
PRECUVÂNTARE 

 

Misiunea creștină în contemporaneitate constă, în mare parte, în aceea că Ortodoxia 

reprezintă șansa de a aduce mărturia sa autentică de păstrare a tezaurului de credință al Bisericii 

nedivizate, tezaurul tradiției liturgice și canonice bogate, precum și o învățătură de credință fidelă 

începuturilor ei apostolice. Ortodoxia este orientată spre aspirațiile și așteptările omului din 

vremea noastră, fiind receptivă la provocările contemporaneității și la nevoile pastorale 

concrete ale credincioșilor. 

Frumusețea, autenticitatea și profunzimea tezaurului de credință al Ortodoxiei oferă 

misiunii pastorale ecleziale strălucire, dinamism și vigoare, împărtășind contemporanilor speranța 

unei intense, majore și necesare înnoiri spirituale. 

Unicitatea misiunii ortodoxe este dată, preponderent, de specificitatea felului în care 

Hristos a luat chip în spațiul de viață și acțiune al poporului lui Dumnezeu, român și creștin, care 

trăiește Ortodoxia credinței în mod curent. Este vorba despre împărtășirea unicității ca 

experiență, adică de proiecția existențială a acestui mod specific de viață și de credință.  

Bucuria întâlnirii, frumusețea comuniunii, puterea solidarității și profunzimea trăirii 

duhovnicești, alături de adevărul învățăturii de credință constituie ethosul Ortodoxiei pe care avem 

datoria de a-l trăi și de a-l împărtăși cu cât mai mulți semeni de ai noștri, pentru ca viața lor să-și 

găsească sau să-și regăsească sensul mântuitor. 

Mamă și învățătoare, protectoare și călăuzitoare a fiilor săi în istorie, Biserica reprezintă 

comuniunea desăvârșită de viață și de credință cu Domnul Cel Înviat, fundament al trăirii și al 

propovăduirii noastre, Cel pe care-L mărturisim lumii prin cuvânt și faptă, pentru a lărgi comunitatea 

de viață sfântă. 

Din paginile acestei cărți transpare o Ortodoxie deschisă și angajată în dialog cu lumea 

științei și culturii, gata oricând să slujească omul și să-L vestească pe Dumnezeu, să colaboreze cu 

celelalte tradiții confesionale creștine spre realizarea unității văzute a Bisericii lui Hristos, dar și 

pentru transfigurarea chipului acestei lumi. 

Această mărturie de credință, de filantropie și de viață întru Hristos se regăsește în 

articolele și studiile ce alcătuiesc Almanahul bisericesc pe anul 2022 al Arhiepiscopiei 

Târgoviștei, frescă autentică de istorie vie și dinamică, ce exprimă bucuriile, speranțele și 

încercările prin care trece comunitatea de credință, dar și rezolvările și aprofundările pe care ea le 

propune.  

Volumul sintetizează strădania științifică și preocupările pastoral-misionare și culturale ale 

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



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

dascălilor de Religie, dar și ale unor distinși reprezentanți ai mediului academic local și național. 

Pentru că anul 2021 a fost dedicat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre pastorației 

românilor din afara României și comemorării celor adormiți în Domnul, precum și valorii liturgice 

și culturale a cimitirelor, aceste teme se regăsesc în preocupările mărturisitoare și de aprofundare 

științifică a autorilor acestui volum, evocând diferite aspecte ale acestora, utile și inspiratoare și 

pentru alții, dar în mod cert o mărturie amplă a modalității în care, în Eparhia noastră, s-a realizat 

aprofundarea lor. 

Pandemia care încă ne încearcă viețile și credința reprezintă și o oportunitate de a 

intensifica filantropia creștină, de a privi cu mai mare atenție la nevoile aproapelui nostru și de a 

găsi noi modalități de exprimare a credinței. De asemenea, este un nou prilej de a reafirma 

încrederea pe care trebuie să o avem în știință și în rezolvările pe care ea le propune, dar și de a 

aprecia slujirea deosebită, jertfelnică și necesară a medicilor, mai ales în această perioadă, ca 

slujitori ai binelui public, fapt pentru care trebuie să sprijinim acest efort cu maximă responsabilitate. 

În anul 2022, vom aprofunda rostul rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și vom 

comemora pe sfinții isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț. Astfel, 

această tematică se va regăsi în demersurile pastoral-misionare, educaționale și culturale ale 

Eparhiei noastre, iar aprofundările de seamă vor fi popularizate pentru a se bucura cât mai mulți de 

osârdia celor preocupați de acestea. 

În cel de al XXII-lea an de la întronizarea noastră chiriarhală de la Târgoviște, 

mulțumind cu recunoștință Bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul, binecuvintez, cu apreciere, pe 

ostenitorii, dar și pe cititorii acestui volum ce reliefează aspecte ale mărturisirii credinței străbune 

în contemporaneitate. 
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