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CENTRUL DE CERCETARE A CONLUCRĂRII 
BISERICII ORTODOXE CU ARMATA ROMÂNIEI 
„GENERAL PAUL TEODORESCU” cu sediul la 

MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN

Argument

Înfiinţarea Centrului de Cercetare al Conlucrării Bisericii 
Ortodoxe Române cu Armata României – „General Paul 
Teodorescu” constituie demersul cultural pe care Arhiepi-
scopia Râmnicului şi Instituţiile de comandă, de 
instrucţie şi învăţământ militar îl susţin pentru 
reafirmarea misiunii jertfelnice pe care domni-
torii români creştini şi armata din toate 
timpurile au desfăşurat-o pentru „apărarea 
Bisericii şi a credinţei strămoşeşti, pentru 
întregirea neamului, pentru libertatea şi 
demnitatea noastră”.

Deşi Biserica a condamnat orice tip de 
violenţă, totuşi în decursul istoriei sale a fost 
nevoită, nu de puţine ori, să se pronunţe în 
mod public asupra legitimităţii conflictelor 
militare.

În discursul ţinut în şedinţa 
Senatului din 28 februarie 
1924 la discuţia generală 
asupra „Legii organizării arma-
telor”, episcopul Vartolomeu 
Stănescu, al Râmnicului Noului 
Severin, reaminteşte, citându-l pe 
Tertulian, că „Mântuitorul, porun-
cindu-i Sfântului Petru să-şi pună 
sabia în teacă, a dezarmat pe 
toţi soldaţii omenirii”. Pe de altă 
parte însă, prin Fericitul Augustin, 
s-a arătat că „după Creştinism, 
războaiele şi armatele nu sunt 
condamnate decât în abuzurile 
lor, dar nu şi în datoria de a-şi apăra 
popoarele şi patria lor”. „Iată, prin 
urmare – continuă episcopul Varto-
lomeu Stănescu – pentru ce Biserica 
lui Hristos binecuvântează armatele 
când ele stau pe tărâmul moral, după 
cum, din fericire, au stat de-a pururi, de la apariţia lor şi până 
astăzi, armatele neamului nostru”. 

Poporul român a rezistat pe acest pământ pentru că a 
avut înţelepciune, putere de jertfă şi de răbdare atunci când 
nu putea să biruie cu armele. Legitimitatea războaielor de 

apărare a fost prezentă în conştiinţa poporului român în 
perioada medievală şi prin reprezentarea în programul 
iconografic al bisericilor a sfinţilor militari şi mucenici.

Pe de altă parte, Cronicile şi Letopiseţele care consem-
nează jertfa acestui popor sunt admirabil rezumate în textul 
inscripţiei de pe Arcul de Triumf din capitala României: 

„După secole de suferinţe, creştineşte îndurate, şi după 
lupte grele pentru păstrarea fiinţei naţionale, după 
apărarea plină de sacrificii a civilizaţiei umane, se înde-
plini dreptatea şi pentru poporul român...”, iar Mesajul 
Învierii – „Hristos a Înviat”, a fost înscris, ca pavăză, pe 
frontispiciul Mausoleului de la Mărăşeşti.

Preoţii Bisericii nu au fost chemaţi să poarte 
armele, însă au fost chemaţi să-i întărească sufle-

teşte pe ostaşii români cărora le-au devenit duhovnici, 
ţinându-le trează conştiinţa morală sau alinându-le 

suferinţa.
Duhovnici cu viaţă sfântă au 
avut şi unii domnitori români. Cu 

poveţele şi rugăciunile acestora 
au luptat cu responsabilitate 
şi jertfelnicie pentru apărarea 
integrităţii şi demnităţii popo-
rului român şi a credinţei. 
Pătrunşi de credinţă sinceră, 
purtând apăsarea pierderii 
în lupte a vieţilor pentru care 
erau responsabili înaintea lui 
Dumnezeu şi a oamenilor, 
domnitorii români au ridicat 
sfinte biserici şi mănăstiri, 
cetăţi ale credinţei, spre pome-
nirea jertfei eroilor şi întărirea 
nădejdii în Dumnezeu.

