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†AMBROZIE
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU 

EPISCOP AL GIURGIULUI

Iubitului nostru cler,  
cinului monahal  şi drept‑credincioşilor creştini,  

 har şi pace de la Dumnezeu,   
iar de la Noi, arhierească binecuvântare!

Să prăznuim praznicul acesta prea‑mare şi strălucit, 
Să‑l prăznuim cu bucurie, dar şi cu evlavie.

A înviat Hristos şi cu El a înviat întreaga lume. 
Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvântare la Învierea Domnului1

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, Cuvioase Maici,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

C
um s‑ar putea aşeza împreună smerenia cuvântului 
omenesc şi slava Cuvântului lui Dumnezeu? Cum 
am putea turna în ferecătura slovei preaplinul iubirii 

dumnezeieşti şi vinul cel nou al Învierii în ulciorul de lut al 
cugetării omeneşti? Ce ne este dat a grăi astăzi, când lumea 
trăieşte taina Învierii din morţi a Mântuitorului Hristos şi taina 
mântuirii noastre? Neputinţele să nu ne fie însă prilej de poticnire 
şi zăbavă la zi de luminat Praznic şi să nu ţinem încuiată cămara 

1  Sf. Ioan Gură de Aur, Predici la sărbători împărăteşti şi cuvântări de laudă la sfinţi, 
traducere Pr. Dumitru Fecioru, coll. „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti” (SN), vol. 14, 
Basilica, Bucureşti, 2015, p. 168. 
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adevărat, întrupat şi făcut ca unul dintre noi, întru toate, afară de 
păcat, mort pe cruce din răutatea lumii şi înviat întru slavă prin 
iubirea de necuprins a Tatălui. Da, Hristos a înviat din morţi, 
aceasta este teologhisirea Bisericii, aceasta este piatra din capul 
unghiului, temelia propovăduirii şi ţelul vieţii noastre. Nu sunt 
cuvinte fără de noimă şi vorbe rostite în vânt, ci adevărata filozofie 
a vieţii acesteia, după învăţătura Marelui Pavel: „Dacă Hristos n‑a 
înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică 
şi credinţa noastră…Dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind 
începătură învierii celor adormiţi” ( I Cor. 15:17, 20).

Este, oare, Învierea o poveste, un mit al unei lumi vechi pe care 
astăzi nu mai suntem dispuşi să‑l recunoaştem şi să‑l mărturisim? 
De ce, oare, a fost nevoie de suferinţă, pentru ca mai apoi să ni se 
dăruiască şi mântuirea? Nu suferinţa este, însă, cheia înţelegerii 
învăţăturii Bisericii, ci dragostea, dragostea dumnezeiască, ce nu 
cunoaşte limitele şi puţinătatea lumii acesteia. Dragostea ce se 
uneşte cu jertfa, pentru ca jertfa să rodească, asemenea bobului de 
grâu în ţarină, spic plin de roadă. La început a fost Cuvântul, prin 
care toate s‑au făcut, cele din cer şi cele de pe pământ (cf. In. 1:1‑3), 
iar lucrarea Cuvântului a fost „bună foarte” şi întreagă a alcătuit 
grădina Raiului şi locul cunoştinţei nemijlocite a lui Dumnezeu. 
Peste toate a fost aşezat omul, ca printr‑însul lumea să se bucure de 
lumina cea negrăită a harului şi pururi să înalţe slavă lui Dumnezeu 
cel în Treime slăvit. Din înşelare, omul şi‑a părăsit menirea, s‑a 
lăsat pradă neascultării şi păcatului şi, astfel, s‑a făcut începătură 
căderii. Însă, după învăţătura Sfântului Ioan cel cu Gură de Aur, 
„dacă păcatul este începutul căderii, atunci izbăvirea de păcate 
este începutul învierii”3, iar calea izbăvirii ne‑a deschis‑o Hristos 
în Biserica Sa. 

