
PRECUVÂNTARE 

Prin bunăvoința milostivă a Părintelui ceresc, a văzut lumina tiparului Almanahul 

bisericesc pe anul 2018 al Arhiepiscopiei Târgoviștei, complexă frescă a Bisericii 

celei vii de pe aceste meleaguri, în cel de al optsprezecelea an de slujire pastoral-

misionară, aici, în Cetatea Târgoviștei, istorica reședință mitropolitană și capitală a Țării 

Românești. 

În anul ce a trecut, ne-am bucurat împreună de aniversarea a jumătate de mileniu 

de la canonizarea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și 

Mitropolitul Țării Românești, primul sfânt canonizat pe teritoriul țării noastre, 

precum și a 500 de ani de la începutul construirii Catedralei mitropolitane din 

Târgoviște, la îndemnul Sfântului Voievod Neagoe Basarab. 

Totodată, ne-am bucurat de împlinirea a 460 de ani de la tipărirea Triodului-

Penticostar, la Târgoviște, de către Diaconul Coresi, promotor al unității naționale 

prin intermediul tiparului, continuator al operei tipografice, întru slava lui Dumnezeu și 

folosul duhovnicesc al credincioșilor Bisericii noastre străbune, începută, la noi, de 

Ieromonahul Macarie și Dimitrie Liubavici și continuată apoi, în vremea lui Matei Voievod 

Basarab și a Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. 

Toate aceste aniversări au fost celebrate așa cum se cuvine, prin tipărirea de volume 

care să marcheze importanța acestor momente și să aducă înaintea contemporaneității 

importanța și faptele mărețe ale trecutului.  

Astfel, au fost tipărite de către Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, ca celebrare a 

gloriei primului centru tipografic de la noi și ca ajutor în osteneala duhovnicească a 

clerului și credincioșilor noștri, volumele: 1) Diaconul Coresi - ctitor de limbă română, 

misionar al credinței străbune și slujitor devotat al neamului românesc; 2) Catedrala 

mitropolitană din Târgoviște - simbol al efervescenței misionare, spirituale și culturale 

muntene - 500 de ani de la începutul ridicării ei; 3) Adevărul și frumusețea credinței creștine 

- îndrumător pentru tinerii de azi; 4) Ieromonahul Macarie și excelența tipografică de la 

Târgoviște în secolele XVI-XVIII; 5) Tinerii în comunitatea parohială; 6) Cultul bisericesc - 

descoperirea prezenței dumnezeiești în comuniune de credință; 7) Arta - expresie a 

frumuseții dumnezeiești; 8) Mânăstirea Stelea. 

Între paginile acestui Almanah se regăsesc studii și articole ale profesorilor de 

teologie de la Facultatea de Teologie și Științele Educației a Universității Valahia din 

Târgoviște și de la Seminarul Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur din Târgoviște, dar și ale 

unor profesori de Religie, preoți, ori iluștri reprezentanți ai laicatului ortodox și ai 

spațiului cultural local și național. Acestea promovează chipul plin de adevăr, lumină 

și speranță al Ortodoxiei noastre strămoșești, pentru a fi de folos omului de astăzi 

aflat în căutarea sau aprofundarea sensului vieții. 

Printre prioritățile pastoral-misionare ale Bisericii noastre în anul recent 

încheiat, un loc de seamă l-a avut educația tinerilor și colaborarea preoților de la 

parohii cu profesorii de Religie, pentru a oferi noilor generații profunzimea, 

intensitatea și măreția valorilor creștine și românești, ca ajutor pe drumul vieții.  



Misiunea ortodoxă se fundamentează pe bogăția experienței de viață 

duhovnicească a Bisericii, promovând realitatea concretă a întâlnirii cu Mântuitorul 

Hristos și roadele istorice ale acesteia, așa cum s-au manifestat de-a lungul timpului. Ceea 

ce am crezut, cum am crezut și felul în care a rodit cuvântul lui Dumnezeu în spațiul 

răsăritean, aceea am și propovăduit, prin intermediul misiunii ortodoxe.  

Este, de fapt, un alt mod de a spune că misiunea ortodoxă se bazează pe realitatea 

întâlnirii și pe adevăr, iar aceasta dorim să o împărtășim tinerilor și credincioșilor noștri. 

Anul 2018 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre „Anul omagial 

al unității de credință și de neam“ și „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de 

la 1918“, astfel că această tematică va fi aprofundată și promovată în cadrul demersurilor 

educaționale și pastoral-misionare ale Eparhiei noastre, de-a lungul anului.  

Ortodoxia românească a fost alături de fiii și fiicele ei, în cadrul zbuciumatei 

istorii a neamului nostru, ea fiind unul din coloanele fundamentale ale realizării 

idealului de unire al românilor într-un singur stat național și unitar. Prin 

intermediul operei tipografice a Diaconului Coresi sau a Sfântului Ierarh Martir Antim 

Ivireanul, prin intermediul pravilelor, dintre care amintim numai de Pravila cea Mare de 

la Târgoviște, ori a promovării educației și a înființării de școli, Biserica noastră a 

menținut și a dezvoltat, cu fidelitate și sârguință, idealul unionist românesc, așa cum și 

astăzi sprijină aspirațiile noastre naționale. 

Binecuvântăm realizarea acestui volum, strădania celor care au contribuit la 

alcătuirea lui și râvna celor care se vor apleca asupra lui, cu dorința aprofundării valorilor 

noastre românești și creștine. 
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