Rolului duhovnicesc al 
mănăstirilor i s-au alăturat cel 

cultural şi social. Cel cultural a 
însemnat de fapt promovarea 

valorilor naţionale pe care le apăra 
armata, iar cel social s-a manifestat printre altele prin îngri-
jirea invalizilor şi a răniţilor, prin grija faţă de văduvele şi 
orfanii de război.

Pentru modul în care şi-au apărat şi mărturisit credinţa, 
unii  domnitori au fost aşezaţi în rândul sfinţilor –  Sfântul 
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Ştefan cel Mare, Sfântul Voievod Neagoe Basarab, Sfântul 
Constantin Brâncoveanu – devenind pentru totdeauna 
modele de slujire jertfelnică şi responsabilă a Bisericii, 
Statului şi oamenilor.

Devenind necropole domneşti, sau păstrând în jurul lor 
mormintele conducătorilor de oşti sau a eroilor neamului, 
mănăstirile ortodoxe au ţinut aproape – şi în felul acesta – pe 
ostaşii armatelor române care şi-au cinstit întotdeauna eroii.

Eroilor neamului, Biserica le-a rânduit o zi de pomenire, 
le-a alcătuit slujbe şi panegirice – semn al recunoştinţei 
pentru că s-au jertfit pentru păstrarea valorilor morale şi 
sociale. Cultul eroilor, adică pomenirea din neam în neam 
sau din generaţie în generaţie a celor jertfiţi pentru apărarea 
credinţei şi a patriei, este o adevărată cultură a sufletului 
românesc.

Din dorinţa de a consemna recunoştinţa faţă de înaintaşi, 
faţă de eroii neamului românesc, Arhiepiscopia Râmnicului 
în colaborare cu Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi 
Serviciul Istoric al Armatei,  au organizat o serie de eveni-
mente spiritual-culturale: Simpozionul Naţional „Istorie, 
spiritualitate şi eroism”, 21 octombrie 2011, Simpozionul 
Naţional „Generalul Adjutant Paul (Pavel) Teodorescu (1888-
1981) – slujitor al neamului şi ctitor al Bisericii”, 28 iunie 2013, 
a fost încheiat parteneriatul  între Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân” din Constanţa şi Mănăstirea Cozia, a fost lansat 
volumul  „Generalul adjutant Paul (Pavel) Teodorescu (1888-
1981) – vocaţia creativităţii”.

Demersul constituirii CENTRULUI DE CERCETARE A 
CONLUCRĂRII BISERICII ORTODOXE CU ARMATA ROMÂ-
NIEI „GENERAL PAUL TEODORESCU” este rodul şi al urmă-
toarelor motive:

 y Generalul Paul Teodorescu (1888-1981) a dezvoltat 
decisiv, cu impact de lungă durată legătura a două 
categorii de forţe armate, Aviaţia şi Marina, la a căror 
progrese a contribuit cu devoţiune în perioada 1923-
1940, cu Mănăstirea „Dintr-un Lemn”, Arhiepiscopia 
Râmnicului şi Mitropolia Olteniei. 

 y Concomitent cu amplele lucrări de reparaţii şi moderni-
zare a mănăstirii pe care le-a iniţiat şi desfăşurat în prin-
cipal cu militari aviatori şi marinari între anii 1938-1940, 
generalul Paul Teodorescu, titularul Ministerului Aerului 
şi Marinei, a făcut demersuri şi a obţinut în luna decem-
brie 1939 aprobările cuvenite ca sfântul locaş să devină 
Altar de închinăciune şi pomenire peste veacuri pentru 
sufletele eroilor Aviaţiei şi Marinei şi paza celor în viaţă. 