3  Sf. Ioan Gură de Aur, Predici la sărbători împărăteşti şi cuvântări de laudă la sfinţi, 

sufletului, ci, mai degrabă, împreună cu Fericitul David, să cântăm 
cu bucurie: „Strigaţi Domnului tot pământul, slujiţi Domnului cu 
veselie!” (Ps. 99:1), căci „a făcut cunoscută mântuirea Sa şi înaintea 
neamurilor a descoperit dreptatea Sa” (Ps. 97:3). 

Este mare ziua aceasta şi adâncă înţelegerea ei. Mai întâi, 
ni se arată taina cea dintru început, tăcerea de dinaintea lucrării 
dumnezeieşti atotcuprinzătoare şi liniştea cuprinde totul. 
Aşteptarea este pe sfârşite, pocăinţa se pregăteşte să lase locul 
bucuriei, altarele sunt gătite să primească dumnezeiasca jertfă, 
iar omul şi lumea să descopere lumina ce luminează tuturor. 
Este apoi zi a slavei, ziua Învierii, „începutul cel bun”, cum după 
cuviinţă învaţă Grigorie Sfântul Cuvântător de Dumnezeu2. Este 
ziua înnoirii, căci astăzi toate se fac noi, se schimbă faţa lumii 
acesteia, lasă deoparte vălul necunoaşterii şi se înveşmântează 
cu haina luminoasă a cunoştinţei lui Hristos, Cel mort pe lemnul 
Crucii şi înviat întru slavă. Să nu lăsăm de o parte nici iertarea, căci 
Praznicul acesta s‑a clădit pe iertare: mai întâi pentru cei din iad, 
pe care Domnul i‑a fericit, împlinindu‑le aşteptarea, apoi pentru 
cei ce au trecut prin lupta cea bună a postului şi a nevoinţei, dar 
şi pentru cei ce, greşiţi fiind, încă nădăjduiesc şi căzuţi fiind, caută 
încă toiag de îndreptare şi de ridicare. 

Iubiţii mei fii sufleteşti,

F
iţi cu luare aminte la cântarea ceasului acestuia! „Hristos 
a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor 
din morminte viaţă dăruindu‑le”. Nu este învăţătură 

mai adâncă decât aceasta: Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 

2  Sf. Grigorie Teologul, „Cuvântarea I la Sfintele Paşti şi despre zăbovire”, traducere 
Adrian Marinescu, în: Studii Teologice, nr. 2(2012), p. 220. 
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după Chip, să ne cercetăm vrednicia, să cinstim Chipul cel dintâi, 
să înţelegem puterea tainei şi pentru cine a murit Hristos”6!

Iubiţi fii duhovniceşti,

I
n noaptea aceasta mulţi se vor apropia de Sfântul Potir, 
primind după vrednicie trupul şi sângele Domnului. 
Mai mulţi vor duce lumina Învierii în case şi candele vor 

arde la căpătâiul celor adormiţi. Peste toate, harul Dumnezeiesc 
va aduce liniştea şi pacea. Nu este zi mai luminoasă ca Paştele 
şi, într‑adevăr, toate se fac noi. Însă ziua aceasta nu se măsoară 
după regula curgerii timpului, ci după regula veşniciei. Pentru 
cei ce cred, Paştele nu este o dată în an, ci fiecare zi este prilej 
de a cânta cu bucurie „Hristos a înviat!”. Am cercetat pe părinţii 
mănăstirilor noastre, dar şi pe părinţii îmbunătăţiţi din Grădina 
Maicii Domnului, din Sfântul Munte Athos. Ei nu au încetat 
vreodată să trăiască împreună cu Hristos cel Înviat, astfel că viaţa 
toată le‑a devenit o permanentă sărbătoare a Învierii. Cu dreptate 
învaţă Sfântul Simeon, Noul Teolog, că „Paştele are loc zilnic şi 
veşnic în cei ce cunosc taina sărbătorii, care a umplut de negrăită 
bucurie şi veselie inimile voastre”7. Rugăciunea părinţilor aceasta 
este: „bucuria Învierii să nu se depărteze de la noi”. În fiecare an, 
Paştele se face oglindă duhovnicească a omului. Oboseala este dată 
uitării, bucuria ia locul îngrijorărilor mărunte, acum se schimbă 
minţi şi inimi, cugete încrâncenate şi gânduri potrivnice. Da, cu 
adevărat este o taină, marea taină a umanităţii. Peste realitatea 

