
PRECUVÂNTARE 

 

 

Dumnezeiasca, plină de speranță și neînserata lumină a Ortodoxiei, ne oferă acel 

fundament existențial, real și sigur, pentru a înainta în istorie cu pașii prezenței lui Dumnezeu, 

discreți dar fermi, biruind toate încercările și provocările fiecărei epoci. Cu credință hotărâtă și 

tare, cu acea conștiință a fidelității față de învățătura Mântuitorului Hristos, așa cum am primit-

o de la Sfinții Apostoli și cu bucuria de a fi neobosiți misionari ai rodniciei Evangheliei, 

împărtășim din bogăția experienței Bisericii noastre strămoșești tuturor fiilor și fiicelor noastre, 

întărindu-i întru trăirea și mărturisirea speranței ce animă viața, familiile și comunitățile noastre.  

Biserica privește cu deosebit interes și deplină înțelegere experiențele pline de bucurie ori 

de tristețe ale oamenilor de astăzi, oferindu-le călăuzire, îndrumare și ajutor, conducându-i la 

întâlnirea transformatoare cu Hristos și la înnoirea fundamentelor lor spirituale. 

Cu deplină încredere în Bunul Dumnezeu și multă speranță în lucrarea Sa mântuitoare, mereu 

de grijă purtătoare, Biserica traversează secolele, biruind toate provocările, obstacolele și tot 

ceea ce încearcă credința poporului lui Dumnezeu. Cu puterea Domnului Celui Înviat și noi am 

traversat anul ce a trecut, dominat de numeroase și complexe provocări legate de limitarea și 

eradicarea pandemiei provocate de noul coronavirus.  

Ca mărturie a filantropiei creștine, clerul și credincioșii noștri s-au implicat, cu deosebită 

responsabilitate, în sprijinirea acelora care au fost cei mai afectați de această pandemie, copii, tineri 

și bătrâni, mai ales cei singuri ori bolnavi sau cei fără posibilități materiale. Astfel, au fost oferite 

tablete electronice pentru susținerea educației on line, alimente, îmbrăcăminte și medicamente 

celor în nevoie, ca substanțială contribuție a Arhiepiscopiei Târgoviștei la mai binele 

comunității noastre locale, în aceste vremuri dominate de multiple nevoi. 

Articolele și studiile ce se regăsesc între paginile acestui Almanah reprezintă o imagine 

dinamică, vie și reală a efervescenței spirituale și culturale din Eparhia noastră, cuprinzând 

contribuțiile profesorilor de la Facultatea de Teologie și Științele Educației a Universității Valahia 

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

preoților și ale profesorilor de Religie, precum și ale unor distinși și mărturisitori mireni, din cadrul 

mediului academic local și nu numai. 

Propovăduirea valorilor Evangheliei lui Hristos, mai cu seamă tinerilor, cu deosebită grijă 

față de utilizarea noilor mijloace de comunicare socială, a reprezentat o prioritate a misiunii 

pastorale a Bisericii noastre și anul acesta, deoarece promovarea principiilor creștine în rândul 

noilor generații reprezintă o urgență a preocupărilor clericilor noștri. 



Avem datoria de a mărturisi lumii noastre frumusețea și măreția profunzimii de viață 

și de credință a Ortodoxiei, cu bogatul și rodnicul tezaur de credință și înțelepciune al tradiției 

noastre strămoșești, care a dat sens vieții și istoriei înaintașilor noștri. 

Credința reprezintă reperul cel mai important pentru viața, trăirea și mărturisirea 

noastră cotidiană, fiind coloana vertebrală a activităților noastre și lentila corectă prin care 

vedem, receptăm și înțelegem realitatea lumii noastre. Prin urmare, avem datoria de a împărtăși 

celor de lângă noi, tinerilor și tuturor cu care relaționăm în viața de zi cu zi această speranță 

luminoasă și dătătoare de sens a credinței noastre străbune, care ne configurează alegerile și ne 

înfrumusețează viețile. 

Anul pe care recent l-am încheiat, 2020, a fost dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre 

pastorației părinților și copiilor și comemorării filantropilor ortodocși români, iar aceste teme au 

configurat specificul misiunii-pastorale a Eparhiei noastre, reprezentând, în același timp, un prilej 

de aprofundare a necesității sprijinirii aprofundării credinței de către contemporanii noștri, prin 

intermediul viziunii spirituale a celor ce au fost înaintea noastră pe aceste meleaguri și s-au remarcat 

prin dărnicia și iubirea lor față de aproapele. 

Anul 2021 este dedicat pastorației românilor din afara României, comemorării celor 

adormiți în Domnul și aprofundării valorii liturgice și culturale a cimitirelor, ca memoriale ale 

celor ce ne-au transmis credința și valorile noastre naționale. De aceea, aceste teme se vor regăsi în 

centrul preocupărilor noastre pastoral-misionare și cultural-științifice, pentru a readuce în memoria 

celor de lângă noi bucuria credinței celor care au fost, precum și frumusețea efervescenței creatoare 

a trăirii cotidiene a prezenței lui Dumnezeu în viețile noastre. 

Cu recunoștință, binecuvântăm osteneala, dăruirea și generoasa implicare a tuturor celor care 

au contribuit la apariția acestui Almanah, cel de al XXI-lea de la întronizarea chiriarhală la 

Târgoviște, frescă vie a vieții de credință din Eparhia noastră, dar și tuturor acelora care, cu interes 

și bunăvoință, se vor apleca asupra articolelor și studiilor cuprinse între paginile sale. 
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