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naţional bisericesc care se va desfăşura după 
coordonatele de mai jos.

În primul semestru al anului 2017, sub ge‑
nericul „Anul omagial al sfintelor icoane, 
al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti”, 
vor fi evidenţiate următoarele teme: apari‑
ţia icoanei şi a picturii în Biserică, teologia icoa‑
nei, prevederi canonice, juridice şi ermineutice 
privitoare la icoane şi pictură bisericească, icoa‑
na în cultul ortodox, icoana în viaţa creştinului 
ortodox, icoana în şcoală, pictorul de icoane, 
tradiţia iconografică românească; actualitatea, 
importanţa şi necesitatea sfintelor icoane pen‑
tru viaţa şi misiunea Bisericii astăzi.

În acest context, facem precizarea că în 
anul 2017 se împlinesc 1230 de ani de la întruni‑
rea Sinodului VII Ecumenic (Niceea, 787), care 
a condamnat iconoclasmul şi a restabilit cultul 
sfintelor icoane.

În al doilea semestru al anului 2017, sub 
genericul „Anul comemorativ Justinian 
Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei 
în timpul comunismului”, va fi evidenţiată 
personalitatea şi moştenirea misionară a Pa-
triarhului Justinian la împlinirea a 40 de ani 
de la trecerea sa la cele veşnice, precum şi jert-
felnicia unor ierarhi, preoţi şi mireni din toate 
eparhiile care au mărturisit şi apărat credinţa 
creştină ortodoxă în timpul regimului comu-
nist (prin înţelepciune şi tact pastoral, prin cu-
raj şi fermitate în transmiterea credinţei, prin 
mărturisire jertfelnică în timp de prigoană).

În timpul anului 2017, Patriarhia Română 
va organiza un congres teologic internaţional 
dedicat Anului omagial al sfintelor icoa-
ne, al iconarilor şi al pictorilor biseri-
ceşti şi un simpozion bisericesc internaţional 
dedicat Anului comemorativ Justinian 
Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei 
în timpul comunismului .

De asemenea, în anul 2017, Patriarhia Ro‑
mână va organiza a VI‑a ediţie a Concursului 
Naţional „Icoana ortodoxă – lumina credinţei”. 

Eparhiile şi instituţiile de învăţământ teo‑
logic ale Bisericii Ortodoxe Române vor organi‑
za, în anul 2017, congrese, colocvii şi seminarii 
sub genericul 2017 – Anul omagial al sfin-
telor icoane, al iconarilor şi al pictorilor 
bisericeşti în Patriarhia Română.

Cele două teme ale anului omagial şi co‑
memorativ – 2017 vor fi prezentate şi apro‑
fundate, de asemenea, în timpul conferinţelor 
pastoral‑misionare semestriale de primăvară şi 
toamnă organizate în eparhiile Patriarhiei Ro‑
mâne.

Agenţia de Pelerinaj BASILICA Travel şi 
centrele de pelerinaj ale Patriarhiei Române 
vor organiza pelerinaje în ţară şi străină-
tate la bisericile şi mănăstirile care sunt în-
zestrate cu icoane şi picturi renumite pentru 
frumuseţea lor şi reprezentative pentru arta 
creştin‑ortodoxă .

La sfârşitul lunii octombrie 2017, va avea 
loc şedinţa solemnă a Sfântului Sinod în care 
va fi prezentată o sinteză a evenimentelor orga‑
nizate de către eparhiile din ţară şi străinătate 
în anul 2017.

Manifestările organizate în 2017 – Anul 
omagial al sfintelor icoane, al icona-
rilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul 
comemorativ Justinian Patriarhul şi al 
apărătorilor Ortodoxiei în timpul comu-
nismului în Patriarhia Română – vor fi medi‑
atizate de către Centrul de Presă BASILICA al 
Patriarhiei Române, mass‑media bisericească 
eparhială şi presa laică receptivă la valorile cre‑
dinţei creştine.

 
BIROUL DE PRESĂ  

AL PATRIARHIEI ROMÂNE

proclamarea oficială a anului omagial 
şi comemorativ 2017 în patriarhia română

P roclamarea anului 2017 în Patriarhia 
Română ca „Anul omagial al sfintelor 

icoane, al iconarilor şi al pictorilor biseri-
ceşti şi Anul comemorativ Justinian Patri-
arhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în tim-
pul comunismului”

(Catedrala Patriarhală, duminică, 1 
ianuarie 2017)

În şedinţele sale de lucru din 28‑29 
octombrie 2015, 25 februarie 2016 şi 16 de‑
cembrie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Or‑
todoxe Române a hotărât:

1 . declară anul 2017 ca „Anul omagial 
al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pic-
torilor bisericeşti” şi „Anul comemorativ 
Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Or-
todoxiei în timpul comunismului” în Patri‑
arhia Română;

2 . aprobă programul‑cadru naţio-
nal bisericesc, care va fi adus la cunoştin‑
ţa eparhiilor, în vederea realizării proiec‑
tului liturgic, cultural şi mediatic intitulat 
„2017: Anul omagial al iconarilor şi al 
pictorilor bisericeşti şi Anul comemora-
tiv Justinian Patriarhul şi al apărători-
lor Ortodoxiei în timpul comunismului” în 
Patriarhia Română;

3 . aprobă ca figuri emblematice ale 
anului omagial al sfintelor icoane, al icona‑
rilor şi al pictorilor bisericeşti pe Sfântul 
Apostol şi Evanghelist Luca, Sfântul Ioan 
Damaschin şi Sfântul Teodor Studitul;

4 . aprobă ca, în toate instituţiile biseri‑
ceşti centrale şi eparhiale, precum şi în se‑
minariile teologice şi facultăţile de teologie 
ortodoxă, să se ia măsurile necesare pentru 
a ilustra programul‑cadru naţional biseri-
cesc intitulat „2017: „Anul omagial al sfin-
telor icoane, al iconarilor şi al pictorilor 
bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian 
Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în 
timpul comunismului”, prin acţiuni şi ma‑
nifestări locale (media, publicistice, confe‑

rinţe, întruniri, simpozioane şi seminarii 
pastorale, teologice, catehetice, duhovni‑
ceşti), prin contribuţia ierarhilor, a profe‑
sorilor de teologie, a preoţilor, monahilor 
şi monahiilor, precum şi a altor specialişti;

5 . aprobă ca, la Conferinţa pasto‑
ral‑misionară semestrială din primăvara 
anului 2017, să se trateze tema „Anul oma-
gial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al 
pictorilor bisericeşti”, iar la Conferinţa 
pastoral‑misionară semestrială din toamna 
anului 2017 să se trateze tema „Anul come-
morativ Justinian Patriarhul şi al apără-
torilor Ortodoxiei în timpul comunismu-
lui”, cu posibilitatea aprofundării acestora 
şi la conferinţele preoţeşti administrative 
lunare pe care le va stabili fiecare eparhie, 
precum şi în cadrul cercurilor pastorale;
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6 . aprobă diploma anului omagial 
2017, care să fie oferită celor merituoşi în 
realizarea, apărarea şi promovarea sfinte‑
lor icoane;

7 . aprobă imprimarea medaliei come‑
morative „Justinian Patriarhul” şi a di‑
plomei „Justinian Patriarhul”, care să fie 
oferite celor care au contribuit la organiza‑
rea şi promovarea anului 2017 în Patriar‑
hia Română ca an comemorativ Justinian 
Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în 
timpul comunismului;

8 . Centrul de Presă BASILICA al Patri‑
arhiei Române va prezenta evenimentele 
referitoare la Anul omagial şi comemorativ 
– 2017 în Patriarhia Română.

Preşedintele Sfântului Sinod
† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

icoana, reflecŢie concretă a teologiei

Prin icoană, cel credincios se deschide tai‑
nei Celui Ce S‑a întrupat, învaţă „lim-

ba” Cerului, participă încă de acum la viaţa 

înveşnicită a sfinţilor lui Dumnezeu, pregustă 

fericirea care nu va păli nicicând, îşi plânge ne‑

cazul, îşi varsă grija şi povara zilei în faţa Celui 

Ce stăpâneşte toate şi a prietenilor Lui adevă‑

raţi. Această oglindă a veşniciei dumnezeieşti 

face să rodească în fiecare frica ce vine din dra‑

gostea de Dumnezeu, cinstirea celor cu adevă‑

rat drepţi, şi urmarea lor pe calea cea strâmtă a 

sfinţeniei.

Dacă Hristos este „chipul desăvâr-
şit al Tatălui”, şi omul, zidit „după chipul lui 
Dumnezeu”, îşi recapătă adevărata lui fire, fru‑

museţea sa iniţială, doar devenind „icoană a lui 
Hristos”, atunci trebuie să vedem în icoană ceva 

mai mult decât „o limbă”, decât un simplu mij‑

loc de expresie.

Iconicitatea se găseşte şi în profunzime, 

nu doar în metodă, în înfăţişarea lucrurilor sau 

în formularea adevărurilor teologice. Această 

iconicitate constituie nivelul, orizontul şi firea 
lăuntrică a realităţilor teologice.

Icoana este „adevărul lucrurilor”, „în-
dreptarul credinţei” care înlocuieşte idolii neîn‑
sufleţiţi ai raţiunii, incomoda şi rigida idee filo‑
sofică a fiinţei cu blândeţea, lumina neapusă şi 
vioiciunea prezenţei.

Atât în lucrarea iconomiei dumnezeieşti, 
cât şi în taina înfăptuirii mântuirii, icoana de‑
vine o „categorie” decisivă pentru viziunea or‑
todoxă. [...]

Tema principală în Ortodoxie este exact 
aceasta: transfigurarea creatului, restaurarea 
chipului întunecat, participarea la frumuseţea şi 
slava Fiului Celui Unuia‑Născut, care este „chi-
pul lui Dumnezeu celui nevăzut” (Coloseni 
1, 15). Această stăruinţă lăuntrică, această 
continuitate şi fidelitate a Ortodoxiei faţă de 
acest „semn” al icoanei, care se dezvăluie în ac‑
centul care oferă şi interpretează bogăţia măr‑
turiilor date de martiri, în adevărul dogmei, în 
manifestarea ethosului şi a practicării credinţei, 
în arta închinării, precum şi în modul vieţuirii şi 

al simţirii popoarelor ortodoxe, marchează 
într‑un mod indelebil particularitatea caracte‑
rului ortodox. Nu este o coincidenţă faptul că 
victoria finală a credinţei ortodoxe este legată 
de restaurarea cultului icoanelor.

Icoana, oglinda frumuseţii 
lui Dumnezeu

Astfel, în Ortodoxie icoana nu este doar 
o simplă cale estetică şi o metodă practică în 
abordarea tainei credinţei. Icoanele nu sunt 
simple cărţi dedicate celor care nu ştiu să ci‑
tească, astfel încât cei educaţi să nu aibă nevoie 
de ele. Pe toţi îi învaţă, nu pentru că îi infor‑
mează, ci pentru că pe toţi îi îndrumă către cer. 
Nu sunt frumoase ca opere de artă, ci pentru că 
ne dezvăluie realitatea inaccesibilă ochilor tru‑
peşti, frumuseţea cea de nepătruns, a Celui Care 
este „mai frumos cu chipul decât toţi murito-
rii” (fragment din strofa a noua a primei 
stări a Prohodului Domnului).

În ceea ce o priveşte pe Născătoarea 
de Dumnezeu, faptul că „toată slava fiicei 
Împăratului este înăuntru”, este valabil şi pentru 

cea mai umilă şi mai inestetică icoană. „Negrăita 
lumină a virtuţilor Tale, Hristoase, cine o va 
spune?” Iconografia ortodoxă se angajează să 
povestească tocmai această istorisire, câştigân‑
du‑şi astfel importanţa de „semn” al realităţii 
către care ne trimite. „Cinstea adusă icoanei 
trece la cel zugrăvit pe ea” (Sfântul Vasile cel 
Mare). Exact această reducere, această trecere, 
devine, ca o altă taină pascală, cheia înţelegerii 
adevărului său.

Cu alte cuvinte, în Ortodoxie axa nevoin‑
ţei nu constituie interpretarea tainei, ci propria 
noastră trecere prin taină către „Pământul cel 
nou” (Apocalipsa 21).

Nu este vorba de cum să transferăm, să 
imprimăm şi să circumscriem „suprafires-
cul”, „negrăitul” şi „insesizabilul” în limite‑
le şi exprimarea din interiorul acestei lumi, ci 
de cum să nu devenim „neascultători cereş-
tii arătări” (Fapte 26, 19), potrivit cuvântului 
Apostolului Pavel, şi astfel să ne deschidem 
ochii către „lumina necreată”, către cea pe 
care „ochiul nu a văzut‑o”, pentru a înfăptui „in-
trarea cea mare”, închipuindu‑i pe heruvimi.

Credincioasă adevărului fundamental 
că „El, bogat fiind, pentru voi a sărăcit, ca voi 
cu sărăcia Lui să vă îmbogăţiţi” (2 Corinteni 
8, 9), Ortodoxia nu ne învaţă prin icoană cum 
să‑L ţinem pe Acesta în sărăcia noastră, ci cum 
să ne ridicăm noi la bogăţia Lui. Această izbân‑
dă ortodoxă s‑a realizat pentru că icoana este 
trecere, este Paşte, nu ca operă de artă sau ca 
limbă vorbită, ci ca „semn”, ca „limbă comu-
nă”, ca revărsare de slavă, care îl învăluie pe cel 
care o vede şi o îmbrăţişează, introducându‑l în 
subiectul ei, în evenimentul pe care‑l reprezin‑
tă, ca părtaşşi pelerin.

Este ceva care ne aminteşte de scena cu 
păstorii de la Naşterea Domnului, unde „slava 
Domnului a strălucit împrejurul lor” (Luca 2, 9), 
sau potrivit mărturiei Apostolului Ioan: „Am 
văzut slava Lui, slavă ca a Unuia‑Născut din 
Tatăl” (Ioan 1, 14).

Cum se propovăduieşte Dumnezeu 
prin icoană?

