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BISERICA ŞI ARMATA: DE LA JERTFĂ LA 
SFINŢENIE

Biserica şi Armata sunt două instituţii cu 
istorie şi tradiţie, cu asemănări şi deosebiri, 
care apără oameni şi popoare şi promovează 
pacea care vine de la Hristos – Pacea lumii. 
Slujitorii Bisericii au conlucrat adeseori cu 
slujitorii Armatei pentru împlinirea umană şi 
dobândirea mântuirii.

Biserica Ortodoxă Română şi Armata 
Română au scris pagini de istorie între grani-
ţele fireşti şi nefireşti ale unui popor răstignit 
şi înălţat pe culmile suferinţei şi muntele feri-
cirilor.

Istoria poporului român este înscrisă pe 
aripile speranţei şi purtată întru cunoaş-
tere de vulturul care poartă în plisc Crucea 
biruinţei, semn ce are două dimensiuni: cea 
verticală, realizată în Biserică, pentru că prin 
ea se reface legătura dintre cer şi pământ 
(prin jertfa Mântuitorul Iisus Hristos), şi dimensiunea orizon-
tală, reprezentată de popor şi Armată, fiindcă ele susţin 
apărarea vieţii umane pe timp de pace şi de război întru 
nădejdea vieţii veşnice.

Fost-a de la Dumnezeu ca şi Eparhia Râmnicului să aibă 
parte de binefacerile Sfintei Cruci, venite prin Biserică şi 
Armată pentru aşezămintele bisericeşti (şi monahale), Cetăţi 
ale credinţei care reflectă credinţa şi demnitatea, dăruirea şi 
dărnicia, frumuseţea şi dragostea neamului românesc.

În Anul omagial Euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei 
Împărtăşanii) – 2014 în Patriarhia Română, ne aducem aminte 
cu evlavie cum preoţii Bisericii noastre în timpul luptelor 
şi războaielor au săvârşit pentru soldaţii de pe front Taina 
Spovedaniei şi a Împărtăşaniei spre iertarea păcatelor şi 
dobândirea nemuririi, în condiţiile în care viaţa pământească 
se putea sfârşi oricând. Iar acum, în vremuri de pace, aceste 
Sfinte Taine sunt săvârşite de preoţii militari, care asigură 
asistenţa religioasă în Armata Română. Aceşti preoţi însoţesc 
soldaţii români în Afganistan, Irak sau în alte zone ale lumii, 
pentru a întări pacea şi buna înţelegere între oameni.

În Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni – 2014 
în Patriarhia Română, ne aducem aminte de Voievozii români 
şi de oştenii credincioşi Bisericii şi Patriei, care şi-au dat viaţă 
pentru apărarea credinţei creştine, a poporului român şi a 
hotarelor ţării noastre. 

Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, Sfântul 
Voievod Ştefan cel Mare, Sfântul Voievod Neagoe Basarab, 
Voievozii Mircea cel Bătrân şi Mihai Viteazul, precum şi alţi 
domnitori dimpreună cu oştile lor, au vegheat şi luptat 
pentru dăinuirea neamului românesc, creştin şi sfânt, bine-
cuvântat de Dumnezeu cu un spaţiu pământesc ales, înveş-

mântat cu jertfă şi Altare Sfinte, candele ce 
fac să strălucească chipurile nemuritoare ale 
înaintaşilor care ne îndeamnă la păstrarea 
credinţei şi a gliei străbune.

De la Voievozii români la Generalul Paul 
Teodorescu (1888-1981), ministrul Aerului şi 
Marinei, unul dintre ctitorii Mănăstirii Dintr-
un Lemn şi binefăcătorul Bisericii şi neamului 
românesc, mireasma rugăciunii şi a muncii 
se înalţă întru lumina faptelor bune, a jertfei 
şi dragostei faţă de Dumnezeu şi popor.

Demersul comun al Arhiepiscopiei 
Râmnicului şi al Instituţiilor de comandă, de 
instrucţie şi învăţământ militar doreşte să se 
concretizeze prin înfiinţarea „Centrului de 
cercetare al conlucrării Bisericii Ortodoxe cu 
Armata României”, purtând numele vredni-
cului de cinstire „Generalul Paul Teodorescu”, 

având sediul la Mănăstirea Dintr-un Lemn, locul de odihnă 
veşnică a Generalului şi locul de pomenire a eroilor şi oste-
nitorilor din Aviaţia şi Marina Română, aşezământ monahal 
monumental ctitorit de marele Voievod Matei Basarab (de 
la a cărui trecere la viaţa veşnică se împlinesc anul acesta 
360 de ani: 1654-2014), şi ocrotit de Maica Domnului, a cărei 
Icoană făcătoare de minuni veghează locaşul sfânt.

Acest Centru de cercetare va avea o publicaţie – Misiunea 
– care va reflecta pagini de istorie a conlucrării dintre Bise-
rică şi Armată, din cele mai vechi timpuri şi până astăzi.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru această comuniune şi 
început pe care îl dorim rodnic şi ziditor în fiinţa neamului 
românesc. 

Aducem mulţumire pentru binecuvântare vrednicului de 
pomenire Înaltpreasfinţitului Părinte Gherasim, Arhiepiscop 
al Râmnicului (n.1914–†2014).

Felicităm pe Domnul Prof. Univ. Dr. Valentin Ciorbea şi pe 
colaboratorii domniei sale pentru iniţiativă şi aleasă lucrare-
împreună cu părintele Inspector Constantin Olariu şi Maica 
Stavroforă Emanuela Oprea, stareţa Mănăstirii Dintr-un 
Lemn.

Avem nădejdea că toţi ostenitorii „Centrului de cercetare al 
conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României – „General 
Paul Teodorescu” şi ai Revistei „Misiunea”, vor contribui la o mai 
bună cunoaştere a istoriei din perspectiva omului zidit după 
chipul lui Dumnezeu şi a luptei omului chemat la datorie 
pentru apărarea Bisericii şi a neamului românesc.
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