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Résumé

Nous nous proposons de réfléchir dans le présent travail sur les principales
activités sociales-philanthropiques et éducationnelles que le prêtre de paroisse
peut et doit développer auprès de ses paroissiens, dans le but de les aider à se pré-
parer, tout le long de leur vie terrestre, pour la vie céleste dans le Royaume des
cieux. Nous étudions ainsi l’œuvre pratique et missionnaire de l’Église accomplie
par l’intermédiaire de la paroisse, du prêtre-recteur et des fidèles-paroissiens. De
nos jours plus que jamais, dans une société roumaine soumise à des change-
ments sociaux profonds, à travers le ministère du prêtre, la paroisse est appelée à
amener de la lumière, de la charité et de l’espoir aux fidèles, afin de donner un
sens à leur vie terrestre. Nous mettons en évidence dans ce travail les principales
méthodes et les divers moyens que le prêtre peut et doit déployer dans sa mission
pour bien accomplir ces buts, afin de prolonger la célébration de la Liturgie
Eucharistique en dehors des murs de son église, au milieu du troupeau que le
Christ lui a confié lors de son ordination sacerdotale.

Mots-clés: paroisse, activités sociales-philanthropiques, mission pastorale, activités

éducationnelles, prêtre, fidèles, assistance religieuse.

Introducere

Parohia, ca [i lumea întreag\, este loc de m\rturisire a Evan-

gheliei de c\tre clerici [i credincio[i, tot timpul [i cu toat\ fiin]a, cu

credin]\ puternic\ [i dragoste nef\]arnic\. „Nici un om care m\rtu-

rise[te credin]a nu p\c\tuie[te [i nici cel care are dragoste nu ur\[te.

«Se cunoa[te pomul dup\ roada lui» (Matei 12, 33); tot a[a cei care

m\rturisesc c\ sunt ai lui Hristos se vor ar\ta prin cele ce fac. C\

acum nu-i vorba de o simpl\ m\rturisire a credin]ei, ci de a fi g\sit

pân\ la sfâr[it cu credin]\ puternic\”1, scrie Sfântul Ignatie Teoforul.

1 Scrierile P\rin]ilor Apostolici, traducere, note [i indici de Pr. dr. Dumitru Fe-

cioru, EIBMBOR, Bucure[ti, 1995, p. 194. 
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Dac\ suntem uni]i cu Hristos [i dac\ ne sus]inem unii pe al]ii

prin rug\ciune [i fapte bune, suntem puternici în fa]a ispitelor, p\ca-

telor [i prigonirilor. Unitatea credincio[ilor dintr-o parohie [i soli-

daritatea lor sunt activate de prezen]a harului Duhului Sfânt lucr\tor:

„Sunte]i, a[adar, cu to]ii [i tovar\[i de drum, [i purt\tori de Dumne-

zeu, [i purt\tori de temple, [i purt\tori de Hristos, [i purt\tori de cele

Sfinte, în toate împodobi]i cu poruncile lui Iisus Hristos”2, arat\

Sfântul Ignatie. ~ndemnurile sale sunt atât de vii [i actuale, încât nu

putem s\ nu le d\m glas acum când suntem mult dezbina]i, învr\j-

bi]i, indiferen]i [i r\ut\cio[i unii fa]\ de al]ii: „Fiecare dintre voi, deci,

s\ fi]i un cor; [i în armonia în]elegerii dintre voi, luând în unire me-

lodia lui Dumnezeu, s\ cânta]i prin Iisus Hristos, cu un glas al Ta-

t\lui, ca s\ v\ aud\ [i s\ v\ cunoasc\ prin faptele bune pe care le

face]i, c\ sunte]i m\dulare ale Fiului S\u. V\ este, dar, de folos s\ fi]i

într-o unire f\r\ prihan\, pentru ca s\ ave]i pururea parte [i de Dum-

nezeu”3, le spunea efesenilor.

Biserica cre[tin\ a adus cre[tinilor eliberarea de moarte [i darul

vie]ii ve[nice, dup\ f\g\duin]a Mântuitorului Iisus Hristos: „C\ aceas-

ta este voia Tat\lui Meu, ca oricine vede pe Fiul [i crede în El, s\

aib\ via]\ ve[nic\ [i Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 6, 40).