6  Sf. Grigorie Teologul, Cuvântarea I la Sfintele Paşti şi despre zăbovire, pp. 221‑220. 
7  Sf. Simeon Noul Teolog, Cateheze XIII, traducere Diac. Ioan I. Ică Jr., Deisis, Sibiu, 

2003, p. 171. 

Pe calea aceasta nu se poate porni fără de sprijin, iar toiagul 
de întărire nu este altul decât cugetarea cea după Dumnezeu. 
De aceea, îndeamnă Marele Vasile al Cezareei Capadociei: „să 
omorâm cugetul trupului, care nu poate să se supună legii lui 
Dumnezeu, ca să se nască în noi puternic cugetul Duhului, prin 
Care iau naştere viaţa şi pacea. Să ne înmormântăm cu Hristos, 
Care a murit pentru noi, ca să şi înviem împreună cu Cel ce ne‑a 
adus învierea”4. Întăriţi întru cugetare la cele dumnezeieşti, nu 
vom putea pierde calea, iar Învierea ne va fi izvor de viaţă, nu 
poveste din alte vremuri. Prin ea cunoaştem adâncul căderii şi 
taina izbăvirii, prin ea descoperim puterea nădejdii şi lucrarea 
neîncetată a dragostei dumnezeieşti. Prin ea aflăm darul şi lucrarea 
harului, faţă de care nu se cuvine să vieţuim cu nepăsare. „Ai 
văzut cât de mare este darul? – învaţă Sfântul Ioan Gură de Aur. 
Păstrează, omule, acest mare dar! Nu‑ţi este îngăduit să trăieşti 
cu nepăsare. Pune‑ţi lege cu toată luarea‑aminte”5. Doar astfel 
crucea nu este arvună morţii, ci învierii şi mântuirii; doar astfel 
învăţătura nu ne este zadarnică, ci plină de nădejde şi credinţă. 
Astfel, putem rosti împreună cu învăţătorii bisericii: „Ieri m‑am 
răstignit împreună cu Hristos, astăzi sunt împreună‑mărit! Ieri 
am murit împreună cu Hristos, astăzi trăiesc împreună cu El! Ieri 
m‑am îngropat împreună cu El, astăzi înviez împreună cu El. Să 
aducem deci prinoase Celui ce a murit şi a înviat pentru noi! Nu 
aur sau argint, sau veşminte, sau pietre strălucitoare… ci se cuvine 
să ne aducem jertfă pe noi înşine, să dăm Chipului ceea ce este 

p. 169. 
4  Sf. Vasile cel Mare,  Omilii şi cuvântări XIII. 1, traducere Pr. Dumitru Fecioru, coll. 

„Părinţi şi Scriitori Bisericeşti” (SN), vol. 1, Basilica, Bucureşti, 2009, p. 225. 
5  Sf. Ioan Gură de Aur, Predici la sărbători împărăteşti şi cuvântări de laudă la sfinţi, 

p. 170. 
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aduce în lumină una dintre valorile fundamentale ale poporului 
român, locul în care sufletul românesc a cunoscut cele mai 
frumoase străluciri şi care s‑a dovedit o plămadă pentru înflorirea 
spirituală a ţării. 

