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Preot militar Mihai FLUTURE

BISERICA GARNIZOANEI TÂRGOVIŞTE

În anul 2004, după o întrerupere de 54 de ani, activi-
tatea de asistenţă religioasă în Garnizoana Târgovişte a 
fost reluată, prin reînfiinţarea şi ocuparea funcţiei de preot 
militar al Garnizoanei.

Imediat după instalarea preotului militar, domnul general 
de brigadă Gheorghe Jilavu, a avut iniţiativa începerii lucră-
rilor de construcţie a bisericii militare din Târgovişte. 

În acest scop, personalul militar şi civil al Bazei 2 Logistică 
„Valahia” s-a constituit într-o Asociaţie Religioasă cu numele 
„Hristica”, al cărei scop iniţial a fost atragerea de fonduri 
pentru ridicarea locaşului de cult.

Construcţia acestui edificiu spiritual a constituit un eveni-
ment istoric deosebit, pentru că, până atunci, Târgoviştea 
nu a avut o biserică militară construită de militari pentru ei 
şi familiile lor. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, 
armata din Târgovişte a preluat temporar o biserică deja 
existentă, unde să se desfăşoare slujbele specifice milita-
rilor (Ziua Drapelului, Jurământul, binecuvântarea trupelor, 
spovedirea şi împărtăşirea cadrelor etc.).

Biserica a fost construită în întregime din lemn, pe 
fundaţie din beton, în aproximativ opt luni, de o echipă de 
meşteri maramureşeni, între anii 2004 şi 2005, în formă de 

cruce, iar pictura a fost executată în stil bizantin şi neobi-
zantin de pictorii Ioniţă Vasile şi Mirică Eugen. A fost, până nu 
demult, cea mai mare biserică militară din lemn din Armata 
României ca suprafaţă, având o lungime de 22 m, lăţime de 
11 m în abside şi o înălţime de 16,5 m în turlă. 

Sfinţirea Bisericii militare „Sfânta Treime”

Cea mai înaltă prin vrednicia sa dintre toate clădirile 
pământeşti este biserica sau casa lui Dumnezeu. Chiar dacă 
Dumnezeu este pretu tindeni, în biserică prezenţa Lui se vădeşte 
într-un chip deosebit – în chipul cel mai simţit şi mai folositor 
pentru oameni. Arătarea lui Dumnezeu e încă şi mai folosi-
toare, încă şi mai simţită pentru om, atunci când omul însuşi se 
face biserică a lui Dumnezeu făcându-se sălaş al Sfântului Duh 
asemenea apostoli lor şi celorlalţi mari sfinţi, spune Sfântul 
Ignatie Briancianinov.

Dumnezeu a rânduit ca într-o zi de sărbătoare, 24 iunie 
2013, prăznuirea Sfintei Treimi, să fie dăruită spre slujire 
neîncetată şi spre sfinţirea credincioşilor, o nouă biserică, 
cu hramul „Sfânta Treime”, în incinta renumitei cazărmi 
a glorioasei unităţi a Armatei Române – Regimentul 3 
„Dâmboviţa” nr. 22 Care de Luptă. 

Comandantul Batalionului 22 Transport „Dâmboviţa”, colonelul Valentin Sandu, împreună cu doi tineri ofiţeri, 
întâmpină oaspeţii cu pâine şi sare 
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Construirea şi sfinţirea unei noi biserici ortodoxe repre-
zintă o dovadă a credinţei vii şi jertfelnice a unei comunităţi. 
De data aceasta, comunitatea care şi-a materializat credinţa 
într-un nou locaş de cult, este formată din personalul militar 
şi civil din cadrul Garnizoanei Târgovişte.

Prin fapta lor, militarii târgovişteni au intrat în istorie, 
lăsând urmaşilor un nou locaş de cult, unde va fi pomenită 
Armata ţării şi eroii neamului, precum şi militarii sau credin-
cioşii care au ajutat la construirea şi dotarea bisericii cu toate 
cele necesare cultului.

Pentru că biserica nou târnosită poartă numele „Sfintei 
Treimi”, Însuşi Dumnezeu Cel în Treime închinat a binecu-
vântat această lucrare. 

Sfânta Masă a fost unsă cu Sfântul şi Marele Mir în numele 
Sfintei Treimi, ca şi persoanele umane, iar pe ea se va aduce 
jertfa cea fără de sânge, care îi uneşte haric pe credincioşi 
între ei şi cu Dumnezeu. Biserica este unitate în Hristos, cea 
mai strânsă unire cu Hristos a tuturor celor care cred cu drep-
tate în El şi Îl iubesc, şi întreaga lor unire este întru Hristos spune 
Sfântul Ioan Maximovici.