Icoana în Ortodoxie nu este doar un 
obiect de artă şi de estetică, ci limba ei cea mai 
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naturală şi mai sigură, căci ea devine atitudi‑
ne şi mod de viaţă, stil şi etos, dimensiune esen‑
ţială a adevărului ei, punct vital al propovădui‑
rii şi teologiei sale, constituind probabil punctul 
cel mai intim al fiinţei sale. Iată ce dezvăluie 
temele şi duhul vieţii şi al gândirii ei: Învierea, 
Transfigurarea, Hristos ca icoană şi strălucire 
a Tatălui, omul ca şi chip al lui Dumnezeu, sfin-
ţii ca icoane ale lui Hristos, Biserica ca icoană 
a Sfintei Treimi, Liturghia, monahismul orto-
dox cu vederea luminii necreate; toate ascund 
în ele tema icoanei. Toate acestea nu există şi nu 
vieţuiesc în sine, ci ca pasaj, ca şi coborâre, ca 
trecere, ca Paşti. Fiecare se găseşte pe sine în in‑
teriorul celuilalt, potrivit cuvintelor Domnului: 
„Cel ce M‑a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” 
(Ioan 14, 9). Oricare dintre ele nu se opreşte 
asupra ei înseşi, ci trimite şi se îndreaptă către 
prototip. Această trecere este esenţa adevărului 
icoanei, ca şi al Ortodoxiei.

Este temelia fundamentală a înseşi existen‑
ţei şi kerigmei sale. Utilizând un alt limbaj (spre 
exemplu cel al ontologiei filosofice) şi vorbind 
în afara orizontului şi nivelului adevărului icoa‑
nei, ne hazardăm sau riscăm să închidem „noua 

creaţie” în „burdufuri vechi”, să supunem sin‑
gura „fiinţă veşnic neschimbătoare” în „non‑fi-
inţe”, în cele desfiinţate ale acestei lumi. Undeva 
pe aici pare să înceapă căderea, căderea atât a 
vieţii, cât şi a teologiei noastre. Căci Aceluia 
Care „S‑a arătat în alt chip” (Marcu 16, 12), fie 
celor care mergeau la ţarină, fie pe Tabor, fie în 
foişor, I se potriveşte nimic mai puţin decât „o 
limbă nouă şi neobişnuită”.

De aceea, revenind de fiecare dată şi în 
orice fel la iconografia ortodoxă, ne reîntoarcem 
oarecum la „casa Tatălui”, la rădăcinile noastre, 
la Ortodoxie. Cum poate această întoarcere să 
devină autentică? De ce nu, iarăşi prin icoană, 
prin închinare? Descoperind „cu sărăcia pe cele 
bogate”, închinându‑ne nu de formă, „cu buze‑
le”, ci făcând din cinstirea icoanelor convinge‑
re şi etos, mod de existenţă şi lucrare a vieţii, 
ca simpli credincioşi, artişti, păstori, sau teo‑
logi, „cerând iertare greşelilor noastre”. (Iacob 
Mainas „Limba comună a icoanelor”, în 
revista Synaxi; traducere şi adaptare 
din limba neogreacă de Ionuţ Aurelian 
Marinescu)

preotul nicolae gh. militaru din comana, 
vlaşca, în temniŢa comunistă

Preotul Nicolae Gh. Militaru s‑a născut la 4 
ianuarie 1904, în localitatea Comana, ju‑

deţul Vlaşca. După studiile de teologie, primeş‑
te darul preoţiei, ajungând să slujească în loca‑
litatea natală.

Dosarul penal pe care Securitatea la în‑
tocmit împotriva sa conţine foarte puţine date 
biografice, cea mai mare parte privind informa‑
ţii cu privire la faptele săvârşite împotriva regi‑
mului comunist. Faptele preotului Militaru par 
mai degrabă din perioada disidenţei din timpul 
regimului comunist. Concret, între septembrie 
şi noiembrie 1949, preotul Militaru a trimis mai 
multe scrisori cu „caracter injurios”: trei prim‑
ministrului Petru Groza, una lui Gheorghiu Dej, 
una Patriarhului Justinian Marina şi trei gene‑
ralisimului Stalin. Dacă Patriarhului Justinian îi 
cerea săi ocrotească pe preoţi în faţa abuzurilor 

exercitate de regimul comunist, primministru‑
lui Groza îi scria următoarele: „Niciodată na 
fost ţara batjocorită ca acum. Nu avem inde-
pendenţă, nu avem patrie, ci suntem slugile 
unui moşneag, ramolit ca dictatorul roşu, se-
minaristul renegat Stalin. Neaţi intoxicat cu 
minciunile comuniste şi cu presa care a speriat 
lumea cu minciuni. [...] Aţi promis ţăranilor 
că nu faceţi colhoz şi acum forţaţi şi obligaţi 
să se facă colhoz. Sunteţi nişte demagogi fără 
pereche. [...] Toţi cârpacii, toţi neisprăviţii au 
lefuri mari şi îşi bat joc de oamenii care mun-
cesc din greu”. Două luni mai târziu, tot preo-
tul Militaru îi scria lui Stalin: „Îţi scriu de ziua 
ta, căci neam săturat de comunismul vostru şi 
de laudele şi de minciunile ce ţi se aduc. Noi, 
românii, te urâm şi pe tine şi pe toţi comuniş-
tii tăi. [...] Ţara noastră na cunoscut mai mult 
jaf ca acum. Neaţi sărăcit ţara şi o mulţime 
de oameni sunt în suferinţă. Sau cheltuit şi se 
cheltuiesc miliarde de lei pentru propaganda şi 
sărbătorile voastre păgâneşti”.

Nu ştim ce la determinat pe preotul din 
Comana să recurgă la astfel de gesturi extreme, 
mai ales faţă de Stalin. Probabil că greutăţile 
provocate de autorităţile locale în exercitarea 
misiunii preoţeşti, abuzurile exercitate prin 

nenumăratele iniţiative obşteşti, înscrierea for‑
ţată în întovărăşirile agricole, impunerea cote‑
lor şi teroarea instalată de partid prin Securitate 
au fost motivele pentru care preotul Militaru a 
trimis aceste scrisori. Evident că nu au ajuns 
niciodată la destinatari, deoarece exemplarele 
se află la dosarul penal întocmit de Securitate 
şi nu au nici o rezoluţie a persoanelor în cauză. 
Autorul acestor scrisori a fost identificat rela‑
tiv repede, încât la 30 decembrie 1949, preotul 
Militaru se afla deja în arestul Securităţii.

Ancheta a fost sumară, celui arestat luân‑
dui‑se doar declaraţii prin care îşi „recunoştea” 
faptele. Prin Sentinţa nr. 410 din 5 mai 1950 a 
Tribunalului Militar Bucureşti a primit o con‑
damnare de 2 ani închisoare corecţională, pen‑
tru infracţiunea de „răspândire de înscrisuri 
interzise”, art. 325 Cod Penal. 

Preotul Miltaru a făcut recurs. Prin 
Decizia nr. 2237 din 20 iulie 1950 a Curţii 
Militare de Casaţie şi Justiţie, recursul a fost ad‑
mis, sa casat sentinţa, iar dosarul trimis la fond. 
Ulterior, prin Sentinţa nr. 924 din 18 aprilie 
1951 a Tribunalului Militar Bucureşti, părinte‑
le Militaru a primit o condamnare similară, dar 
pentru infracţiunea de „injurie rasială”. 

Cunoaşte penitenciarele de la Aiud, Jilava 
(aprilie 1951) şi Văcăreşti, apoi coloniile de 
muncă de la Valea Neagră, Poarta Albă (mai 
1951) şi Galeşu (noiembrie 1952). Este eliberat 
la 27 noiembrie 1952. 
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boboteaZa ‑ iordanul arătării sfintei 
treimi, cuvânt de învăŢătură al 

preasfinŢitului părinte ambroZie, cu 
prileJul praZnicului boteZului domnului

Cerurile s‑au deschis, Duhul lui Dumnezeu 
S‑a coborât în chip de porumbel şi a stat 

peste El, iar Tatăl a mărturisit: „Acesta este Fiul 
Meu cel iubit, întru Care am binevoit!” (Matei 
3, 17). În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur 
spune: „Hristos n‑a ajuns cunoscut tuturor 
când S‑a născut, ci când S‑a botezat”.

Sărbătoarea Bobotezei este aminti-
tă din secolul al II‑lea, la Sfântul Clement 
Alexandrinul. 

Menţionăm că în primele seco‑
le, Boboteaza era sărbătorită împreună cu 
Naşterea Domnului, pe 6 ianuarie. Începând cu 
secolul al IV‑lea, cele două sărbători au fost des‑
părţite: 25 decembrie fiind data stabilită pentru 
prăznuirea Naşterii Domnului şi 6 ianuarie pen‑
tru Botezul Domnului.

După întoarcerea Sa din Egipt, Domnul 
nostru Iisus Hristos, vieţuia în Galileea, în ce‑
tatea Sa Nazaret, unde crescuse, tăinuindu‑şi 
înaintea oamenilor puterea şi înţelepciunea 
dumnezeirii Sale, până la vârsta de treizeci de 
ani, pentru că nu era îngăduit cuiva dintre iudei, 
mai înainte de 30 de ani, să aibă rânduială de 
învăţător. Pentru aceasta nici Domnul Hristos 
până la aceşti ani nu a început propovăduirile 
Sale, nici nu Se arata că este Fiul lui Dumnezeu.

Afară de cele grăite de Iisus la vârsta de 
12 ani în templu, Hristos nu a săvârşit nicio 
minune şi nu a rostit niciun cuvânt reţinut de 
evanghelişti. Începând cu Botezul Său, Hristos 
iese din umbră şi începe să propovăduiască. A 
primit botezul la 30 de ani, vârsta maturităţii la 
evrei. 

Apoi, împlinindu‑se cei 30 de ani şi venind 
vremea dumnezeieştii Lui arătări ‑ precum zice 
Evanghelia ‑, „a fost cuvântul lui Dumnezeu că-
tre Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie, trimiţându‑l 
pe el ca să‑L boteze cu apă”. Deci, i‑a pus un 
semn încredinţat după care putea să cunoască 
pe Mesia, Cel care a venit în lume, precum sin‑
gur Botezătorul întru a sa buna vestire spune, 
zicând: Cel ce m‑a trimis să botez cu apă, Acela 
mi‑a zis: „Deasupra Căruia vei vedea Duhul 
pogorându‑se şi rămânând peste El, Acela este 
Cel ce botează cu Duh Sfânt” (Ioan 1, 33).

Atunci a venit şi Iisus din Galileea la 
Iordan, ca să fie botezat de Ioan, după ce 
Botezătorul spusese mai înainte poporului des‑
pre El, zicând:Vine în urma mea Cel mai tare 
decât mine, Căruia nu sunt vrednic să‑I dez‑
leg curelele încălţămintelor Lui. Deci, eu v‑am 
botezat pe voi cu apă, iar Acela vă va boteza cu 
Duhul Sfânt. A venit la Ioan, pentru că acesta 
să fie pentru El martor nemincinos, văzând pe 
Duhul Sfânt pogorându‑Se peste Cel pe Care‑L 
boteza şi auzind glasul Tatălui de Sus.

După Botezul Său, Domnul a ieşit îndată 
din apă, adică n‑a zăbovit; căci se povesteşte 
că Sfântul Ioan Botezătorul, pe fiecare om care 
se boteza, îl afundă până la cap şi‑l ţinea astfel 
până ce‑şi mărturisea toate păcatele sale şi nu‑
mai după aceea îi afunda şi capul, iar apoi îl lăsa 
să iasă din apă; pentru aceasta, zice Evanghelia, 
că a ieşit îndată din apă. Ieşind Hristos din râu, 
s‑au deschis cerurile, strălucind de sus o lumină 
în chip de fulger, iar Duhul lui Dumnezeu S‑a 
pogorât peste El în chip de porumbel. 

Întocmai cum în zilele lui Noe, porumbiţa 
a vestit micşorarea apelor, tot asemenea şi în‑
cetarea înecării păcatului a însemnat‑o porum‑
belul. Duhul Sfânt s‑a arătat în chip de porum‑
bel, pentru că acea pasăre este curată, blândă, 
iubitoare de oameni, fără de răutate şi nu sta în 
locuri necurate. Tot asemenea şi Duhul Sfânt 
este izvorul curăţiei, noianul iubirii de oameni, 
învăţătorul blândeţii, rânduitorul binelui şi fuge 
de la cel care se tăvăleşte în ţină cea necurată a 
păcatului, fără de pocăinţă.

Atunci s‑a auzit imediat un glas din cer, 
zicând: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru 
Care am binevoit” (Matei 3,17). Aşa a glăsuit că‑
tre oameni Dumnezeu Tatăl Cel mai înainte de 
veci despre Dumnezeu Fiul Cel mai înainte de 
veci, atunci când Fiul, după voia Tatălui şi prin 

lucrarea Duhului, S‑a înomenit din Fecioară şi a 
săvârşit mântuirea omenirii.

Iisus a venit la Ioan şi i‑a cerut să‑L bote‑
ze, nu pentru că avea nevoie de curăţire de pă‑
cate, căci era Dumnezeu‑Omul, ci pentru a sfinţi 
creaţia. Că Mântuitorul nu a venit să primească 
iertare de păcate de la Ioan, reiese şi din faptul 
că botezul lui Ioan îl ajută pe om să conştientize‑
ze starea păcătoasă, însă, nu oferea iertarea. De 
aceea se şi spune că era “spre iertarea păcate-
lor” (Luca 3, 3), pe care avea s‑o aducă Hristos.

El primeşte botezul de la Ioan pen-
tru a readuce Duhul Sfânt în creaţie. 
Prin căderea în păcat, omul Îl pierdu-
se pe Sfântul Duh, aşa cum ne mărturiseşte 
Sfântul Chiril al Alexandriei. 