Aşezate pe lunca Dunării sau la munte, în văi sau pe coline, 
satele şi‑au dobândit frumuseţea în primul rând prin legătura 
tainică a sufletelor locuitorilor cu Creatorul lor, prin evlavia 
permanentă de a nu ieşi de sub povaţa strămoşilor lor şi a pierde 
astfel binecuvântarea lui Dumnezeu. Locuind în sat, românul 
creştin şi‑a privit pământul ca pe un nou Eden, în care a simţit 
adierea tainică a Duhului în tot ce a încercat să făurească, împletind 
lutul cu veşnicia, croindu‑şi haine nu numai pentru această lume, 
ci mai ales pentru cea viitoare, muncind cu gândul la zestrea 
sufletească pe care o lasă urmaşilor şi privind zi de zi la stâlpul 
cel de foc din locul cel mai înalt al fiecărui sat în care Dumnezeu 
îşi are sălaşul, pentru a primi din merindele care îndumnezeiesc 
şi înveşnicesc. 

Dacă veşnicia s‑a născut la ţară, aceasta s‑a datorat pâinii şi 
vinului aduse pentru Sfânta Jertfă pe masa Sfântului Altar. Veşnicia 
s‑a născut la ţară odată cu Sfânta Liturghie care a adus cerul pe 
pământ şi a făcut pe cei care şi‑au plecat genunchiul Domnului să 
urce în cer şi să vieţuiască cu demnitatea îngerilor. Amintindu‑şi 
de propria copilărie la sat, preotul şi scriitorul Constantin Virgil 
Gheorghiu scria: ,,după cuminecătură, Dumnezeu intra la 
oamenii din satul nostru sub acoperişul fiecărui suflet. Şi, ieşind 
din biserică, Îl purtau pe Dumnezeu în ei. Şi mergeau cu băgare 
de seamă, aşa cum mergi când porţi un odor de seamă, aşa cum 
mergi când porţi un odor nepreţuit. Şi aşa erau teofori, purtători de 
Dumnezeu. Când porţi o lampă sau o lumânare, ai faţa luminată 
de flacără; când porţi în tine pe Dumnezeu, Care e Lumina lumii, 

acesteia nu se poate trece, nu o putem bagateliza şi nu o putem 
supune micimii lumii acesteia. 

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

S
ărbătorile pascale sunt marcate, indiferent de loc sau 
de timp, de solemnitatea şi de lumina de neexprimat în 
cuvinte a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Există, 

desigur, tradiţii specifice fiecărei zone, iar Vlaşca nu face excepţie 
de la această regulă. Atât în parohiile de la malul Dunării, cât 
şi la cele din nordul Episcopiei, se păstrează obiceiuri prin care 
se sărbătoreşte deopotrivă sărbătoarea Învierii şi statornicirea 
primăverii. Păstrarea acestor datini este cu atât mai importantă 
cu cât astăzi lumea se îndepărtează tot mai mult de valorile 
înaintaşilor. Cugetând mărturiile istoriei Bisericii, se poate observa 
foarte clar faptul că, acolo unde comuniunea credincioşilor a fost 
întărită, acolo au sporit şi lucrările şi darurile duhovniceşti. 

Sărbătoarea Învierii este şi prilej de întâlnire, de aşezare 
împreună. Cei plecaţi departe se întorc pe la casele lor, părinţii îşi 
regăsesc copiii, prietenii vechi se reîntâlnesc, este vreme de veselie 
şi de tihnă bine‑meritată. În zilele acestea, ţara întreagă este în 
sărbătoare şi, mai cu seamă, satele se umplu de lumina Învierii. 
Veşnicia se reîntoarce la sat, totul este învăluit de pace şi de linişte. 
Într‑adevăr, satul românesc intră în sărbătoare şi ne aduce aminte, 
an de an, că acolo, din vatra sa, a fost plămădită această ţară, 
acolo s‑a început făurirea limbii şi de acolo s‑au ridicat cele mai 
multe dintre minţile luminate ale României. De aceea, în întreaga 
Patriarhie Română, la propunerea Preafericitului Părinte Daniel 
şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 
s‑a hotărât ca acest an să fie închinat satului românesc. Acest fapt 



10 11

Nu este vorba de formularea de noi teorii sau principii de etică 
socială, ci de acţiune concretă, practică, în sprijinul tuturor celor 
aflaţi în impas. 