 y Dispunerea simbolurilor marinăreşti la stranele biseri-
cuţei de lemn şi cea de zid, a plăcilor ce consemnează 
rânduiala specială a mănăstirii, a listelor cu cei 312 eroi 
şi personalităţi ale Marinei şi Aviaţiei constituie peste 
ani mărturii ale înţelegerii complexe de către general a 
legăturii Armatei cu Biserica. 

 y Lucrarea desfăşurată la Mănăstirea Dintr-un Lemn, cu 
semnificaţie spirituală profundă, ataşamentul şi susţi-
nerea soborului de maici până la sfârşitul vieţii sale, 
contribuţiile aduse la repararea bisericilor din comu-
nele Fundeni, Joiţa (Ilfov), Sfinţii Împăraţi (Bacău) şi 
zidirea bisericii cu hramul „Sf. Teodosia” din comuna 
Joiţa, pentru care patriarhul Iustinian i-a adresat mulţu-
miri, întregesc dovezile, respectul profund şi iubirea sa 
faţă de Biserica Ortodoxă, instituţie a cărui rol în viaţa 

poporului român a înţeles-o din perspectivă pluricom-
plexă: spiritual, educativ, cultural, economic, politic 
şi militar.    

 y Mormântul generalului Paul Teodorescu de la Mănăs-
tirea Dintr-un Lemn, promovarea activităţii sale în 
rândul pelerinilor de către maici, manifestările ştiinţifice 
naţionale organizate de Arhiepiscopia Râmnicului au 
amplificat interesul faţă de personalitatea sa, emble-
matică pentru înţelegerea şi rolul avut în dezvoltarea 
legăturilor dintre Biserica Ortodoxă şi Armata Română. 

Organizarea, scopul şi obiectivele centrului  

 y Centrul de Cercetare al conlucrării Bisericii Orto-
doxe cu Armata României „General Paul Teodo-
rescu” va avea sediul la Mănăstirea Dintr-un Lemn şi 
îşi va desfăşura întreaga activitate cu binecuvântarea 
Înaltpreasfinţitului Gherasim, Arhiepiscopul Râmni-
cului şi a Preasfinţitului dr. Emilian Lovişteanul, Episcop 
Vicar, precum şi în cooperarea deplină cu Maica stareţă, 
stavrofora Emanuela Oprea. 

 y Centrul va iniţia programe de cercetare a relaţiilor 
Bisericii Ortodoxe cu Armata României sub multiple 
aspecte: instituţii comune, legislaţie, biserici şi capele 
militare, ş.a.

 y Centrul va colabora cu celelalte biserici şi culte recunos-
cute în istoria noastră şi viaţa societăţii româneşti.

 y Centrul va contribui la cercetarea şi promovarea perso-
nalităţilor militare ce au manifestat interes şi sprijin faţă 
de Biserică, precum şi din cadrul clerului ortodox care 
au dezvoltat legăturile dintre cele două instituţii.

 y Centrul se va ocupa de cooptarea la activităţile sale a 
specialiştilor din Armată şi Biserica Ortodoxă, cadre 
didactice, cercetători, muzeografi, arhivişti, monahi, 
preoţi din structurile militare, ziarişti şi doctoranzi. 

Principalele obiective

 y întocmirea de programe de cercetare;
 y iniţierea de proiecte în vederea obţinerii de granturi şi 
sponsorizări;

 y organizarea sesiunii ştiinţifice anuale la Mănăstirea 
Dintr-un Lemn în zilele de 27-29 iunie;

 y editarea revistei „MISIUNEA” ca periodic al centrului;  
 y publicarea de articole, studii, documente, legislaţie, 
baze de date şi iconografie;

 y organizarea de dezbateri/acţiuni media pentru promo-
varea activităţilor Centrului;

 y completarea cu fond de carte şi periodice a bibliotecii 
„General Paul Teodorescu” de la Mănăstirea Dintr-un 
Lemn;

 y stabilirea de parteneriate cu instituţii de cercetare şi 
cultură.