Botezul Mântuitorului reprezintă momen‑
tul redeschiderii izvoarelor harului, care fusese‑
ră zăvorâte pentru om şi pentru întreaga crea‑
ţie. Acceptând să Se cufunde în Iordan, Hristos 
l‑a îngropat pe vechiul Adam şi a început, astfel, 
zidirea unui om nou. Apele Iordanului, primind 
pe Dumnezeu‑Omul, nu au avut ce să cureţe, 
ci au fost ele însele purificate. Hristos a curăţit 
prin cufundarea Sa în Iordan, creaţia întinată 
de căderea omului în păcat şi a înlăturat puterea 
satanei. Astfel, în clipa când El S‑a lăsat bote‑
zat de Ioan, izvoarele harului s‑au pogorât peste 
creaţie.

Astfel, ritualul Botezului creştin de astăzi 
repeta aceste momente, care semnifică trecerea 
dintr‑o etapă existenţială în alta: el se deschide 
cu Lepădările, menite să alunge puterea satanei 
şi se încheie cu primirea darului Sfântului Duh. 

Astăzi, când prăznuim Botezul Domnului, 
se cuvine să arătăm şi câte sunt botezurile care 
au închipuit Botezul creştin de la începutul lu‑
mii şi care vor mai fi. După mărturia Sfântului 
Ioan Damaschin, opt sunt botezurile omului: 

‑Primul botez a fost potopul, pentru cur‑
marea păcatului (Facere 7, 17‑24). 

‑Al doilea botez a fost trecerea evreilor 
prin mare şi prin nor, căci norul este simbo‑
lul duhului, iar marea al apei (Ieşire 13, 22; I 
Corinteni 10, 2). 

‑Al treilea botez a fost botezul Legii Vechi, 
numit “tăierea împrejur” (Facere 17, 10‑14). 

‑Al patrulea este botezul lui Ioan, numit 
botezul pocăinţei (Matei 3, 1‑11). Acest botez a 
fost introductiv şi conducea pe cei botezaţi la 
pocăinţă şi la credinţa în Hristos. Iată ce spune 
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Sfântul Ioan Botezătorul: Eu vă botez pe voi cu 
apă, dar Cel ce vine după mine vă va boteza 
cu Duh Sfânt şi cu foc (Matei 3, 11; Luca 3, 16). 
Aşadar, Ioan pregătea şi curata mai dinainte cu 
apă, în vederea venirii Duhului Sfânt. Cu acest 
botez Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos 
S‑a botezat de către Ioan (Matei 3, 13‑17; Marcu 
1, 9‑11). Hristos S‑a botezat în Iordan ca să se 
înece păcatul, să înmormânteze pe Adam cel 
vechi în apă şi să‑l sfinţească pe botezător. Ca să 
împlinească Legea, să descopere taina Treimii şi 
să ne dea nouă pildă şi exemplu despre cum să 
ne botezăm. 

‑Al cincilea botez este botezul creştin prin 
apă şi prin Duhul Sfânt, instituit de Domnul 
nostru Iisus Hristos, prin cuvintele adresate 
ucenicilor Săi: Mergând, învăţaţi toate nea-
murile, botezându‑le în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh (Matei 28, 19). Acesta 
este cel mai mare botez din cele amintite până 
acum. El se face prin afundare în apă în numele 
Preasfintei Treimi şi este mântuitor pentru că 
iartă toate păcatele şi aduce în inimile noastre 
harul Sfântului Duh. Noi toţi ne botezam cu 
acest botez desăvârşit prin apă şi prin Duh, fără 
de care nimeni nu se poate mântui. Se zice că 
Hristos botează “cu foc”, pentru că a revărsat 
Duhul Sfânt peste Apostoli, în chipul limbilor 
de foc (Fapte 2, 1‑4), după cum spune Însuşi 
Domnul: Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi 
botezaţi cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste 
zile (Fapte 1, 5). 

‑ Al şaselea botez, care este de o măsură 
cu Botezul creştin, prin apă şi prin Duh, este bo‑
tezul prin pocăinţă şi prin lacrimi, adică Sfânta 
Spovedanie, prin care ni se dezleagă toate 
păcatele.

‑ Al şaptelea şi cel mai desăvârşit este bo‑
tezul prin sânge şi mucenicie pentru dreapta 
credinţă, cu care Însuşi Hristos S‑a botezat pe 
Cruce în locul nostru. El este foarte cinstit şi 
fericit, pentru că nu se mai pângăreşte a doua 
oară cu întinăciunea păcatului şi singur le poate 
înlocui pe toate celelalte. 

‑ Al optulea şi ultimul botez este focul cel 
veşnic de după judecata obştească. Acest botez 
nu este mântuitor, ci pe de o parte distruge rău‑
tatea şi păcatul, iar pe de altă parte pedepseşte 
necontenit (Dogmatica, cap.IV, p.247‑252). 

Astăzi, pentru prima dată ni se arată 
la Iordan cele Trei Persoane ale Preasfintei 

Treimi. Astfel, Fiul, smerindu‑se, se botează în 
Iordan de la Ioan; Tatăl grăieşte din ceruri, zi-
când: Acesta este Fiul meu cel iubit întru Care 
am binevoit, iar Duhul Sfânt se pogoară ca un 
porumbel peste Iisus Hristos (Matei 3, 16‑17). 
Deci, astăzi ni s‑a descoperit mai luminat taina 
Preasfintei Treimi. Astăzi cerurile s‑au deschis 
şi Duhul lui Dumnezeu S‑a odihnit la Iordan 
peste Fiul. Astăzi Stăpânul Se smereşte şi cere 
să fie botezat de slugă. Astăzi Cel fără de păcat 
primeşte botezul pocăinţei de la Ioan, ca să ne 
înveţe pe noi taina pocăinţei, a mărturisirii şi a 
spălării păcatelor prin căinţă şi lacrimi.

Astăzi se sfinţeşte apa Iordanului şi toate 
apele şi izvoarele pământului. Astăzi se sfinţeşte 
Agheasma cea Mare prin semnul Crucii, la rugă‑
ciunile arhiereilor şi preoţilor şi prin pogorârea 
darului Sfântului Duh. Deci să mulţumim lui 
Dumnezeu că am ajuns cu bucurie la praznicul 
acesta mare al Bobotezei şi să ducem cu evla‑
vie sfântă agheasma în casele noastre. Prin ea 
ne sfinţim cu toţii, se sfinţesc casele şi fântânile 
noastre şi se izgonesc duhurile rele cu puterea 
Duhului Sfânt. 

Astăzi Hristos, Mântuitorul nostru iese 
în public, se arată lumii, se pregăteşte să ves‑
tească pe pământ Evanghelia mântuirii şi vine 
să caute şi să mântuiască sufletele noastre. Să 
coborâm şi noi astăzi la Iordanul Bisericii! Aici 
este Iordanul şi apa cea vie care spală, adapă, dă 
viaţă şi înnoieşte lumea. Aici este Tatăl şi Fiul şi 
Duhul Sfânt împreuna cu sfinţii. 

Să ieşim întru întâmpinarea Domnului; 
precum Ioan Botezătorul, oarecând; înveşmân‑
taţi cu smerenia cămilei şi încinşi cu cingătoarea 
înfrânării ! Să ne căim de păcatele făcute şi să ne 
curăţim în apele Iordanului lacrimilor noastre 
de pocăinţă. Să ascultăm glasul Tatălui, Care ne 
grăieşte din cer, să ne înfricoşăm de smerenia 
Fiului, Care Se botează de către Ioan în Iordan 
şi să odihnim în inimile şi casele noastre po‑
rumbelul Duhului Sfânt.

Să avem credinţa în Bunul şi Milostivul 
Dumnezeu ‑ Tatăl Ceresc, Care din Sfânta 
Evanghelie zice către noi despre iubitul Său 
Cuvânt: “Acesta este Fiul Meu Cel iubit, in-
tru Carele am binevoit” ; iar în altă parte: “pe 
Acesta să‑L ascultaţi” ! Pe Acesta să‑L ascultăm 
şi bunăvoirea Tatălui Ceresc va odihni asupra 
noastră ca un porumbel.

PRAZNICUL BOTEZULUI 
DOMNULUI LA CATEDRALA 
EPISCOPALĂ DIN GIURGIU

În ziua de 6 ianuarie 2017, când Biserica 
Ortodoxă sărbătoreşte Botezul Domnului sau 
Boboteaza, la Catedrala Episcopală din Giurgiu, 
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită 
de Preasfinţitul Părinte Dr. Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi 
diaconi. 

Cu acest prilej, Preasfinţia Sa a ţinut un cu‑
vântul de învăţătură în care a vorbit despre semni‑
ficaţia duhovnicească a Botezului Domnului Iisus, 
care reprezintă dezvăluirea iubirii şi bunăvoirii 
Părintelui Ceresc pentru Fiul cel iubit, oferindu‑ne 

preînchipuirea şi modelul propriului nostru botez, 
adică Botezul desăvârşit care se face cu apă şi cu 
Duh Sfânt.

„Hristos nu S‑a botezat pentru că avea nevo‑
ie de curăţire, a arătat Chiriarhul nostru, ci pentru 
a lua asupra Sa curăţirea noastră, pentru că El Şi‑a 

ACTUALITATEA EPARHIALĂ
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asumat curăţirea oamenilor în acelaşi fel în care a 
primit Patimirile şi Răstignirea, cu toată durerea şi 
suferinţa lor. Prin Botezul Său Hristos a sfinţit întrea‑
ga creaţie. 

Acest mare praznic împărătesc care se mai 
numeşte şi „Arătarea Domnului”, „Epifania” sau 
„Teofania”, ne aminteşte tuturor de momentul 
când Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat de 
Sfântul Ioan Botezătorul în apele Iordanului, prilej 
cu care s‑a arătat lumii Sfânta Treime. 

Prin atingerea de „firea apelor” Iordanului, a 
arătat ierarhul nostru, Mântuitorul Hristos le‑a sfin-
ţit, iar prin apa de acum, îi sfinţeşte pe credincioşi, 
deschizându‑le uşa unui nou botez, cel al Noului 
Testament, al luminii, al harului mântuitor şi al în-
dumnezeirii. Astfel, după sfinţire, apa încetează să 
mai fie apă a căderii, ci apă a reînnoirii pentru că se 
uneşte cu harul necreat al lui Dumnezeu.

La final, Preasfinţia Sa a dăruit preoţilor cărţi 
apărute la editura eparhială, iar credincioşilor 
iconiţe.

PROCESIUNE DE BOBOTEAZĂ 
ÎN MUNICIPIUL GIURGIU

Cu ocazia praznicu‑
lui Botezului Domnului, 6 
ianuarie, după săvârşirea 
Sfintei Liturghii oficiată 
în Catedrala Episcopală 
din Giurgiu, mulţimea de 
credincioşi, împreună cu 
Chiriarhul nostru, alături 
de preoţii şi de diaco‑
nii de la toate bisericile 
din oraşul de la Dunăre, 

au pornit în procesiune din faţa Catedralei către 
Canalul Cama, unde, într‑un loc special amenajat, 
a fost săvârşită Slujba de sfinţire a Aghesmei Mari.

La final, potrivit tradiţiei, Preasfinţia Sa, împre‑
ună cu părinţi de la Centrul Eparhial, a aruncat patru 
cruci de lemn în apele reci ale Canalului Cama. Chiar 
dacă vremea rea a ţinut departe mulţi enoriaşi, cei 
mai curajoşi au venit să se „lupte” cu frigul pentru 
a fi binecuvântaţi tot anul. Cei patru tineri care s‑au 
aruncat în apele Canalului Cama au primit din par‑
tea municipalităţii şi a Episcopiei Giurgiului daruri.

SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN 
BISERICA PAROHIEI „SFINŢII 
MARTIRI BRÂNCOVENI ” DIN 

MUNICIPIUL GIURGIU
În ziua de 7 ianuarie 2017, Biserica Ortodoxă 

a sărbătorit Soborul Sfântului Proroc Ioan 
Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului, iar 
cu acest prilej, Întâistătătorul eparhiei noastre, în‑
conjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit 
Sfânta Liturghie Arhierească în paraclisul noii bise‑
rici a Parohiei „Sfinţii Martiri Brâncoveni şi Sfânta 
Mc. Sofia” din municipiul Giurgiu. 

În cuvântul de în‑
văţătură, adresat nu‑
meroşilor credincioşi 
prezenţi, Preasfinţitul 
Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, a 
evidenţiat viaţa şi lucra‑
rea profetică a Sfântului 
Ioan Botezătorul, des‑
pre care Însuşi Domnul 
Hristos mărturisea că 
este cel mai mare din‑
tre toţi oamenii născuţi 
din femeie şi cel dintâi între Prooroci. Sfântul Ioan 
Botezătorul simbolul martirilor şi al misionarilor, 
reprezintă modelul de rugăciune şi de pocăinţă. El 
a rămas în tradiţia Bisericii ca Mergătorul‑înainte 
al lui Hristos, cel care Îl prezintă lumii pe Mielul lui 

Dumnezeu, Mântuitorul lumii, a încheiat Chiriarhul 
nostru. 

După Sfânta Liturghie, Preasfinţia Sa a săvâr‑
şit o slujbă de pomenire pentru cei trecuţi la cele 
veşnice. 

La final, ierarhul nostru a adresat credincio‑
şilor prezenţi urări de sănătate, pace şi fericire cu 
prilejul sărbătoririi Sfântului Ioan Botezătorul, ofe‑
rindu‑le tuturor iconiţe.

***
Înfiinţată în anul 2008, cu binecuvântarea şi 

prin implicarea Întâistătătorului eparhiei noastre, 
Parohia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” a devenit un 
punct de reper spiritual foarte important pentru 
pelerinii din eparhia noastră. În prezent aici sunt în 
plină desfăşurare ample lucrări la noua biserica a 
parohiei.
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DUMINICA DUPĂ BOTEZUL 
DOMNULUI LA CATEDRALA 
EPISCOPALĂ DIN GIURGIU

În Duminica după Botezul Domnului, 8 ianua‑
rie 2017, Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Ambrozie, 
înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a slu‑
jit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala 
Episcopală din municipiul Giurgiu.