Mai mult ca niciodată, Biserica se preocupă astăzi de 
consolidarea unei infrastructuri misionare, desăvârşit ancorată în 
Tradiţia Scripturii şi a Părinţilor, şi coerent racordată la schimbările 
şi cerinţele contemporaneităţii. Astfel, în spaţiul teologic academic, 
dar şi la nivel pastoral, a început să se impună tot mai mult ideea 
lucrării pastoral‑misionare, culturale şi catehetice. Corelând 
studiul riguros cu activitatea în mijlocul comunităţii, Biserica 
încearcă să ofere o alternativă viabilă la activismul pseudo‑social, 
tot mai prezent în spaţiul public. Misiunea actuală a Bisericii 
este mai mult decât o încercare de a contura o lucrare plină de 
responsabilitate, în care dinamismul pastoral şi rigoarea cercetării 
să ofere împreună soluţii în faţa provocărilor actuale. 

Totodată, problema educaţiei copiilor este în zilele noastre 
mai stringentă ca niciodată. Se vorbeşte adesea despre lipsa unor 
modele autentice ale generaţiei tinere, de lipsa unor repere reale 
în viaţa pe care aceştia abia o încep. Dezbaterile pe o astfel de 
temă au dezvoltat şi dezvoltă încă noi şi noi perspective, pornind 
de la abordarea educaţiei în familie, trecând prin demersul de 
identificare a unui proces pedagogic cât mai eficient şi culminând 
într‑un sistem general de „planificare a carierei”, cu ajutorul 
căruia tânărul poate identifica cele mai bune direcţii şi mijloace de 
parcurgere a acestora. Nu se vorbeşte însă despre fundamentele 
culturale şi spirituale ale acestor tineri, care sunt resorturile reale 
ce‑i leagă de societatea în care trăiesc, care sunt conexiunile dintre 
generaţia lor şi generaţiile trecute sau cele viitoare. Cu alte cuvinte, 
nu se vorbeşte despre adevărata perspectivă pe care o dă viaţa, 
înţeleasă nu doar ca simplu răstimp de manifestare a eficienţei 

eşti luminat dinăuntru în aşa fel încât toată carnea şi tot trupul 
sunt transfigurate, înfrumuseţate.”8 Astfel, românul creştin de la 
sat a dobândit adevărata frumuseţe pentru că a trăit în Adevăr şi 
pentru Adevăr. 

O astfel de viziune despre lumea satului poate părea pentru 
omul postmodern de‑a dreptul utopică şi practic imposibil de 
realizat în timpurile noastre. Însă, numai înţelegând această 
perspectivă teologică putem să înţelegem decăderea satului 
românesc din întreaga sa frumuseţe de odinioară, pe care foarte 
mulţi oameni au cunoscut‑o, care s‑a produs în momentul în care 
dimensiunea spirituală a vieţii a fost din ce în ce mai mult ignorată, 
când au fost împrumutate modele străine de trăirea noastră 
autentică creştină, dublate de numeroşi factori istorici potrivnici. 

Numai reîntorcându‑ne cu toţii pe drumul care duce 
spre Cer, vom restabili legătura în duh cu strămoşii noştri cei 
binecredincioşi şi vom lăsa la rândul nostru o moştenire care să 
rămână peste veacuri. 

Drept‑măritori creştini,

S
ocietatea contemporană a impus o intensificare fără 
precedent a misiunii Bisericii. Noile paradigme 
culturale, militantismul anti‑religios, formele diluate de 

spiritualitate care optează pentru o imagine depersonalizată a 
sentimentului religios, toate acestea impun o reacţie promptă din 
partea Bisericii. Pe lângă acestea, criza economică prin care trece 
întreaga lume post‑modernă pune în evidenţă, încă o dată, rolul 
pe care comunitatea eclezială îl are în soluţionarea acestui impas. 
8  Virgil Gheorghiu, Tatăl meu, preotul, care s‑a urcat la cer, trad. Maria‑Cornelia Ică jr., 