Conducerea Centrului

Va fi asigurată de către Consiliul Ştiinţific şi directori.

Consiliul Ştiinţific

 y reuneşte personalităţi cu prestigiu ştiinţific recunoscut;
 y analizează, aprobă şi pune în aplicare prin directorul 
executiv, manager, secretar şi a redactorului şef al 
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revistei „MISIUNEA”,  a proiectelor, programelor de acti-
vitate ş.a.

 y evaluează sumarul revistei şi stabileşte referenţii mate-
rialelor.

Directori

 y Director onorific;
 y Directorul executiv răspunde de întreaga activitate a 
Centrului, organizarea şi funcţionarea acestuia, de atra-
gerea de noi membri, pregătirea manifestărilor ştiinţi-
fice, legătura cu presa ş.a.; se consultă asupra tuturor 
problemelor cu directorul onorific; informează periodic 
Consiliul Ştiinţific asupra activităţii, situaţiei financiare, 
legăturilor ştiinţifice ş.a.

 y Managerul asigură la Mănăstirea „Dintr-un Lemn” 
cadrul logistic pentru organizarea sesiunii ştiinţifice 
anuale organizate de în zilele 27-29 iunie.

 y Secretarul îşi desfăşoară activitatea în strânsă legă-
tură cu directorii Centrului; se ocupă de documentele 
Centrului; informează periodic membrii Consiliului 
Ştiinţific.   

Membri Consiliului Ştiinţific:

 y P.S. Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepisco-
piei Râmnicului;

 y Prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, Universitatea 
„Ovidius“ din Constanţa;

 y Maica stareţă Stavroforă Emanuela Oprea, Mănăs-
tirea Dintr-un Lemn;

 y Comandor dr. Marian Moşneagu, Șeful Serviciului 
Istoric al Armatei Române;

 y Comandor dr. Olimpiu Glodarenco, director al Muze-
ului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”;

 y Dr. Vasile Ciobanu, cercetător știinţific gradul I, Insti-
tutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu, Academia 
Română;

 y Prof. univ. dr. Ion Giurcă, Universitatea „Hyperion“, 
Bucureşti;  

 y Dr. Silviu Moldovan, şeful Compartimentului de Cerce-

tare din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii; 

 y Dr. Cornel Ţucă, Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor 
Militare Istorice, Piteşti;

 y Comandor (r.) Gheorghe Vartic, cercetător știinţific, 
Comisia Română de Istorie Militară; 

 y Preot Constantin Ţanu, inspector general al Clerului 
Militar;

 y Comandor dr. Aurel Pentelescu, Comisia Română de 
Istorie Militară;

 y Pr. dr. Rădoi Laurenţiu, Arhiepiscopia Râmnicului.

Conducerea Centrului: 

 y Director onorific: P.S. dr. Emilian Lovişteanul
 y Director executiv: Prof. univ. dr. Valentin Ciorbea
 y Manager: Maica stareţă stavroforă Emanuela Oprea
 y Secretar: dr. Luminiţa Giurgiu

Revista „MISIUNEA” a Centrului de Cercetare a Conlucrării 
Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodo-
rescu”, cu apariţie anuală, susţine cercetarea în domeniul de 
bază, de interdisciplinaritate şi pluridisciplinaritate, Armata 
– Biserica Ortodoxă, precum şi cu bisericile şi cultele recu-
noscute prin lege.

Colegiul de redacţie: 

 y Redactor-şef – comandor dr. Marian Moşneagu - 
mosneagu_marian@yahoo.com

 y Redactor – Pr. dr. Laurenţiu Rădoi

 y Secretar de redacţie – dr. Teodora Giurgiu - teodora.
giurgiu@gmail.com

 y Colaborator permanent: Dumitru Manolache – ziarist  

Adresa redacţiei: 

 y Mănăstirea Dintr-un Lemn - Comuna Frâncești, judeţul 
Vâlcea, cod 247195

 y e-mail: revista.misiunea@yahoo.ro