Cu acest prilej, Chiriarhul nostru a ţinut şi un 
cuvântul de învăţătură în care a explicat sensurile 

duhovniceşti ale pericopei evanghelice, citită la 
Sfânta Liturghie, care fac referire la începutul pro‑
povăduirii Domnului Hristos, prin îndemnul la 
pocăinţă, căci s‑a apropiat Împărăţia Cerurilor. 

„Pocăinţa, înţeleasă ca transformare a vieţii 
personale spre desăvârşire prin practicarea virtuţi-
lor, este prima treaptă care ne apropie de cunoaş-
terea lui Dumnezeu. Păcatul întunecă mintea omu-
lui, întunecă conştiinţa, iar omul nu mai ştie ce este 
bine şi ce este rău. De aceea, este necesar să ne 
întoarcem de la păcat la virtute, cu părere de rău 
şi căinţă, având conştiinţa că am greşit şi credinţa 
că Dumnezeu ne va ierta”, a arătat Preasfinţia Sa.

Această duminică, după prăznuirea Botezului 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, anunţă încheie‑
rea zilelor de sărbătoare care au prilejuit şi un sincer 
bilanţ sufletesc, au dovedit prin aceasta şi măsura 
evlaviei credincioşilor faţă de păstrarea fără atin‑
gere a rânduielilor bisericeşti de totdeauna ca şi a 
tezaurului datinilor poporului nostru binecredincios, 
a încheiat Întâistătătorul Episcopiei Giurgiului.

La final, credincioşii prezenţi au primit, ca bi‑
necuvântare din partea Ierarhului nostru, iconiţe şi 
revista „Familia Ortodoxă”.

ZIUA CULTURII NAŢIONALE ŞI 
ANIVERSAREA A 167 DE ANI 
DE LA NAŞTEREA POETULUI 

NAŢIONAL MIHAI EMINESCU LA 
CENTRUL CULTURAL PASTORAL 

„GAVRIL DRUGĂNESCU”
În ziua de 13 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei 

Naţionale a Culturii şi a comemorării a 167 de 

ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, în Biserica 

Mănăstirii ,,Izvorul Tămăduirii”, din cadrul Centrului 

Cultural‑Pastoral ,,Gavril Drugănescu”, Protoieria 

Bolintin, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a fost săvârşită 
Sfânta Liturghie, urmată de slujba Parastasului pen‑
tru cinstirea memoriei celui mai mare poet al popo‑
rului român.

În contiunuare a avut loc un simpozion de‑
dicat poetului naţional Mihai Eminescu, la care 
au participat elevi de la Şcoala Nr. 2 din Stoeneşti, 
îndrumaţi de doamna profesor Ghiţă Georgeta, 
cărora li s‑au alăturat şi elevi de la Şcoala nr. 3 din 
Palanca, îndrumaţi de doamnele prof. Mehedinţu 
Gianina şi prof. Bunica Iuliana. 

În deschiderea evenimentului, elevii fiecărei 
şcoli participante au recitat poezii ale marelui poet, 
au vizionat o prezentare Power‑point în care cadrele 
didactice de la cele două şcoli au subliniat diferite 
aspecte din opera şi viaţa marelui poet, iar mai apoi, 
au pus în scenă două piese de teatru după versurile 
poeziilor „Scrisoarea a III‑a” şi ,,Luceafărul”.

În finalul evenimentului, Preasfinţitul Părinte 
Episcop Ambrozie, a ţinut un cuvânt de învăţătură 
întitulat „RUGÂNDU‑NE PENTRU MIHAI EMINESCU 
NE ÎNVEŞNICIM ÎMPREUNĂ CU EL”, în care au fost 
evocate opera şi personalitatea poetului naţional, 
dar şi importanţa sa covârşitoare pentru cultura 
română. 
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Dacă spunem că „Mihai Eminescu va trăi veş‑
nic pentru neamul românesc, cuvintele noastre nu 
rămân fără acoperire atât timp cât neamul româ‑
nesc nu pierde prin noi sensul şi chemarea veşniciei. 
Calea de acces la veşnicie este rugăciunea curată, 
căci prin rugăciune ne însoţim cu Hristos, Cel care 
ne‑a dăruit nouă veşnicia. Rugându‑ne pentru Mihai 
Eminescu ne înveşnicim împreună cu el, trăind în 
nădejdea că „odată ‑n negre ziduri lumina dă năva‑
lă”, pentru a răsări în noi „cum din mormânt răsare 
Hristos învingător”, a încheiat Preasfinţia Sa.

La final, doamnele profesoare au primit din 
partea Preasfinţiei Sale mai multe albume apăru‑
te la Editura Episcopiei Giugiului, Diplome de par‑
ticipare şi revista Convorbiri Literare, iar toţi elevii 
prezenţi au primt diplome de participare, Pastorala 
Chiriarhului nostru cu prilejul Naşterii Domnului, ca‑
lendare, iconiţe şi dulciuri.

COMEMORAREA POETULUI 
NAŢIONAL MIHAI EMINESCU 
LA CATEDRALA EPISCOPALĂ 
DIN GIURGIU ‑ 15 IANUARIE

În ziua de duminică, 15 ianuarie 2017, când 
Biserica Ortodoxă s‑a aflat în Duminica a 29‑a 
după Rusalii, după Sfânta Liturghie, la Catedrala 
Episcopală din Giurgiu a fost comemorat poetul 
naţional Mihai Eminescu, la împlinirea a 167 de ani 
de la naşterea sa, dar şi Ziua Culturii Naţionale.

Cu acest prilej, părintele Marian Ciocănel, pa‑
rohul catedralei, a evidenţiat grija pe care Biserica 
noastră o arată necontenit faţă de toţi fiii săi, aici 
pe pământ, dar şi după plecarea lor din această 
lume şi a vorbit despre importanţa şi contribuţia 

remarcabilă pentru cultura română şi Neamul 
Românesc, aduse de Poetul Mihai Eminescu.

În continuare, doamna Mişoc Adela (profesor 
de fizică la Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din mu‑
nicipiu), şi doamna Răsuceanu Mădălina (profesor 
de Limba Română, la acelaşi liceu), au venit împre‑
ună cu mai mulţi elevi care au recitat pentru toţu 
cei prezenşi din creaţiile poetului naţional Mihai 
Eminescu. 

La final, tânărul Iulian Urlea a interpretat pie‑
sa “Eminescu” de Doina şi Ion Aldea Teodorovici.

DUMINICA A 29‑A DUPĂ RUSALII 
LA SCHITUL „SFÂNTUL NICOLAE” 

DIN MUNICIPIUL GIURGIU
La data de 15 ianuarie 2017, când Biserica 

Ortodoxă s‑a aflat în Duminica a 29‑a după Rusalii, 
Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Ambrozie, înconju‑
rat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în biserica Schitului „Sfântul 
Nicolae” din municipiul Giurgiu.

În cuvântul de învăţătură, Întâistătătorul 
eparhiei noastre a explicat celor prezenţi sensurile 
duhovniceşti desprinse din pericopa evanghelică în 
care a fost prezentată minunea vindecării celor zece 
leproşi. 

Totodată, Preasfinţia Sa a arătat că din aceas‑
tă pildă se desprind două portrete morale: pe de o 
parte, chipul luminos al samarineanului, adevăra‑
tă pildă de recunoştinţă faţă de binefăcătorul său, 
şi, pe de altă parte, exemplul negativ al fraţilor săi 
de suferinţă, acum vindecaţi, care au făcut dova‑
da lipsei de recunoştinţă faţă de ajutorul primit. 
Recunoştinţa, a subliniat ierarhul nostru, trebuie 
să fie mărturia sinceră, prin cuvânt sau faptă, a iu-
birii faţă de binefăcătorul nostru, căci ea nu este 

altceva decât o parte integrantă iubirii pe care o 
datorăm lui Dumnezeu şi aproapelui. 

„În cuvântul Evangheliei din această zi, con‑
statăm faptul că cei zece leproşi erau împreună când 
se aflau în suferinţă şi s‑au despărţit unii de alţii 
de îndată ce au primit vindecarea. Din acest pasaj 
scripturisitic înţelegem adevărul că atunci când oa‑
menii se află la încercare, se adună unii lângă alţii, 
plângându‑şi păcatele, suferinţele, boala şi nevoia, 
dar de îndată ce omul nu mai poate de prea mult 
bine, este sănătos şi toate îi merg bine în viaţa lui, 
el se separă de alţii şi stă mai mult în propria casă 
şi în propria avere, mulţumindu‑se cu ceea ce are şi 
evitându‑i pe sărăci, pe cei nevoiaşi, pe cei suferinzi, 
deoarece nu se simte bine în preajma lor. Deviza lui 
devine următoarea: bine că mi‑am rezolvat eu pro‑
blemele, nu mă mai interesează alţii”, a încheiat 
Întâistătătorul Episcopiei Giurgiului.

În continuare, Preasfinţitul Părite Episcop 
Ambrozie a vorbit despre Ziua Culturii Naționale 
şi despre personalitatea lui Mihai Eminescu, poetul 
nostru naţional, comemorat astăzi în toată ţara, la 
împlinirea a 167 de ani de la naştere sa.
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„Nu putem spune în câteva cuvinte ce a în‑
semnat Mihai Eminescu pentru naţiunea şi cultura 
română. A fost un romantic desăvârşit, a avut foar‑
te frumoase viziuni asupra naturii înconjurătoare şi 
asupra omului, dar a fost şi un mare patriot. A mili‑
tat pentru ca Basarabia să revină la patria‑mamă, a 
militat pentru unirea Ardealului cu România, dar a 
fost şi un om credincios.

De asemenea, Chiriarhul nostru a vorbit şi 
despre legătura apropiată pe care a avut‑o Mihai 
Eminescu cu Biserica, în special prin membrii fami‑
liei sale, care au ales drumul slujirii lui Dumnezeu. 
Astfel, doi fraţi şi trei surori ale mamei poetului, 
Raluca Eminovici, au intrat în călugărie la Mănăstirea 
Agafton.

„Îl pomenim în fiecare an, îl pomenesc şi lite‑
raţii, elevii, studenţii prin diferite acte de cultură. 
Noi, Biserica îl pomenim ca pe un fiu al Bisericii pen‑
tru că el a fost fiu al Bisericii. Ceea ce a făcut el pen‑
tru neam, pentru cultura română nu a făcut nimeni 
până la el şi nici după el. El este un erou al literatu‑
rii. Îl pomenim şi pentru faptul că Mihai Eminescu a 
fost cel care a numit Biserica Ortodoxă mama du-
hovnicească a neamului nostru”, a spus Preasfinţia 
Sa.

La final, Chiriarhul nostru a oferit părinte‑
lui protos. Nicolae Matei, egumenul schitului, mai 
multe volume de cărţi, iar credincioşii prezenţi au 
primit iconiţe, calendare şi ultimul număr al revistei 
„Familia Ortodoxă”.

***
Biserica Schitului „Sfântul Ier. Nicolae” din 

Giurgiu are o istorie foarte zbuciumată, fiind până în 
1830 geamie mahomedană, necunoscându‑se data 
construcţiei acesteia şi nici numele ctitorilor. 

În anul 1830, geamia a fost transformată 
în biserică ortodoxă, cu hramul „Sfântul Nicolae”, 
după numele ţarului Nicolae I al Rusiei, această ho‑
tărâre luându‑se în perioada 1828‑1829, ca urmare 
a eliberării Cetăţii Giurgiului de sub ocupaţie oto‑
mană şi a restituirii oraşului Giurgiu Principatului 
Valahiei. În anul 1877 a fost bombardată de turci iar 
în anul 1944, în timpul luptelor care au avut loc între 
armata română şi trupele germane, biserica a fost 
bombardată de germani, suferind grave deteriorări 
la nivelul zidurilor exterioare. 

Începând cu anul 2006, odată cu întroniza‑
rea Preasfinţitului Părinte Ambrozie în demnitatea 
de Episcop al Giurgiului, biserica parohială „Sf. Ier. 

Nicolae” a fost transformată în schit de călugări. În 
toţi aceşti ani, cu binecuvântarea şi prin implicarea 
Întâistătătorului eparhiei noastre, au fost desfăşu‑
rate ample lucrări de restaurare a sfântului locaş 
şi de amenajare a întregului complex monahal. De 
asemenea, a fost acordată o atenţie deosebită şi 
activităţii social‑filantropice, atenţie concretizată 
prin înfiinţarea cantinei sociale Sf. Ier. Nicolae cel 
Milostiv.

TAINA SFÂNTULUI BOTEZ 
SĂVÂRŞITĂ DE ÎNTÂISTĂTĂTORUL 
EPARHIEI NOASTRE ÎN BISERICA 
SCHITULUI „SFÂNTUL NICOLAE” 

DIN MUNICIPIUL GIURGIU
În ziua de 15 ianuarie 2017, când Biserica 

Ortodoxă s‑a aflat în Duminica a 29 ‑a după Rusalii, 
după Sfânta Liturghie Arhierească oficiată în biseri‑
ca Schitului „Sfântul Nicolae” din municipiul Giurgiu, 
a fost săvârşită Taina Sfântului Botez pentru fiul pă‑
rintelui Dinu Marian, preot paroh la Parohia Puieni 
din Protopopiatul Hereşti.

Cu acest prilej, 
Preasfinţitul Părinte 
Episcop Dr. Ambrozie a 
ţinut să evidenţieze im‑
portanţa duhovniceas‑
că a Tainei Sfântului 
Botez care înnoieşte 
spiritual pe cel botezat 
prin harul Sfintei Treimi. 
Taina Sfântului Botez 
reprezintă poarta de in‑
trare în creştinism prin 
care se realizează co‑
muniunea deplină între 

credincios şi harul Duhului Sfânt, a încheiat ierarhul 
nostru.

În continuare, Preasfinţia Sa a adresat feli‑
citări părintelui Dinu Marian şi doamnei preotese 
Dinu Laura, cu ocazia botezului fiului lor, cel care a 
primit numele Dimitrie Alexandru, dăruindu‑le cu 
acest prilej o icoană a Maicii Domnului şi mai multe 
volume de cărţi.

