
 

PRECUVÂNTARE 

 

La două decenii de arhipăstorire pe istoricul tron vlădicesc de la Târgoviște, vede lumina 

tiparului Almanahul pe anul 2019 al Arhiepiscopiei Târgoviștei, ce se constituie, pe de o parte 

într-o frescă a Bisericii celei vii și a trăirii credinței noastre străbune de către poporul lui 

Dumnezeu, aici în vechea Capitală a Țării Românești, iar, pe de altă parte, în expresia multiplelor 

și complexelor preocupări teologice ale clericilor, profesorilor de Teologie sau de Religie, ori ale 

mirenilor profund atașați de valorile Bisericii noastre Ortodoxe. 

În anul care cu rodnica bunăvoință a Atotmilostivului Dumnezeu, recent l-am încheiat, ne-

am bucurat împreună de celebrările solemne dedicate „Anului omagial al unității de credință și 

de neam” și „Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de la 1918”, evocând, cu evlavie, 

contribuția Bisericii noastre străbune la înfăptuirea Marii Uniri, precum și rolul deosebit de 

important al precursorilor acestui eveniment istoric național, mai cu seamă în ceea ce privește 

tipăriturile, bune, multe și de folos, apărute sub patronaj eclezial, ce au promovat în mod unitar 

limba română și au menținut vie conștiința unității de credință și de neam. De asemenea, ne-am 

bucurat cu toții de resfințirea biserici Mânăstirii Stelea și de târnosirea bisericii Sfântul 

Voievod Neagoe Basarab din Municipiul Târgoviște. La nivel național, ne-a dăruit Bunul 

Dumnezeu darul de a participa la evenimentul istoric al sfințirii Catedralei Naționale de la 

București, vis secular al neamului nostru, ce manifestă credința puternică și duhul misionar al 

românilor. 

Ca Dar de Centenar, pe lângă monumentele ecleziale amintite mai înainte, Arhiepiscopia 

Târgoviștei a tipărit numeroase și folositoare volume, destinate educației catehetice a tinerei 

generații, dintre care cele dedicate Bisericii Ortodoxe și Marii Uniri, Voievodului Mircea cel 

Bătrân și Voievodului Martir Mihai Viteazul reprezintă modalitatea prin care Biserica noastră a 

înțeles să contribuie la aprofundarea spiritualității și a culturii naționale. 

Dintre momentele cele mai importante ale celor douăzeci de ani dedicați slujirii lui 

Dumnezeu, Bisericii și neamului românesc, merită menționate câteva evenimente, precum: 

sfințirea Mânăstirii Dealu, din ziua de 8 septembrie 2001, cu ocazia celor 500 ani de la 

târnosirea ei și a celor 400 ani de la moartea martirică a Voievodului Mihai Viteazul; 

resfințirea Catedralei Arhiepiscopale și Mitropolitane din Târgoviște, după restaurarea ei 

substanțială (4 noiembrie 2001); resfințirea bisericii Mânăstirii Nucet (7 noiembrie 2004); 

lansarea ediției jubiliare a Primului Liturghier Ortodox din lume, tipărit de Ieromonahul 

Macarie cu jumătate de mileniu în urmă, comemorarea celor 500 ani de la trecerea la cele 

veșnice a Sfântului Ierarh Nifon și primirea titlului de Mitropolit (10 iulie 2008); proclamarea 

locală a canonizării Sfântului Voievod Neagoe Basarab și aducerea și așezarea moaștelor 

Sfântului Ierarh Nifon, în Catedrala din Târgoviște, în prezența Preafericitului Părinte 

DANIEL, Patriarhul României (26 septembrie 2009); debutul sărbătoririi solemne și a 

Pelerinajului miilor de credincioși la moaștele Sfântului Ierarh Nifon, dimpreună cu 

Pelerinajul tinerilor din Eparhia noastră (10 august 2010); resfințirea bisericii Mânăstirii 

Stelea (10 septembrie 2017) și resfințirea bisericii Mânăstirii Dealu (10 iunie 2018), ambele 

după ample lucrări de restaurare și înfrumusețare. 



Familia creștină a constituit una din prioritățile fundamentale, din punct de vedere 

pastoral-misionar, ale Eparhiei noastre, împreună cu aprofundarea colaborării dintre preoți și 

profesorii de Religie, la parohii, pentru a oferi o educație catehetică de calitate tinerilor noștri. 

De altfel, acestea vor fi aprofundate și intensificate și în anii care urmează, spre mai binele 

generațiilor tinere și a societății noastre. 

Anul 2019 a fost declarat în Patriarhia Română drept „Anul omagial al satului românesc 

(al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)” și „Anul comemorativ al patriarhilor 

Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”, astfel că, aceste 

teme vor fi aprofundate în cadrul tuturor evenimentelor catehetice și pastoral-misionare ale 

Arhiepiscopiei Târgoviștei ale anului. 

În acest an, se împlinește un deceniu de la aducerea și așezarea pentru totdeauna a 

moaștelor Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării 

Românești, în Catedrala din Târgoviște, dar și de la proclamarea locală a canonizării Sfântului 

Voievod Neagoe Basarab, ocazie cu care, la 26 septembrie 2009, cu toții ne-am bucurat de 

prezența Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhului României, în cadrul unei ceremonii de 

neuitat. De altfel, o fericită coincidență, face ca anul 2019 să marcheze și 560 ani de la nașterea 

acestui erudit și sfânt voievod, care alături de Sfântul Ierarh Nifon este ocrotitorul spiritual al 

Eparhiei noastre. 

Fidelă misiunii ei de a fi „lumină a lumii”, vestitoare neînfricată a Evangheliei mântuirii, 

Biserica noastră străbună împărtășește, cu încredere și speranță, prin intermediul 

slujitorilor ei, harul tămăduitor, sfințitor și îndumnezeitor al Mântuitorului Hristos și este 

icoană neînserată a Împărăției lui Dumnezeu, semn al iubirii și milostivirii dumnezeiești.  

Contemporaneității, Ortodoxia îi vestește iubirea atotmilostivă a Bunului Dumnezeu, 

pacea, reconcilierea, precum și valorile fundamentale ale vieții, care ne împărtășesc lumină, 

încredere, speranță și bucurie, altfel spus, ne îndrumă pe drumul vieții, cu blândețea și 

delicatețea iubitoare a Tatălui ceresc. 

La două decenii de arhipăstorire pe tronul arhieresc de la Târgoviște, țin să mulțumesc 

cu recunoștință tuturor colaboratorilor, clericilor și credincioșilor, care în această perioadă m-au 

sprijinit în îndeplinirea îndatoririlor vlădicești, aici, la Târgoviște. 

Binecuvântăm apariția acestei lucrări, osteneala celor care s-au nevoit la alcătuirea ei și 

osârdia tuturor acelora care se vor apleca asupra ei, pentru propria zidire sufletească și 

aprofundarea comuniunii și a solidarității noastre creștine. 

 

 

 

 

Arhiepiscop și Mitropolit 

 