Ed. Deisis, Sibiu, 2008, pp. 46‑47.
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din domeniile artistic, cultural şi sportiv. Aici se vor desfăşura, 
pe lângă activităţile culturale şi de pregătire a tinerilor creştini, 
întâlniri catehetice pe parcursul vacanţelor, centrul având 
posibilitatea să găzduiască elevii ce vor participa la aceste tabere. 
De asemnea, vor fi găzduite diverse activităţi: conferinţe, întâlniri 
cu tinerii, proiecţii de filme şi documentare religioase, precum şi 
activităţi care ţin de misiunea socială a Bisericii, dialogul dintre 
credinţă şi cultură, dintre viaţa liturgică, teologie şi ştiinţă. Acest 
aşezământ se doreşte a fi nu doar un centru de întâlnire al celor 
tineri, ci şi un loc în care să poată să înveţe despre tradiţiile şi 
obiceiurile părinţilor lor. 

Se cuvine, de asemenea, să amintim activităţile asemănătoa‑
re care, de aproape şase ani, se desfăşoară în Centrul pastoral‑cul‑
tural ,,Gavril Drugănescu” al Protoieriei Bolintin. În salba mo‑
numentelor istorice din ţara noastră, ansamblul Drugănescu, cu 
toate transformările suferite, reprezintă un exemplar preţios care 
promovează frumuseţea arhitecturii brâncoveneşti. Apreciindu‑i 
valoarea artistică, Episcopia Giurgiului a readus în patrimoniul 
judeţean acest monument, ridicat între anii 1710 ‑1715. Alături 
de activităţile catehetice la care participă copii din întreg judeţul 
Giurgiu, acest centru găzduieşte o colecţie de artă eclezială (icoa‑
ne, potire, cristelniţe, sfeşnice de altar, obiecte de decor, documen‑
te vechi, carte rară) şi o colecţie de costume populare atât din zona 
Vlaşca de altădată, cât şi din celelalte zone ale ţării. 

Toate acestea ne arată faptul că poporul nostru s‑a străduit 
neîncetat, de‑a lungul istoriei, să‑şi păstreze identitatea şi să 
promoveze credinţa şi valorile strămoşeşti. De aceea, este foarte 
necesar să participăm activ la viaţa Bisericii şi să cultivăm credinţa 
în Dumnezeu, identitatea creştină şi românească. Cu alte cuvinte, 
trebuie să intensificăm viaţa spirituală a comunităţilor noastre 

noastre sociale şi economice, ci ca o perioadă şi ca pe o şansă cu 
ajutorul căreia putem cunoaşte şi ne  putem face cunoscuţi, putem 
crea şi lăsa ceva de valoare în urma noastră. 

Şcoala vine să ofere un sprijin şi o posibilă soluţie pentru 
această acută dezorientare identitară, familia. De asemenea, poate 
contribui decisiv în rezolvarea ei. Efortul celor două instituţii 
fundamentale ale societăţii nu este însă suficient. Este nevoie de 
modele mult mai profunde, perene, de la care tânărul, indiferent 
de societatea sau epoca în care trăieşte, să se inspire şi pe care să se 
fundamenteze în conturarea propriei vieţi. Un astfel de model este 
oferit de către Biserică, înţeleasă nu doar ca instituţie, ci mai ales ca 
spaţiu al mântuirii şi desăvârşirii umane, ca trup tainic al lui Hristos, 
ce ne înglobează pe fiecare dintre noi, deopotrivă distincţi şi legaţi 
în legătură inextricabilă cu semenii noştri. Lucrarea pastorală şi 
catehetică a Bisericii vine să completeze, aşadar, eforturile familiei 
şi ale şcolii, ba chiar să compenseze lipsa unei educaţii familiale 
şi şcolare eficiente. Ne lovim adesea de bariera comportamentală 
sau de vocabularul violent al tinerilor din ziua de astăzi. Mai grav, 
bunăvoinţa noastră este întâmpinată de o indiferenţă rece, de o 
nepăsare amarnică faţă de tot ceea ce este bun, drept şi frumos pe 
lumea aceasta. Cum putem răspunde? Implicându‑ne în lucrarea 
catehetică a Bisericii, făcând‑o cunoscută şi accesibilă tuturor celor 
ce au nevoie de sprijinul ei. 