La final, Întâistătătorul Eparhiei Giurgiului a 
oferit părinţilor noului creştin şi naşilor lui, părin‑
tele Alexandru Stroe şi doamna preoteasă Andra 
Valentina, mai multe daruri.

DE LA IORDAN... LA DUNĂRE
Prin Botezul Domnului în râul Iordanul, care şi 

astăzi se întoarce înapoi, se sfinţesc toate apele pă‑
mântului iar printre ele, şi Dunărea care îşi hrăneşte 
şi curăţă deopotrivă trupurile şi sufletele popoare‑
lor sale. Forţa ei a întraripat imaginaţia şi talentul 
scriitorilor şi poeţilor, iar urma paşilor lui Eminescu, 
unul din cei ce s‑au adăpat la acest izvor, o desco‑
perim tainic în mireasma teilor de pe malul giurgiu‑
vean al Dunării. 

Vlaşca, ţărâm de zbucium şi împliniri, a plă‑
mădit în creuzetul său bocete şi doine, hore şi 
chiuituri, toate puse în glasul ţăranului născut din 
pământ, pentru pământ. Aici, pe tărâmul acesta, 
cu Dunărea mărginită de codrii Vlăsiei scăldaţi în 
ape şi sânge, şi‑au întretăiat paşii, regele poeziei 
‑Mihail Eminescu‑ cu poetul bobului de grâu ‑Petre 
Ghelmez‑ şi folcloristul şi coregraful de excepţie 
‑Mihai Ion.

Nimic nu putea motiva mai bine ZIUA 
CULTURII NAȚIONALE, decât poetului naţional 
Mihai Eminescu şi, în chip inspirat, tot ea a fost alea‑
să pentru a fi comemorată amintirea regretatului 
Mihai Ion, cel care a însămânţat ogorul culturii vlăs‑
cene cu cel mai curat grâu al folclorului giurgiuvean.

Ansamblul „Mugurel de Vlaşca”, unul din 
multele rodiri ale marelui folclorist şi coregraf, a 
fost invitat la Casa de Cultura „Ion Vinea” pentru a 
participa la un eveniment cultural în cadrul căruia 
s‑a marcat naşterea marelui poet Mihai Eminescu, 
s‑au făcut lansări de cărţi şi s‑au acordat de către 
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Asociaţia Culturală “Ion Vinea” Giurgiu, Cenaclul 
Literar “Luceafărul”, şi Mişcarea Literar‑Artistică 
„Sub Zodia Luceafărului”, Premiul cultural in me‑
moriam „MIHAI ION”. 

Spre bucuria celor prezenţi, copiii 
Ansamblului Mugurel de Vlaşca au prezentat o su‑
ită de dansuri în coregrafia domnului Mihai Ion iar 
talentata Selena Mărgean a interpretat cântecul 
Costantine,Costantine, în aplauzele publicului. 

La sfârşitul acestui scurt program artistic, pă‑
rintele Mihail Constantin Balaban a spus câteva cu‑
vinte despre înfiinţarea ansamblului, menţionând 
rolul esenţial al domnului Mihai Ion ca formator al 
fostelor generaţii de ”Mugurei” ce au adus faimă 
deopotrivă judeţului şi ţării noastre. Pentru activi‑
tatea de peste 20 de ani în ”promovarea obiceiu‑
rilor şi tradiţiilor populare vlăscene şi româneşti în 
rândul tinerei generaţii”, părintele profesor Mihail 
Constantin Balaban şi doamna Ecaterina Balaban, 
profesoară la Clasa de Cusături Tradiţionale din ca‑
drul Școlii Populare de Arte şi Meserii‑Giurgiu, au 
primit PREMIUL CULTURAL ”MIHAI ION” şi medalia 
celei de a VI‑a ediţii a comemorării regretatului fol‑
clorist şi coregraf. Părintele Mihail Balaban a adus 
în încheire mulţumiri doamnei Preşedinte Dunia 
Pălăngeanu ‑scriitoare‑ şi doamnei Prof. înv. primar 
Ciobanu Dana‑Mihaela pentru invitaţie şi pentru 
premiul acordat!

SLUJBA DE TE‑DEUM LA CATEDRALA 
EPISCOPALĂ, PRILEJUITĂ DE 

ÎMPLINIREA A 158 DE ANI DE LA 
UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE

În ziua de 24 ianuarie 2017 se împlinesc 158 
de ani de la Unirea Principatelor Române, Moldova 
şi Ţara Românească. Evenimentul de mare însemnă‑
tate în istoria ţării, care a deschis calea modernizării 
statului şi a societăţii româneşti, a fost sărbătorit şi 

la Catedrala Episcopală din municipiul Giurgiu, unde 
a fost oficiată slujba de Te‑Deum. 

Slujba a fost săvârşită ca mulţumire adusă lui 
Dumnezeu pentru împlinirea acestui act măreţ din 
istoria poporului român la înfăptuirea căruia Biserica 
Ortodoxă Română a avut o contribuţie importantă.

În cuvântul de învăţătură, părintele Alexandru 
Stroe, preot slujitor la Catedrala Episcopală, a vorbit 
despre Unirea Principatelor Române, cunoscută şi 
ca Mica Unire, care a avut loc la jumătatea secolu‑
lui al XIX‑lea şi reprezintă unificarea vechilor state 
Moldova şi Ţara Românească. Unirea este strâns le‑
gată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza şi de 
alegerea sa ca domnitor al ambelor principate la 5 
ianuarie 1859 în Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în 
Ţara Românească.

BUCURIE DUHOVNICEASCĂ PENTRU 
ENORIAŞII PAROHIEI  

„SF. IOAN RUSUL ŞI SF. CUV. XENIA
În ziua 24 ianuarie 2016 enoriaşii Parohiei „Sf. 

Ioan Rusul şi Sf. Cuv. Xenia” din localitatea Comana, 
Protopopiatul Hereşti, au sărbătorit‑o pe Sf. Cuv. 
Xenia, ocrotitoarea sfântului locaş.

Cu acest prilej, părintele Marian Ciocănel, 
secretarul Protoieriei Giurgiu şi parohul Catedralei 
Episcopale, a vorbit despre viaţa pilduitoare a Sfintei 
Cuvioase Xenia. 

„Cunoscută ca fiind nebună pentru Hristos, 
Sfânta Xenia a ales calea sfinţeniei după ce soţul ei 
a murit de tânăr, în timpul unei petreceri, fără a se 
fi spovedit. A suportat bătaia de joc a rudelor şi a 
străinilor care o vedeau umblând pe străzi, îmbră‑
cată în hainele soţului, după ce şi‑a dat săracilor 
toată averea, inclusiv casa în care locuia. Mai târziu 
însă, oamenii au priceput că ea era de fapt omul lui 

Dumnezeu, având daruri mari şi fiind făcătoare de 
minuni”, a încheiat Preacucernicia Sa.

În continuare, soborul de slujitori a săvârşit 
o slujbă de pomenire pentru domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza şi pentru ctitorii sfântului locaş trecuţi la 
cele veşnice. 

La final, părintele Toader Alexandru, parohul 
bisericii, a adus mulţumiri tuturor celor prezenţi, 
dar şi celor care au contribuit la lucrările de 
înfrumuseţarea şi dotarea, săvârşite în ultimul timp 
la sfântul lăcaş. 

SFÂNTA CUVIOASĂ XENIA 
SĂRBĂTORITĂ LA MĂNĂSTIREA 

„SF. IOAN RUSUL” DIN 
JUDEŢUL GIURGIU

În ziua de 24 ianuarie 2017, când Biserica 
Ortodoxă a sărbătorit‑o pe Sf. Cuvioasă Xenia, 
cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop 
Ambrozie, în biserica Mănăstirii „Sf. Ioan Rusul” 
din comuna Slobozia, judeţul Giurgiu, un ales so‑
bor de slujitori a săvârşit Sfânta și Dumnezeiasca 
Liturghie, cu prilejul prăznuirii ocrotitoarei sfântului 
aşezământ.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost rostite ru‑
găciuni de pomenire pentru domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza, pentru Mitropoliţii Nifon Rusăilă al Ţării 
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Româneşti şi Sofronie Miclescu al Moldovei şi pen‑
tru toţi cei care au contribuit la Unirea Principatelor 
Române. 

În cuvântul de învăţătură, părintele arhim. 
Mihail Muscariu, exarhul mănăstirilor din cuprin‑
sul eparhiei noastre şi stareţul Mănăstirii Comana, 
a vorbit despre viaţa pilduitoare a Sfintei Cuvioase 
Xenia. „Rămasă văduvă la doar 26 de ani, Sfânta 
Xenia devine un model de rugăciune, milostenie şi 
asceză desăvârşită. Pentru sfintele sale nevoinţe 
Dumnezeu a învrednicit‑o încă din timpul vieţii cu 
darul înainte‑vederii şi al vindecărilor. De aceea, 

Sfânta Xenia este una dintre cele mai iubite sfinte 
ale întregii Ortodoxii”, a încheiat Înaltpreacuvioşia 
Sa.

La final, părintele arhim. Teodor Șerban, 
stareţul mănăstirii şi vicarul administrativ al 
Episcopiei Giurgiului, a vorbit despre „Unirea de la 
1859 sau Unirea cea Mica, cum a fost numita in is‑
torie, care reprezintă pe de o parte împlinirea unui 
vis de veacuri al românilor, de a fi sub aceeaşi con‑
ducere, de a fi împreună, întrucât au aceeaşi limba, 
aceeaşi credinţă şi sunt de acelaşi neam, iar pe de 
alta parte, o premiză esenţiala pentru înfăptuirea 
României celei mari de la 1918. Ca în toate actele 
măreţe ale ţării noastre, Biserica a avut o contribuţie 
esentială în decursul existenţei bimilenare a poporu‑
lui român. Biserica dintotdeauna s‑a rugat, cum se 

roagă şi astăzi, pentru unitatea tuturor românilor 
şi pentru unire în general. Chiar dacă rugăciunea la 
prima vedere pare mai mult un element teoretic, ea 
a fost o lucrare practică şi mai cu seamă a avut ur‑
mări practice, concrete, deosebite”.

Credincioşii prezenţi au avut bucuria de a se 
închina şi la părticele din Moaştele Sfântului Ioan 
Rusul, păstrate în noua biserică a mănăstirii.

ŞEDINŢA DE LUCRU A PERMANENŢEI 
CONSILIULUI EPARHIAL 

DIN EPISCOPIA GIURGIULUI
În ziua 25 ianuarie 2017, în incinta sediului 

administrativ al eparhiei noastre, sub preşedinţia 
Preasfinţitului Părinte Dr. Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, s‑a desfăşurat şedinţa de lucru a 
Permanenţei Consiliului Eparhial. Pe ordinea de 
zi s‑au dezbătut măsuri ce trebuie luate pentru 
îmbunătăţirea activităţii pastoral‑misionare şi ad‑
ministrativ‑patrimoniale a parohiilor, mănăstirilor şi 
protopopiatelor din cuprinsul Episcopiei Giurgiului. 

În continuare, a fost aprobat la nivel epar‑
hial calendarul pe semestrul I al manifestărilor în‑
chinate anului 2017 – Anul omagial al iconarilor şi 

pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian 
Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul 
comunismului în Patriarhia Română, care va cu‑
prinde conferinţe, simpozioane, colocvii, expoziţii 
de icoane, pelerinaje etc. 

Totodată, au fost făcute mai multe propuneri 
în vederea intensificării activităţii pastoral – misio‑
nare şi social ‑ filantropice şi au fost trasate priori‑
tăţi cu privire la activitatea la nivelul întregii eparhii 
în anul 2017. 

De asemenea, au fost luate în discuţie ultime‑
le hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, luate în şedinţa de lucru din anul 2016, şi 
modalităţi concrete de ducere la îndeplinire a aces‑
tora la nivel eparhial.

POPAS DUHOVNICESC ÎN 
DUMINICA A 17‑A DUPĂ RUSALII 

LA CATEDRALA EPISCOPALĂ 
DIN MUNICIPUL GIURGIU

În Duminica a 17‑a după Rusalii, 29 ianuarie 
2017, numeroşi credincioşi giurgiuveni au partici‑
pat la slujba de la Catedrala episcopală „Adormirea 
Maicii Domnului” din municipiul Giurgiu. Sfânta 
Liturghie a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, alături de un sobor 
de preoţi şi diaconi.
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În cuvântul său de învăţătură, Chiriarhul nos‑
tru a evidenţiat exemplul de credinţă puternică şi de 
rugăciune stăruitoare al femeii cananeence, despre 
care ne‑a vorbit Sfântul Evanghelist Matei, în peri‑
copa citită astăzi, la Sfânta Liturghie.

„Pentru a avea parte de ajutorul lui Dumnezeu, 
se impune ca, atunci când ne adresăm Lui în rugă‑
ciune, cerându‑I ceea ce credem că ne este de folos 
pentru viaţa pământească, să o facem cu credinţă 
puternică şi statornică. Mântuitorul Iisus Hristos, 
apreciind smerenia şi stăruinţa în rugăciune, înte‑
meiate pe o credinţă neîndoielnică, a lăudat‑o pe 
cananeancă, zicându‑i: «O, femeie, mare este cre‑
dinţa ta; fie ţie după cum voieşti» (Matei 15, 28), 
împlinindu‑i, totodată, cererea de a‑i tămădui fiica”, 
a arătat Preasfinţia Sa.

Mesajul Evangheliei de astăzi pe care se cu‑
vine să‑l reţinem este acela că Mântuitorul Hristos, 

pe lângă credinţă, apreciază rugăciunea stăruitoa‑
re, adică pe aceea făcută cu insistenţă, însă nu pen‑
tru că nu ne‑ar auzi, ci pentru că doreşte să ne ţină 
într‑o permanentă legătură spirituală cu El”, a preci‑
zat Preasfinţitul Părinte Episcop Ambrozie.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala 
„Harfa Dunării” a Catedralei episcopale, dirijată de 
domnul prof. Gheorghe Niţescu.