Prin purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului dr. Nifon, 
Mitropolitul Târgoviştei, biserica a primit în dar pentru a 
fi puse la piciorul Sfintei Mese părticele din moaştele unor 
sfinţi mucenici, pe care creştinii le cinstesc cu multă evlavie 
şi la care se închină cu nădejdea în ajutorul lor.

Întâmpinarea Înaltpreasfinţitului dr. Nifon, Arhiepiscopul 
şi Mitropolitul Târgoviştei, a fost făcută de către coman-
dantul Batalionului 22 Transport „Dâmboviţa”, colonelul 
Valentin Sandu, care, împreună cu doi tineri ofiţeri, în spiritul 
tradiţiei româneşti i-au oferit pâine şi sare.

A urmat intrarea în biserică a Înaltpreasfinţiei sale 
împreună cu numerosul sobor de preoţi şi diaconi, pregă-
tindu-se pentru începerea slujbei de târnosire. Biserica a 
fost înconjurată împreună cu toţi credincioşii, după care 

cei prezenţi au participat la Sfânta Liturghie săvârşită pe un 
podium frumos amenajat. În cadrul soborului amintim pe 
P.C. Preot Vicar Ion Stan, P.C. Preot Consilier Victor Drăghi-
cescu, P.C. Preot Protopop Cristian Oancea şi alţi preoţi mili-
tari slujitori în Armată şi Justiţie.

După Sfânta Liturghie s-a săvârşit 
slujba parastasului pentru domnul 
general de brigadă Iulian Bacşiş, fost 
comandant al Garnizoanei trecut la 
Domnul de curând, care a avut o contri-
buţie importantă pentru construirea 
sfântului locaş.

Dintre personalităţile participante 
la slujba târnosirii amintim pe Prefectul 
Judeţului Dâmboviţa, domnul ing. 
Victor Sanda, Preşedintele Consiliului 
Judeţean, domnul lector dr. univ. 
Adrian Ţuţuianu, Comandantul Garni-
zoanei Târgovişte, colonel ing. Nicolae 
Antonie, Comandantul Batalionului 
22 Transport „Dâmboviţa”, colonel 
Valentin Sandu, multipla campioană la 
înot Camelia Potec, preşedinta Fede-
raţiei Române de Nataţie şi Pentatlon 
Modern, Şeful Comenduirii Garni-
zoanei, maior Aurelian Drăgan, sena-
tori şi deputaţi ai obştii locale.

Răspunsurile la strană au fost date de corul Arhiepisco-
piei Târgoviştei „Valahia Christiana”.

P.C. Preot Consilier eparhial Victor Drăghicescu a dat pe 
urmă citire documentului de sfinţire, după care a urmat 
cuvântul Înaltpreasfinţiei sale, dr. Nifon, Arhiepiscopul 
şi Mitropolitul Târgoviştei care a evidenţiat necesitatea 
existenţei unui sfânt locaş care să vină în ajutorul milita-
rilor dâmboviţeni şi a scos în evidenţă colaborarea tradiţio-
nală dintre Biserică şi Armată, cei doi stâlpi de rezistenţă ai 
neamului românesc. Au fost comemorate etapele constru-
irii sfântului locaş şi au fost evidenţiaţi sponsorii principali 
cu ajutorul cărora s-au finalizat lucrările de construcţie şi 
înfrumuseţare, după care s-au acordat diplome de recunoş-
tinţă fostului comandant al Garnizoanei, general de brigadă 
Gheorghe Jilavu, care a fost şi iniţiatorul construcţiei bise-
ricii, foştilor comandanţi ai Garnizoanei, Asociaţiei Religioase 
„Hristica”, precum şi unor persoane fizice care au ajutat in 
mod deosebit. 

În încheiere, Înaltpreasfinţitul a binecuvântat toţi credin-
cioşii prezenţi, îndemnându-i să treacă prin Sfântul Altar, să 
sărute Sfânta Masă având astfel ocazia unică de a o primi 
binecuvântare specială, care se obţine cu prilejul sfinţirii 
unei biserici.

Biserica a fost deschisă până târziu în noapte, datorită 
fluxului continuu de credincioşi veniţi să se închine şi să-I 
înalţe rugăciune lui Dumnezeu în casa Lui. 

Toţi cei prezenţi au plecat la casele lor mai bogaţi sufle-
teşte, ducând în inimile lor binecuvântarea lui Dumnezeu, a 
Căruia fie slava, cinstea şi închinăciunea în veci. 

NOTE

1  Preotul militar al Garnizoanei Târgovişte.

Biserica „Sfânta Treime” a garnizoanei Târgovişte