În acest context, afirmăm cu tărie faptul că tinerii ocupă un loc 
important în preocupările Bisericii. Pentru ei, Episcopia Giurgiului 
a achiziţionat de curând o proprietate extrem de generoasă în 
localitatea Varlaam, unde a luat fiinţă Centrul pastoral‑cultural 
şi catehetic „Acoperământul Maicii Domnului”. Centrul va 
găzdui spaţii pentru creaţie, unde grupuri de elevi şi studenţi 
vor avea posibilitatea să‑şi valorifice pasiunile extracurriculare 
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ierarh şi pentru preoţii săi ca, la sfintele slujbe, să vadă întreaga 
comunitate pulsând în acelaşi ritm al rugăciunii şi al cântării 
curate, mărturisind adevărul de credinţă, într‑o imagine autentică 
a Bisericii luptătoare în societatea aceasta atât de tulburată.

Într‑o zonă săracă, aşa cum este cea a judeţului nostru, 
lucrarea pastorală este una aparte, ea implicând, în primul rând, 
apropierea faţă de problemele oamenilor, de suferinţele şi de 
neputinţele lor. Slujirea preoţilor a urmărit în primul rând acest 
aspect, fără a pierde din vedere însă sfintele locaşuri. Astfel, multe 
dintre bisericile din cuprinsul eparhiei au fost restaurate în aceşti 
ani şi  împodobite cu pictură. În fiecare din cele patru protopopiate 
s‑a desfăşurat o amplă activitate de construcţie de biserici noi, 
centre social‑filantropice şi pastoral‑misionare, ceea ce arată 
jertfelnicia preoţilor şi implicarea credincioşilor. Noua Catedrală 
Episcopală sau Biserica Sfinţilor Martiri Brâncoveni din mun. 
Giurgiu, Biserica „Sf. Cuv. Parascheva” din Bolintin Deal sau noul 
locaş de închinare al Parohiei Colibaşi sunt tot atâtea exemple care 
arată complexitatea lucrării de construcţie desfăşurată. 

Iubiţii mei fii sufleteşti,

M
are, sfântă şi mult prăznuită este această zi în care 
Mântuitorul a întărit cu fapte adevărul despre fiinţa şi 
lucrarea Sa dumnezeiască, înviind a treia zi, după Scripturi. 

Stăpâniţi de această încredinţare, sărbătorim an de an Paştile cele 
sfinţite, prin care ne împărtăşim cu apa cea vie a dreptei credinţe, 
care izvorăşte nu din piatră seacă, făcută cu minuni, ci din izvorul 
nestricăciunii. Prăznuind cu bucurie şi cu evlavie preamărita 
minune a Învierii Domnului, ne reînnoim neîncetat în viaţa noastră 
creştinească, mărturisind din plin că propovăduirea noastră nu este 

creştine şi să participăm la lucrarea misionară a Bisericii. Nu este de 
ajuns să ne rugăm singuri acasă, ci trebuie să ne rugăm în biserică, 
pentru că cel ce este creştin trăieşte în Biserică, în comuniune 
spirituală cu toţi creştinii, aşa cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel, 
zicând: ,,voi toţi sunteţi una în Hristos Iisus” (Galateni 3, 28). 
Astăzi trebuie să luptăm ca să biruim ispita mare a însingurării, 
a individualismului egoist din familie şi societate, pentru a trăi 
bucuria comuniunii frăţeşti. 