La final, toţi cei prezeneţi s‑au putut închina la 
părticele din moaştele Sf. Mare Mucenic Gheorghe, 
părstrate în Catedrala episcopală din municpiul 
Giurgiu, după care au primit ultimul numar al revis‑
tei „Familia Ortodoxă”.

În continuare, Întâistătătorul eparhiei noastre 
a vizitat Schitul „Sf. Nicolae” din orasul Giurgiu, unde 
le‑a ţinut celor prezenţi un cuvânt de învăţătură.

TAINA SFÂNTULUI BOTEZ SĂVÂRŞITĂ 
DE ÎNTÂISTĂTĂTORUL EPARHIEI 

NOASTRE ÎN BISERICA „SF. APOSTOL 
ANDREI” A PAROHIEI SF. MARIA 

DIN MUNCIPIUL GIURGIU
În ziua de 29 ianuarie 2017, după Sfânta 

Liturghie, în biserica „Sf. Apostol Andrei” a Parohiei 
Sf. Maria din municipiul Giurgiu, Preasfinţitul 
Părinte Episcop Dr. Ambrozie, înconjurat de un so‑
bor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Taina Sfântului 
Botez pentru fiul părintelui arhidiacon Daniel Matei.

În cuvântul de învăţătură, Ierarhul nostru a 
subliniat măreţia Darului lui Dumnezeu, Care prin 
Întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin 
Jertfa Sa Răscumpărătoare de pe Crucea Golgotei 
şi prin Sfânta Sa Înviere, actualizate şi concentra‑
te în Taina Sfântului Botez, dăruieşte celui care se 

botează, dar şi tuturor creştinilor, viaţa cea veşnică 
întru Împărăţia Sa. Totodată, Preasfintia Sa a urat 
noului‑născut ca toate darurile cele mari de la Bunul 
Dumnezeu, cuprinse în rânduiala Tainei Sfântului 
Botez, să se împlinească la vremea lor.

În continuare, Preasfinţia Sa a adresat feli‑
citări părintelui Daniel Matei şi doamnei diaconiţe 
Irina Matei, cu ocazia botezului fiului lor, cel care a 
primit numele Efrem, dăruindu‑le cu acest prilej o 
icoană a Sf. Efrem cel Nou şi mai multe volume de 
cărţi.

De asemenea, Întâistătătorul Eparhiei 
Giurgiului a oferit şi naşilor lui, doamna preoteasă 
Mariana Valentina Gaulea şi părintele Marian Gabi 
Gaulea, preot paroh al Parohiei „Sf. Maria”‑Giurgiu, 
câte o icoană a Maicii Domnului şi mai multe daruri.

OCROTITORII ŞCOLILOR 
TEOLOGICE SĂRBĂTORIŢI ÎN 

EPISCOPIA GIURGIULUI
În ziua de 30 ianuarie 2017 Biserica Ortodoxă 

îi sărbătoreşte pe Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel 
Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocroti‑
torii tuturor şcolilor teologice. 

Cu acest prilej, Întâistătătorul eparhiei noas‑
tre a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie 
Arhierească în Catedrala Episcopală, împreună cu un 
ales sobor format din membri ai centrului eparhial şi 
cadre didactice ale Seminarului Teologic „Teoctist 
Patriarhul” din municipiul Giurgiu. La slujbă au 
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participat alături de elevi de la Liceul Teologic, ca‑
dre didactice, oficialităţi de la Inspectoratul Școlar 
al judeţului Giurgiu, oficilaităţi centrale şi locale, dar 
şi numeroşi credincioşi giurgiuveni.

În cuvântul de învăţătură, Chiriarhul nostru a 
vorbit despre importanţa teologică a Sfinţilor Trei 
Ierarhi în Biserica Ortodoxă. 

„Acestia au ştiut să îmbine Ortodoxia, adică 
învăţătura cea dreaptă, cu ortopraxia, adică trăirea 
cea adevărată a credinţei, păstrând plenitudinea 
Bisericii, plenitudinea trăirii cu Hristos şi în Hristos, 
apărând cu înţelepciune şi curaj dreapta credinţă şi 
unitatea Bisericii”.

Sfinţii Trei Ierarhi sunt actuali prin meritul de 
a fi ferit teologia creştină de doctrinele eterodoxe 
închise şi străine de viaţa oamenilor.Ei au învăţat 
că lumea reprezintă opera lui Dumnezeu, că El este 
cauza şi Creatorul cosmosului material şi spiritual, 
că omul, prin muncă şi cu ajutorul harului revărsat 
din energiile divine necreate, poate deveni stăpân 
peste lume, dobândind fericirea şi mântuirea, a 
spus Preasfinţia Sa.

„Prin viaţa şi scrierile lor, cei trei mari dascăli 
ai Bisericii au devenit cunoscuţi şi apreciaţi în în‑
treaga lume creştină. Sfinţii Trei Ierarhi au devenit 
de‑a lungul timpului modele de urmat pentru tinerii 
creştini dornici să‑şi împodobească sufletul cu ale‑
se virtuţi creştine şi mintea cu cele mai folositoare 

învăţături, atât în domeniul ştiinţelor teologice, cât 
şi în domeniul ştiinţelor laice. Profunzimea teologică 
transformă operele celor trei mari părinţi ai Bisericii 
în puncte de reper prin excelenţă ale întregii creşti‑
nătăţii”, a încheiat ierarhul nostru.

În continuare, trei elevi seminarişti din cla‑
sa a XII‑a (Dl. Daniel Crăciunică, Dl. Ruse Cristian şi 
Dl. Vlăduţ Popa) au prezentat lecturi din operele 
Sfinţilor Trei Ierarhi şi studii despre viaţa şi activi‑
tatea Sfinţilor Vasile cel Mare, Grigorie Teologul 
şi Ioan Gură de Aur, după care au primit din par‑
tea Preasfinitului Părinte Dr. Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, căte o icoană şi publicaţii apărute la edi‑
tura eparhială.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a 
dăruit părintelui Edmond Nicolae Popa, directorul 
seminarului giurgiuvean, o reverendă, monografia 
Catedrala Episcopală ‑ File de Istorie, cultură şi spiri-
tualitate, împreună cu cartea Monahismul Ortodox 
Românesc, Istorie, contirbuţii şi repertorizare, vol. 
II, apărută la editura Basilica. Totodată, domnul 
Nicolae Barbu, primarul oraşului de la Dunăre, şi 
domnul Florian Nicolae, fost deputat pentru judeţul 
Giurgiu, au primit mai multe cărţi apărute la editura 
eparhiei noastre. 

De asemenea, preoţii şi cadrele didac‑
tice, care au participat la Sfânta Liturghie, au 

primit reviste de folos duhovnicesc şi Monografia 
Catedralei Episcopale. În continuare, Chiriarhul nos‑
tru i‑a îndemnat pe tinerii seminarişti giurgiuveni să 
aibă ca pildă în pregătirea lor teologică pe cei trei 
sfinţi care, prin viaţa şi scrierile lor, au devenit cu‑
noscuţi şi apreciaţi în întreaga lume creştină, ofe‑
rindu‑le tuturor cu acest prilej, ultimul număr al 
publicaţiei „Familia Ortodoxă”.

Răspunsurile liturgice au fost date de 
Corul Seminarului Teologic ,,Teoctist Patriarhul” 
din Giurgiu, dirijat de către Pr. Prof. Sebastian 
Grigorescu. 

ACŢIUNE SOCIAL FILANTROPICĂ 
ÎN PAROHIA BÂCU, 

PROTOPOPIATUL BOLINTIN
În continuarea Sfintei Liturghii săvârşite la 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Bâcu din 
Protoieria Bolintin, preoţii parohiei, Ștefan Ticuleanu 
şi Daniel Sorin Cheran, au organizat, cu binecuvân‑
tarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului şi cu sprijinul unuia dintre binefăcătorii 
parohiei, o acţiune social‑filantropică pentru oame‑
nii nevoiaşi din satul Bâcu, comuna Joiţa din judeţul 
Giurgiu, continuând astfel tradiţia începută la finele 
anului trecut. 

Cu această ocazie au oferit alimente şi rechizi‑
te pentru 22 de familii şi 48 de copii.

Părinţii au mărturisit că sperau la o con‑
tinuare a campaniei din Decembrie de‑abia în 
Postul Paştelui dar, cu ajutorul lui Dumnezu şi prin 

bunăvoinţa oamenilor prin care El lucrează, speran‑
ţa lor s‑a concretizat mult mai devreme anul aces‑
ta, fapt care i‑a bucurat mai ales datorită condiţiilor 
meteorologice extreme/nefavorabile care au afec‑
tat în special familiile nevoiaşe din parohie. 

Părinţii parohiei au subliniat faptul că iubirea 
şi grija faţă de aproapele sunt semnele distinctive 
ale creştinului iar Biserica este locul în care cre‑
dincioşii, în calitatea lor de membri ai Trupului lui 
Hristos, sunt chemaţi să imite iubirea de oameni a 
lui Dumnezeu, prin manifestarea grijii faţă de aproa‑
pele lor. Deşi are întâietate preocuparea pentru 
nevoia spirituală a semenilor noştri, preocuparea 
pentru nevoia materială a oamenilor nu a fost şi nu 
este ignorată de Biserică, aceasta fiind nu numai un 
aşezământ religios, cât şi unul social care se îngrijeş‑
te mereu de starea lor materială. De aceea, Părinţii 
au reiterat către cei prezenţi îndemnul de a‑şi purta 
de grijă unul celuilalt şi de a dărui celor din jur, în 
funcţie de posibilităţi, atât cele necesare traiului de 
zi cu zi, cât şi bucurie, speranţă şi credinţă.
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Mănăstirea Comana, situată în comuna 
Comana din judeţul Giurgiu, a fost ctitorită de 
Vlad Ţepeş în anul 1461, ca o mănăstire‑cetate, 
care însă s‑a ruinat pâna la finele secolului al 
XVI‑lea. Locul pe care a fost înalţată mănăstirea 
era odinioara o insulă, în mijlocul mlaştinilor, 
iar accesul se faceă pe o poartă aflată în nordul 
incintei, după ce se traversa un pod de lemn, 
uşor de incendiat la vreme de primejdie. Râul 
Câlniştea, care curge în partea de răsărit a satu‑
lui Comana, întâlneşte în cale balta Comanei pe 
care o străbate şi din care se desprinde în faţa 
mănăstirii. În dreptul satului Comana, apa des‑
face un braţ care ocoleşte ostrovul şi se reîntoar‑
ce apoi la vechea matca. 

Investigaţiile întreprinse asupra pri‑
melor construcţii la Comana, cât şi studierea 

documentelor vremii, de către mai mulţi cerce‑
tători, precum Cezar Balliac, Grigore Ionescu, 
C.C.Giurescu, dar şi din analizele arhitecţilor 
însărcinaţi cu restaurarea şi consolidarea zidu‑
rilor, relevă faptul că Mănăstirea Comana este 
ctitoria lui Vlad Ţepeş, datată de la jumatatea 
secolului al XV‑lea. Un document din 27 sep‑
tembrie 1461 emis de cancelaria lui Vlad Ţepeş 
mentiona „ca să fie hotarul (mănăstirii) până 
unde se împreună cu balta Comanei, drept în 
iezerul Câlnitei”. Aceasta este prima data când 
toponimul Comana este folosit în mod oficial. 
Din această perioadă s‑au descoperit urmele 
unei biserici de plan dreptunghiular (12 x 10m), 
care avea fundaţie din caramidă, iar partea su‑
perioară din bârne. Interiorul bisericii era ten‑
cuit şi pictat, găsindu‑se urme de vopsea roşie şi 
albastru închis. În jurul acestei bisericuţe erau 
chiliile voievodalei mănăstirii. Săpăturile arhe‑
ologice întreprinse între 1971‑1972 au descope‑
rit parţial unele încăperi, dar fără a putea recon‑
stitui chiar şi numai grafic întregul ansamblu. 
Cu toate că a fost ridicată în mare parte din ma‑
terial perisabil, această biserică cu unele repa‑
raţii făcute de unii domnitori a durat un secol şi 
jumatate, ceea ce dovedeşte, încă o dată, sigu‑
ranţa ce i‑o dădea poziţia naturală a terenului. 

Cercetările au stabilit că necropola din 
preajma bisericuţei a fost folosită în a doua ju‑
matate a secolului al XV‑lea şi prima jumatăte a 
secolului al XVI‑lea, perioada ce cuprinde anii 
de domnie a mai multor domnitori de la Vlad 
Dracul la Neagoe Basarab, figura centrală în 
această înşiruire, prin dinamica domniei şi lup‑
ta antiotomană, rămânând desigur Vlad Ţepeş, 
primul ctitor al Mănăstirii Comana, recunoscu‑
tă ca parte a unui sistem gândit şi realizat, nu 
numai ca locaş de închinăciune, ci şi pentru 
apărarea ţării de către acest însemnat domnitor 
al veacului al XV‑lea.

voievodala mănăstire comana ‑ mărturie a 
începuturilor monahismului în Ţinuturile vlăscene

VIZITA MAJESTATII SALE, 
REGINA MARIA A ROMÂNIEI, LA 
MĂNĂSTIREA COMANA

Din dorinţa de a face cu‑
noscută Ţara, şi de a vădi unele 
din frumuseţile ei, Regina Maria 
a vizitat Voievodala Mănăstire 
Comana, iar cuvintele Majestăţii 
Sale stau mărturie pentru acest ţi‑
nut încărcat de istorie:

„Toate ruinele au pentru 
mine un farmec deosebit.  Cum le 
văd de departe, totdeauna caut să 
răsbat la ele, cât de rău să fiedru-
mul. Cunosc una, nu departe de 
Bucureşti, care a păstrat linii de 
cea mai mare frumuseţă: bătrâ-
na mănăstire Comana.

