dar și o modalitate de a oferi îndrumarea necesară credincioșilor 

noștri, pentru a putea discerne, în mod optim, din punct de vedere moral, în pofida 

diferitelor provocări ale contemporaneității.  

Epoca în care trăim este caracterizată de nenumărate aspecte, pozitive și 

negative, precum: uimitoarea dezvoltare a tehnicii, scurtarea distanțelor dintre oameni, 

accentuarea comunicării, ușurarea, prin intermediul mijloacelor moderne ale civilizației 

noastre, a vieții oamenilor și multe altele, dar și indiferentismul religios, ateismul, 

materialismul, ori secularismul. Între aceste caracteristici fundamentale ale lumii 

noastre se numără și globalizarea, proces complex și dinamic, cu variate implicații, 



atât pozitive, cât și negative, care și-a pus amprenta evidentă asupra misiunii creștine 

contemporane, fenomen care trebuie însă utilizat în serviciul propovăduirii 

evanghelice, așa cum au făcut-o înșiși Apostolii, acum aproape două milenii.  

Timpul în care trăim este darul contextual de viață pe care ni l-a oferit Creatorul, 

iar misiunea noastră de astăzi are tot atâtea greutăți și oportunități ca și misiunea celor 

care ne-au precedat. Așa cum știm din Sfânta Tradiție, ceea ce este important pentru 

misiunea Bisericii, din fiecare timp, este ca răspunsul misionar și predicarea 

Evangheliei să se facă în funcție de nevoile spirituale care duc la mântuirea 

omului. 

Anul care a trecut a avut în centrul său, ca cel mai important eveniment din 

recenta istorie a popoarelor ortodoxe, întrunirea Sfântului și Marelui Sinod al 

Bisericii Ortodoxe, care, în spiritul Tradiției Bisericii noastre, a aprofundat pentru 

misiunea-pastorală contemporană teme de importanță majoră pentru viața de 

credință. Cu bucurie, am participat la acest extraordinar moment de comuniune 

ortodoxă, ca membru al delegației Ortodoxiei românești, aducând cu fidelitate mărturia 

experienței spirituale ortodoxe și românești. Anul 2017 a fost declarat de către Sfântul 

Sinod al Bisericii noastre „Anul omagial al Sfintelor Icoane, al iconarilor și 

pictorilor bisericești“ și „Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al 

apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului“, prin urmare, aceste două teme 

vor fi aprofundate de către Eparhia noastră în acest an, alături de prioritățile pastoral-

misionare curente, ce au în vedere dezvoltarea activităților parohiale în care să fie 

implicați tinerii, colaborarea dintre preot și profesorul de Religie, la parohie, 

intensificarea pastorației individuale, aprofundarea creatoare a spiritualității ortodoxe 

și a culturii românești, precum și readucerea în memoria contemporanilor a unor 

evenimente sau personalități ale istoriei noastre naționale, pentru a oferi modele de 

viață și acțiune pentru credincioșii noștri. Dialogul permanent cu spațiul culturii și 

al științei, inclusiv prin participarea școlilor noastre de teologie de nivel 

preuniversitar și universitar, și intensificarea acestui dialog este, de asemenea, o 

prioritate actuală, deoarece Biserica noastră s-a manifestat întotdeauna ca 

promotoare și sprijinitoare a culturii, educației și științei. 

Binecuvântăm strădania și angajamentul eclezial al tuturor celor care s-au 

ostenit cu apariția în timp util a acestui volum, precum și pe toți cei dornici de a 

aprofunda dezvoltarea spirituală și culturală a valorilor creștine și românești. 
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