În acest an închinat satului românesc (preoţilor, învăţătorilor şi 
primarilor gospodari)” şi „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim 
Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti”; în 
cuprinsul Episcopiei Giurgiului, în sfintele locaşuri şi în centrele 
pastoral‑culturale vor fi organizate mai multe evenimente care 
vor pune în lumină rolul deosebit al Bisericii în păstrarea multora 
dintre valorile spirituale, culturale şi identitare ale neamului nostru 
şi vor evidenţia lucrarea misionară şi moştenirea duhovnicească 
pe care  cei doi patriarhi au lăsat‑o poporului român. Ca şi în anii 
precedenţi, Centrul pastoral‑cultural „Radu Şerban” al Mănăstirii 
Comana şi „Sf. Ier. Antim Ivireanul” al Mănăstirii Sf. Ioan Rusul 
vor desfăşura astfel de evenimente dedicate anului omagial, 
păstrării şi promovării tradiţiilor şi păstrării comuniunii între 
credincioşi. 

     Iubiţi credincioşi,

S
‑au împlinit în aceste zile treisprezece ani de când, cu 
ajutorul Bunului Dumnezeu, am fost chemat să păstoresc 
Eparhia Giurgiului. În tot acest răstimp am încercat să 

cunosc cât mai bine tradiţia autentică a acestei zone, să mă apropii 
de preoţi şi de credincioşi. Nu este bucurie mai mare pentru 
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zadarnică şi nici credinţa noastră deşartă (I Cor. 15, 14), pentru că 
Paştile cele sfinţite, ce ni s‑au arătat astăzi sărbătoare a luminii,  sunt 
trecere de la moarte la viaţă, unire a cerului cu pământul. Aceeaşi 
sfântă bucurie legată de Învierea Domnului se prelungeşte în viaţa 
fiecărui om atunci când acesta mărturiseşte şi trăieşte, adânc şi 
conştient, taina morţii şi Învierii Mântuitorului. Împărtăşindu‑se 
cu Sfintele Taine, omul se naşte din nou, renaşte la o viaţă altoită 
în Dumnezeu, devenind „făptură nouă”. 

Cu aceste gânduri şi poveţe duhovniceşti, Vă îmbrăţişez în 
dragostea lui Hristos şi Vă doresc tuturor să prăznuiţi Sărbătoarea 
Sfintelor Paşti cu pace, sănătate şi alese bucurii, potrivit datinii 
străbune. Totodată, aducem mulţumiri celor care au sprijinit 
concret activităţile Centrului Eparhial, precum şi tuturor clericilor 
şi credincioşilor care au contribuit în fiecare lună cu banul lor 
la colecta naţională pentru construirea Catedralei Mântuirii 
Neamului, înţelegând că această biserică are valoare de simbol 
pentru neamul românesc.  

Împărtăşindu‑Vă arhierească binecuvântare, Îl rog pe 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Domnul vieţii, să Vă dăruiască 
toate cele de folos, bucurându‑Vă de aceste sfinte sărbători pascale, 
şi Vă vestesc tuturor, cu dragoste părintească:

                                 HRISTOS A ÎNVIAT!

Al Vostru de tot binele voitor şi pururea către Domnul rugător,
                               

†AMBROZIE

EPISCOPUL GIURGIULUI Slujba de sfinţire a Centrul pastoral-cultural catehetic  
„Acoperământul Maicii Domnului”, 24 martie 2019

ÎNSEMNARE:
Această Pastorală se va citi în bisericile parohiale şi mănăstireşti 

la Sfânta Liturghie, în ziua Praznicului Învierii Domnului,  
iar în filii, a doua zi.

Dată în reşedinţa Noastră Episcopală din Giurgiu la Praznicul 
Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, în anul mântuirii 2019.

Coperta 1:  Icoana Învierea Domnului - frescă din biserica  
Sf. Martiri Brâncoveni - Municipiul Giurgiu

Coperta 4:   Centrul pastoral-cultural catehetic  
„Acoperământul Maicii Domnului”  
din localitatea Varlaam, Jud. Giurgiu 
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