Zidită între 1601 şi 1611 de Radu Şerban 
Voevod, biserica, înnoită, păstrează încă osă-
mintele acestui Domn, care a fost urmaş  vred-
nic al lui Mihai Viteazul. Ca şi acest mare înna-
intaş, în Ardeal şi‑a dat el luptele. A cunoscut 
amarul înfrângerii şi a murit în exil, ‑ dar ce-
nuşa i s’a adus tocmai din catedrala Sfântului 
Ştefan de la Viena ca să zacă în răsleaţa mă-
năstire pe care o  înălţase la un ţerm de apa, pe 
loc aşa de singuratec. 

Acuma e o ruină, ale cării nobile linii se 
ridică pe neaşteptate spre ceruri; masivă şi 
dărăpănată zace ca un balaur adormit într’un 
Ţinut de lacuri şi mlaştini.  Un râu cu undele în-
cete se mlădie supt temeliile ei, şi marea zidire 
îşi oglindeşte vechea frumuseţă în apele ce par 
a se opri o clipă din mersul lor ca să cuprindă 
cu iubire bătrânele ziduri, odată mândru lăcaş 
de Domn. 

Aproape uitată e calea ce duce acolo. 
Dupa topitul zăpezilor e aşa de adânc noroiul, 
încât numai carăle cu boi dacă îşi încearcă no-
rocul pe acolo, şi aceasta adauge încă la me-
lancolica taină a locurilor. 

* * * 
Am fost acolo într’un amurg înflăcărat-

de vară; văzduhul era aşa de liniştit, că părea 
atârnat asupra capetelor noastre, iar apele 
atât de odihnite încât răsfrângerea zidurilor 
părea o altă clădire răsturnată în ele. Vechii 

păreţi şi malul pleşuv pe care stau, erau în ace-
iaşi coloare; nici un copac, nici un pâlc de um-
bră departe împrejur, dar în râul de jos doi boi 

albi‑cenuşii cu puternice coarne 
intraseră pentru a‑şi potoli setea 
de seară.  Stăpânul lor stătea de 
se odihnia lânga dânşii, în mul-
ţămire lina la apusul soarelui; 
munca zilei şi‑o făcuseră; pace şi 
uitare se lăsaseră asupra acestui 
colţ de lume tihnit. 

M’am căţărat prin toate 
părţile ruinei, strecurându‑mă 
prin crăpăturile zidurilor, urcând 
pe răpezi povârnişuri, înfruntând 
scări de lemn, putrede, până am 
ajuns în foişorul, deschis, care, cu 
stâlpii lui suptirei, e o adevăra-

tă comoară de artă veche. Pe jumătate căzute 
sunt treptele care duc la dânsele, înlăuntrul zi-
dirii în chip de turn care‑i alcătuieşte baza, dar 
din mijlocul stâlpilor se deschide a nemărgeni-
tă vedere asupra râului şi a multelor mlaştini 
de dincolo, care se pierd în depărtarea nelămu-
rită a şesurilor. 

Primăvara, aceste mlaştini se aprind de 
irişii ca aurul, nenumărate raţe sălbatece se 
sălăşluiesc prin trestii, ispitind vânătorul.

Biserica, din lăuntrul curţii, a fost refăcu-
tă, pierzându‑şi astfel frumuseţa şi farmecul, 
dar vechile ziduri ce o încunjură au până azi 
minunatele proporţii ale clădirilor din acele 
vremuri. Pe alocurea îndoitul pridvor de stâl-
pi, unul de asupra celuilalt, s’a păstrat încă 
fără  întrerupere dar prin alte părţi mândre-
le construcţii de odinioară nu mai sunt decât, 
un maldăr inform de cărămizi şi pietre; ier-
buri, flori sălbatece şi mărăcini le‑au luat în 
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stăpânire, natura acoperind milostiv cu fru-
museţa ei nemeşteşugită ceia ce omul a lăsat să 
cadă în praf; astfel neîngrijirea lui şi bielşugul 
ei de dărnicie au prefăcut aceste dărâmături 
îngrămădite într’un colţ de vrajă. 

De proporţii urâte, văpsită în cenuşiu şi 
fudulă, biserica, odată de un gust ales, strică, 
vai!, o armonie, care, altfel, ar fidesăvârşi-
tă. Înlăuntru, nimic interesant decât lespedea 
veche care înseamnă locul unde Radu‑ Vodă 
Şerban îşi doarme veşnicul somn. 

* * * 
Deunăzi o bătălie mare s’a dat de jur îm-

prejurul ruinelor de la Comana.
La privelişti de moarte, de zbucium răs-

boinic şi suferinţă a  căutat de sus mănăstirea 
mândră pe vremuri, ruinată şi plină de groază  
înaintea născocirilor de astăzi ale omului. 

Şi ce rămâne acum din draga veche mă-
năstire? Au nimicit oare bombele culturii ulti-
ma ei frumuseţă, care ca un vis ce se pierde se 
ţinea numai pe jumătate de vremile noastre? 
Căzut‑a foişorul pe stâlpi, cea mai scumpă po-
doabă a zidirii, împreună cu atâtea altele care 
s’au prăbuşit în acest răsboi mai neîndurător 

ca toate? Cu sfâşiere de inimă mă întreb câţi 
fiide mame care plâng au murit singuri şi ne-
mângâiaţi supt umbra zidurilor ei. A înroşit 
sângele lor apa care aşa de paşnic oglindea 
faţa rănită de vremi a lăcaşului ? Aceiaşi apă 
pe care în sara ceia de demult am văzut‑o înro-
şită de ultima strălucire a soarelui, aceiaşi apă 
care părea ca un adaus al fantasiei unui pictor 
la o icoană de pace şi tihnă...

Auzit‑a, din mormântul său, Radu ‑ Vodă 
Şerban glasul unor tunuri cum pe departe nu 
erau în zilele lui şi şi‑a rupt el oare odihna? Sau 
poate singur în mijlocul haosului a zâmbit de 
un zâmbet cuminte înaintea sgomotelor fără 
folos ale acestei lumi, el care a gasit dincolo de 
Marea Umbră un adevăr pe care nimeni din 
noi nu‑l ştie? Că doar o vedenie mai grozavă 
decât toate bombele năvălitorului n’o f rupt şi 
patul unde după atâtea rătaciri Vodă a crezut 
în sfarşit să‑şi afle răpausul!

Întrebări fără răspuns încă, fiind 
Comana astăzi între locurile care nu mai  sunt 
ale noastre.

Şi e acum vremea când stânjinei galbeni 
auresc rătăcirile multe ale apelor;  dar nu vine 
una să‑mi spuie cum e chipul pe care astăzi 
râul cu mers încet îl oglindeşte în apa‑i care de-
unăzi în alt roşu s’a aprins decât de‑al soarelui 
murind.

* * * 
Nu departe de Comana este un loc al că-

rui nume‑l ştie orice Român: Călugărenii, lân-
gă apa Argeşului. Căci aici în zilele de mult tre-
cute Mihai Viteazul a câştigat bătălia‑i asupra 
Turcilor. Povestea spune că vitejia însăşi a ma-
relui voinic a dobândit biruinţa: cu securea în 

mână s’a aruncat el în vălmăşag, răspândind 
groaza prin rândurile duşmanului.

Munteni, Unguri, Ardeleni, ba până şi 
Cazaci erau sub porunca viteazului Mihai, şi 
toţi boierii ţării luptau lângă dânsul. În aceas-
tă neuitată bătalie mulţi Turci de ranguri 
mari şi‑au perdut viaţa, între alţii Paşa de 
Caramania, iar Marele ‑ Vizir Sinan care era 
mai mare peste dânşii, a fost rănit şi doborât 
jos de pe cal. 

Dar o altă luptă, cu atât mai ucigaşă s’a 
dat ieri în jurul Călugărenilor. N’au avut încă 
vreme istoricii să povestească amănuntul fră-
mântărilor sângeroase care zac încă ascunse 
în taină şi în durere, nici nu putem spune as-
tăzi câţi dintre vitejii noştrii şi‑au lăsat vieaţa 
pe locul acesta.

O cruce veche stă aici, înnegrită şi bătută 
de vremi, de proporţii uriaşe: sumbra ei fru-
museţă, m’a chemat adesea să’i privesc laturi-
le pline de slove săpate. Sunt rânduri scrise de 
sus până jos, pe o parte şi pe alta, şi cuvinte 

pe braţele răstignirii, ‑ dar nu s’a scris încă şi 
povestea bătăliei ce am dat’o noi la Călugăreni. 
Şi eu nu ştiu cine va fis’o scrie, nici în ce cuvinte, 
dar un lucru, pe acela îl ştiu: povestea pe care 
un neam întreg a însemnat’o aici cu sânge şi 
lacrimi…”

În testamentul Reginei se găseşte o ulti‑
mă adresare către poporul român şi către ţară, 
semnificativăpentru sentimentele ce le nutrea: 
„Ţării mele şi Poporului meu, Când veţi ceti 
aceste slove, Poporul meu, eu voi fitrecut pra-
gul Tăcerii veşnice, care rămâne pentru noi o 
mare taină. Şi totuşi, din marea dragoste ce 
ţi‑am purtat‑o, aş dori ca vocea mea să te mai 
ajungă încă odată, chiar de dincolo de liniş-
tea mormântului. [...] Eu am ajuns la capătul 
drumului meu. Dar înainte de a tăcea pentru 
veşnicie vreau să‑mi ridic, pentru ultima dată, 
mâinile pentru o binecuvântare. Te binecuvân-
tez, iubită Românie, ţara bucuriilor şi dureri-
lor mele, frumoasă ţară, care ai trăit în inima 
mea şi ale cărei cărări le‑am cunoscut toate. 
Frumoasă ţară pe care am văzut‑o întregită, 
a cărei soartă mi‑a fost îngăduit să o văd îm-
plinită. Fii tu veşnic îmbelşugată, fiitu mare şi 
plină de cinste, să stai veşnic falnică printre 
naţiuni, să fiicinstită, iubită şi pricepută. Am 
credinţa că v’am priceput: n’am judecat, am 
iubit...”

(Maria Regina României, Ţara mea, 
traducere din engleză de Nicolae Iorga, ediţia a 
III ‑ a, Editura Librăriei Pavel Suru ‑ Bucureşti, 
Tiparul tipografiei arhidiecezane, Sibiu, 1919, 
partea a II ‑ a, cap. 3, pp. 124 ‑ 129)
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centrul cultural ‑ pastoral 
„gavril drugănescu” ‑ un centru 

deschis educaŢiei şi culturii

La 30 km de Capitală, în satul Stoeneşti, comuna 
Floreşti‑Stoeneşti, din judeţul Giurgiu, pe malul 

stâng al Sabarului, se află Conacul Drugănescu, re‑
marcabilă ctitorie brâncovenească, pentru care vii‑
torul abia a început.

 „Nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că un 
act ctitoricesc a impus şi impune în epocă un spirit 
jertfelnic, o responsabilitate deosebită faţă de gene‑
raţiile viitoare. Acesta este, de altfel, testamentul fi‑
ecăreia dintre marile ctitorii româneşti: să marcheze 
prezentul, să rememoreze constructiv trecutul şi să 
binecuvânteze viitorul”, arată Preasfinţitul Ambrozie 
în prefaţa albumului dedicat acestei ctitorii.

Conacul Drugănescu a împlinit până acum spi‑
ritul jerfelnic şi se pregăteşte să întregească actul 
ctitoricesc, urmând să binecuvânteze viitorul. 

Monumentalitate şi frumuseţe
Ansamblul Drugănescu cuprinde clădirea co‑

nacului şi Biserica „Buna Vestire“, zidită în 1723. 
Conacul a fost ridicat între anii 1710 şi 1715, de 
Gavril Drugănescu, mare vornic de Târgovişte, în 
timpul lui Constantin Brâncoveanu şi apoi în vremea 
lui Ștefan Cantacuzino, cucerit fiind de armonia, 
echilibrul şi spiritul artistic al ctitoriilor brâncove‑
neşti. Urmaşii lui, Preda Drugănescu şi fiul acestuia, 
Preda Scarlat Drugănescu, i‑au continuat lucrarea, 
dar în timpul urmaşilor lui Scarlat a început decăde‑
rea ansamblului.

În 1939, conacul a fost cumpărat de domniţa 
Marina Știrbey Brâncoveanu, fiica prinţului George 

Știrbey, prima româncă aviator care a pilotat un avi‑
on pe ruta Bucureşti‑Stockholm şi a traversat Marea 
Baltică. Noul proprietar a iniţiat ample lucrări de re‑
staurare, construcţia integrându‑se în suita valorilor 
arhitecturii europene, individualizată prin spiritul 
său autentic, profund românesc, iniţiat de Sfântul 
Voievod Constantin Brâncoveanu şi impus mai ales 
la Mogoşoaia. 

Refacerea edificiului între 1965 şi 1967 i‑a 
conferit aspectul de palat singuratic, ce străjuieşte 
imperial în mijlocul unui parc imens, cu arbori secu‑
lari, cum este dudul de peste 150 de ani, din apro‑
pierea clădirii. 

Structura monumentului cuprinde subsolul 
din bolţi de cărămidă, ridicat deasupra nivelului 
curţii, şi parterul, la care se ajunge urcând 12 trep‑
te, aflate în interiorul foişorului. Loggia ocupă locul 
unei foste verande, cu acces de la parter. Exteriorul 
dispune de coloane brâncoveneşti din piatră, care 
susţin arcadele foişorului şi loggiei, şi oferă deschi‑
deri mari ce dau monumentalitate arhitecturii.

Un centru deschis educaţiei şi culturii
Prin purtarea de grijă şi binecuvântarea 

Întâistătătorului eparhiei vlăsceane, la 20 decem‑
brie 2012, a fost posibilă achiziţionarea acestui co‑
nac brâncovenesc, care a fost redat patrimoniului 
cultural ca o împlinire a testamentului ctitorilor. 
Acesta a devenit «Centrul Pastoral‑Cultural Gavril 

Drugănescu», găzduind în prezent sediul Protoieriei 
Bolintin, dar şi mai multe compartimente: Biroul de 
pelerinaje, Biblioteca «Dimitrie Bolintineanu», chi‑
lia „In memoriam Teoctist Patriarhul”, un muzeu de 
artă eclezială, un altul de etnografie şi artă popula‑
ră, iar în viitor se doreşte organizarea unui centru de 
restaurare şi conservare a patrimoniului bisericesc, 
spaţii de creaţie, ateliere de pictură, de olărit, de 
ţesut, prelucrare a lemnului, împletituri şi costume 
populare etc.

Spaţiile au găzduit până acum activităţi ale 
Episcopiei Giurgiului, precum şi programele naţio‑
nale ale Patriarhiei Române „Hristos împărtășit co‑
piilor” şi „Alege școala!”, de care au beneficiat peste 
100 de copii din localităţile Protopopiatului Bolintin, 
care au primit burse, fiind integraţi într‑un program 
special pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii 
şi menţinerea în sistemul educaţional al elevilor din 
familii cu venituri reduse. 

Totodată, în colaborare cu Centrul cultural 
„Ion Vinea” din Giurgiu, cu sprijinul profesorilor şi 
cu implicarea elevilor de la mai multe şcoli din nor‑
dul judeţului, la Centrul „Gavril Drugănescu” s‑au 
desfăşurat activităţi culturale diversificate,  cum ar 
fi: Ziua Culturii Naţionale şi comemorarea poetului 
naţional Mihai Eminescu, ziua Unirii Principatelor 
Române, Marşul pentru viaţă, ziua mamei şi ziua 
copilului,  comemorarea lui Ion Creangă, saptămâ-
na „Școala Altfel”, comemorarea I.L. Caragiale ‑ 
prin piese de teatru, întâlniri cu membrii A.S.C.O.R., 
ziua Bibliei,  Ziua Naţională, concerte de colinde, 
lansări de monografii şi diverse publicaţii.

De asemenea, aici au fost organizate nume‑
roase cercuri pedagogice, consfături ale profesorilor, 
premierea elevilor olimpici, simpozioane, adunări 
eparhiale, conferinţe şi întâlniri cu preoţii, la care au 
fost invitaţi profesori din ţară şi din străinătate. 

Centrul cultural‑pastoral „Gavril Drugănescu” 
nu are un circuit închis. Porţile lui sunt larg deschise 

culturii, copiilor şi tuturor celor care doresc să‑şi 
desfăşoare activităţile aici. Trebuie menţionat faptul 
că readucerea ansamblului în patrimoniul judeţului 
şi, implicit, în patrimoniul Episcopiei Giurgiului nu 
s‑ar fi putut realiza fără implicarea directă, morală şi 
materială, a Preasfinţitului Ambrozie, care a dorit ca 
obiectivul să fie redat societăţii şi culturii.

Totodată, în apropierea Centrului 
Pastoral‑Cultural „Gavril Drugănescu”, a fost ridi‑
cată o biserică de lemn, lăcaş de închinare al noii 
Mănăstiri „Izvorul Tămăduirii”, având ca ocrotitori 
pe Maica Domnului, pe Sfinţii Arhangheli Mihai şi 
Gavriil, pe Sfinţii Martiri Brâncoveni şi pe Sfântul 
Teodor Tiron. 

Copii ale icoanelor Maicii Domnului ‑ 
,,Gherontisa”, „Prodomiţa” şi „Pantanassa”, împodo‑
besc Sfânta Mănăstire „Izvorul Tămăduirii” ‑ din ca‑
drul Centrului cultural pastoral „Gavril Drugănescu”, 
Protopopiatul Bolintin, care au fost aduse în anul 
2014 de o delegaţie de la Chilia ,,Sfântul Gheorghe” 
din Sfântul Munte Athos.

Biserica, prin frumuseţea stilului 
maramureşean, îşi înalţă turla spre cele de sus, iar 
prin glasul clopotelor cheamă, peste dealuri şi pă‑
duri, zi de zi,  credincioşii la slujbă. 

Porţile mănăstirii sunt mereu deschide pentru 
toţi cei ce vor să găsească o rugăciune de binecuvân‑
tare, de dezlegare de păcate, de sănătate, un sfat 
şi un popas duhovnicesc, într‑un cadru natural de‑
osebit. Aici, călătorul pe marea vieţii, participând la 
sfintele slujbe pătrunse de duhul evlaviei şi al sme‑
reniei monahale, ascultând foşnetul copacilor secu‑
lari sădiţi de vornicul Gavril Drugănescu şi trilurile 
minunate ale păsărilor, descoperă în interiorul lui 
acea fărâmă de credinţă, acoperită, poate, de negu‑
ra prea multelor griji lumeşti şi regăsind‑o, primeşte 
în inimă acea bucurie cerească a nădejdii şi a păcii 
sufleteşti după care însetează atât de mult omul zi‑
lelor noastre.

Articol semnat de  
Arhid. Alexandru Mirel Lăudat 
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noi apariŢii editoriale la editura 
episcopiei giurgiului

La Editura Episcopiei 
Giurgiului, cu binecuvânta‑
rea Preasfinţitului Părinte 
Episcop Dr. Ambrozie, a 
apărut cartea „CUVINTE 
PASTORALE”. 

Prezentul volum in‑
titulat sugestiv „Cuvinte 
Pastorale” conţine cu‑
vintele de învăţătură adre‑
sate de către Întâistătătorul 

eparhiei noastre, preoţilor şi credinicioşilor din cu‑
prinsul Episcopiei Giurgiului, cu prilejul Naşterii şi 
Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

Această lucrare vede lumina tiparului în 
Anul omagial al educaţiei religioase a tine-
retului creştin ortodox şi Anul comemorativ 
al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul 
şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia 
Română.

Unul dintre motivele principale pentru care 
tipărirea prezentului volum îl prezintă permanen‑
ta preocupare a Preasfinţitului Părinte Episcop Dr. 
Ambrozie, pentru apărarea familiei tradiţionale şi 
pentru susţinerea formării şi educării tinerei ge‑
neraţii în duh eclezial pe care le regăsim în aceste 
pastorale. 

Totodată, fiecare dintre aceste cuvântări face 
referire nu doar la învăţătura dogmatică a Bisericii, 
ci şi la istoria acesteia şi la modul în care a reuşit să 
înfrunte vitregiile veacurilor. Pe lângă consemnarea 
mărturiilor trecutului, descoperim fapte prezente 
de mare însemnătate pentru Episcopia Giurgiului, 
precum suştinerea activităţilor desfăşurate în ca‑
drul Seminarului Teologic „Teoctist Patriarhul” 
din Giurgiu, crearea unor centre cultural‑pastorale, 
educaţionale şi social‑filantropice, înfiinţarea unor 
noi mănăstiri şi schituri, toate acestea reprezentând 
elemente importante ale istoriei contemporane. 

De asemenea, s‑a ţinut cont de contextul ani‑
vesar cu totul special în cadrul căruia este circum‑
scris acest eveniment editorial, dar şi de exigenţe‑
le pastorale, urmărindu‑se ca acest volum să fie în 

egală măsură un document omagial, cât şi un in‑
strument omiletic util.

Avem încredinţarea că lecturarea acestor cu‑
vinte de învăţătură va prilejui cititorilor bucurie du‑
hovnicească şi va reprezenta un punct important 
de reper în înţelegerea valorii misiunii Bisericii 
în societatea actuală secularizată. 

Monografia „Catedrala Episcopală 
Adormirea Maicii Domnului din Giurgiu 
– file de istorie cultură şi spiritualitate”, 
apărută recent la Editura 
Eparhială, ne înfăţişează 
peste două secole de isto‑
rie, timp în care acest lo‑
caş de cult, reprezentativ 
pentru judeţul Giurgiu, 
a cunoscut momente de 
înălţare sufletească, graţie 
slujitorilor şi credincioşi‑
lor săi. 

Prefacerile prin care a trecut oraşul şi co‑
munitatea creştină de la malul nordic al Dunării 
în vremea stăpânirii otomane, şi‑au pus ampren‑
ta şi asupra catedralei. Odată cu eliberarea de sub 
jugul turcilor, pe temelia aceea modestă a bisericii 
îngropate, s‑a înălţat deasupra pământului, prin 
aportul major al întregii comunităţi şi prin dispozi‑
ţiile noii conduceri a oraşului, edificiul impunător al 
Catedralei de astăzi. 

Cercetând fondul arhivistic existent al 
Catedralei Episcopale, lucrări vechi din secolele XIX 
‑ XX, dar şi mărturii ale călătorilor străini, printr‑o 
muncă susţinută, părintele Alexandru Stroe a scos la 
lumină date importante cu privire la istoria acestei 
măreţe biserici. Slujitor al Catedralei Episcopale din 
2012, licenţiat în Istorie, părintele Alexandru Stroe 
a elaborat împreună cu părintele Ciocănel Marian, 
paroh al Catedralei, această monografie care repre‑
zintă un prinos de recunoştinţă pentru ctitorii şi 
slujitorii acestui locaş de închinare. În acelaşi timp, 
este o mărturie vie a misiunii Bisericii lui Hristos 
prin oameni, care şi‑au adus contribuţia majoră ca 
această lucrare vie să nu înceteze. 

agenda de lucru a preasfinŢitului părinte 
ambroZie, episcopul giurgiului, pe luna ianuarie

Vineri, 6 ianuarie ‑ În ziua Praznicului 
Botezului Domnului, a săvârşit Sfânta Liturghie 
Arhierească în Catedrala Episcopală din Giurgiu 
şi a rostit un cuvânt de învăţătură. După Sfânta 
Liturghie, a săvârşit şi slujba de sfinţire a 

Aghiesmei Mari. În continuare, alături de mai 
multe oficialităţi centrale şi locale, a luat parte la 
Tradiţionala Procesiune de Bobotează, pentru a 
arunca Sf. Cruce în apele Dunării

 Sâmbătă, 7 ianuarie ‑ A săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în paraclisul noii biserici 
a Parohiei „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din 
mun. Giurgiu şi a rostit un cuvânt de învăţătură. 

Duminică, 8 ianuarie ‑ A săvârşit 
Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrla 
Episcopală din mun. Giurgiu şi a rostit un 
cuvânt de învăţătură. 

Luni, 9 ianuarie ‑ A efectuat vizite 
pastorale în cuprinsul Protopopiatului Giurgiu.
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Marţi, 10 ianuarie ‑ A avut program 
administrativ şi a rezolvat o serie de probleme 
administrative împreună cu preacucernicii 
părinţi consilieri. 

Miercuri, 11 ianuarie ‑ A primit în 
audienţă preoţi şi credincioşi din eparhie. 

Joi, 12 ianuarie ‑ A efectuat vizite 
pastorale în cuprinsul Protopopiatului Bolintin.

Vineri, 13 ianuarie ‑ A vizitat Centrul 
cultural ‑ pastoral „Gavril Drugănescu” şi 
Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din comuna 
Floreşti Stoeneşti, judeţul Giurgiu.

Duminică, 15 ianuarie ‑ A săvârşit 
Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala 
Episcopală din mun. Giurgiu şi a rostit cuvânt de 

învăţătură. După ‑ amiaza în biserica Schitului 
„Sfântului Nicolae” din Giurgiu, a săvârşit 
Taina Sfântului Botez pentru fiul părintelui 
Dinu Marian, preot paroh la Parohia Pueni şi a 
ţinut un cuvânt de învăţătură. 

Luni, 16 ianuarie ‑ A participat la 
manifestările culturale organizate de Seminarul 
Teologic „Teoctist Patriarhul”, cu prilejul 
împlinirii a 167 de ani de la naşterea poetului 
Mihai Eminescu.

Marţi, 17 ianuarie ‑ A avut program 
administrativ şi a rezolvat o serie de probleme 
administrative împreună cu preacucernicii 
părinţi consilieri. 

Miercuri, 18 ianuarie ‑ A primit în 
audienţă preoţi şi credincioşi din eparhie. 

Joi, 19 ianuarie ‑ A efectuat vizite 
pastorale în cuprinsul Protopopiatului 
Mihăileşti.

Vineri, 20 ianuarie ‑ A efectuat o vizită 
pastorală la Mănăstirea Găiseni. 

Duminică, 22 ianuarie ‑ A săvârşit 
Sfânta Liturghie Arhierească în biserica 

Mănăstirii „Sf. Ioan Rusul” din comuna Slobozia, 
jud. Giurgiu şi a rostit cuvânt de învăţătură.

Luni, 23 ianuarie ‑ A primit în audienţă 
preoţi şi credincioşi din eparhie.

Marţi, 24 ianuarie ‑ A participat la 
manifestările culturale organizate de Seminarul 
Teologic „Teoctist Patriarhul”, cu prilejul 
împlinirii a 156 de ani de la Unirea Principatelor 
Române, Moldova şi Ţara Românească.

Miercuri, 25 ianuarie ‑ A prezidat 
şedinţa de lucru a permanenţei consiliului 
eparhial.

Joi, 26 ianuarie ‑ A avut program 
administrativ şi a rezolvat o serie de probleme 
administrative împreună cu preacucernicii 
părinţi consilieri. 

Vineri, 27 ianuarie ‑ A primit în 
audienţă preoţi şi credincioşi din eparhie. 

Sâmbătă, 28 ianuarie ‑ A efectuat o 
vizită pastorală ala Centru pastoral‑cultural 
„Gavril Drugănescu”.

Duminică, 29 ianuarie ‑ A săvârşit 
Sfânta Liturghie Arhierească şi Taina Sfântului 
Botez pentru fiul părintelui arhid. Daniel Matei 
în biserica Parohiei „Sf. Maria” din mun. 
Giurgiu şi a rostit un cuvânt de învăţătură.

Luni, 30 ianuarie ‑ A săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală 
şi a rostit un cuvânt de învăţătură, după care a 
partcicipat la manifestările religioase prilejuite 
de hramul Seminarului Teologic „Teoctist 
Patriarhul” din municipiul Giurgiu.

Marţi, 31 ianuarie ‑ A primit în audienţă 
preoţi şi credincioşi din eparhie.
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