Comuniunea înseamn\ dragoste împ\rt\[it\, comunicare [i nu

singur\tate. De aceea Dumnezeu l-a creat pe om, b\rbat [i femeie,

pentru c\ „nu e bine s\ fie omul singur; S\-i facem ajutor potrivit

pentru el” (Facere 2, 18).

Transferat\ în Parohie, comuniunea înseamn\ familie cre[tin\

m\rturisitoare a credin]ei în Hristos. Dintru început, dup\ modelul

ar\tat de Mântuitorul Iisus Hristos, Biserica s-a preocupat [i de acti-

vit\]ile filantropice, educa]ionale [i culturale. Dup\ Sfânta Liturghie,

urma transpunerea în fapte a înv\]\turii Evangheliei (cf. Matei 25,

31-46), pentru c\ iubirea fa]\ de oamenii s\raci [i bolnavi înseamn\

dragostea ar\tat\ lui Hristos. Faptele bune s\vâr[ite în folosul cre[-

tinilor reprezint\ o m\rturisire a iubirii lui Dumnezeu care lucreaz\

prin oameni: „Oricine va m\rturisi pentru Mine înaintea oamenilor,

m\rturisi-voi [i Eu pentru el înaintea Tat\lui Meu, Care este în ce-

ruri (Matei 10, 32).

2 Ibidem, p. 192. 
3 Ibidem, p. 190.
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~n „Anul omagial al misiunii parohiei [i m\n\stirii azi”, dorim s\

eviden]iem lucrarea practic\ [i m\rturisitoare a Bisericii prin parohie

cu privire la activit\]ile filantropice [i educa]ionale.

1. Misiunea parohiei prin activit\]i social-filantropice 

Biserica este spital în care oamenii sunt vindeca]i, [i nu tribunal

de judecat\, spune Sfântul Ioan Gur\ de Aur, privind la modelul de

slujire al oamenilor, care este Mântuitorul Iisus Hristos: „Dup\ cum

Fiul Omului n-a venit s\ I se slujeasc\, ci ca s\ slujeasc\ El [i s\-{i dea

sufletul r\scump\rare pentru mul]i” (Matei 20, 28); (a se vedea vinde-

carea sl\b\nogului din Capernaum, Matei 9, 1-8, [i alte vindec\ri).

Desigur c\ Biserica sluje[te lumea (pe om), dar nu trebuie s\ de-

vin\ sclava ei, s\ fie folosit\ [i dominat\ de lume. Exist\ deja o

tradi]ie filantropic\ a Bisericii, din care fiecare eparhie [i parohie

se poate inspira, continuând grija [i ac]iunile de alinare a suferin]e-

lor suflete[ti [i fizice ale oamenilor. ~n fiecare parohie sunt b\trâni,

bolnavi, s\raci, copii orfani [i persoane defavorizate. Hristos Dum-

nezeu este prezent în fiecare persoan\ botezat\ [i fiecare om poart\

chipul Lui. De aceea porunca iubirii fa]\ de aproapele, „Porunc\

nou\ v\ dau vou\: s\ v\ iubi]i unul pe altul. Precum Eu v-am iubit

pe voi, a[a [i voi s\ v\ iubi]i unul pe altul” (Ioan 13, 34 ), înseamn\

de fapt slujirea lui Hristos (cf. Matei 25, 31-46). El ne îndeamn\ s\

fim milostivi: „Fi]i milostivi, precum [i Tat\l vostru este milostiv”

(Luca 6, 36), într-o lume din ce în ce mai egoist\, indiferent\ [i in-

sensibil\ la suferin]ele umane.

Pe lâng\ institu]iile laice preocupate [i ele de activit\]i social-

filantropice, Biserica a întemeiat a[ez\minte filantropice [i medicale,

de felurite tipuri: bolni]e, spitale, azile, centre de asisten]\ pentru

copii [i b\trâni, cantine sociale etc.

}ara noastr\ a cunoscut perioade istorice prielnice în care Bise-

rica s-a implicat în multe activit\]i social-filantropice. Pân\ în secolul

al XVII-lea, majoritatea activit\]ilor social-filantropice erau sus]inute

de Biseric\, prin m\n\stiri. Dup\ secularizarea averilor m\n\stire[ti

din timpul lui Alexandru Ioan Cuza (1864), aceste ac]iuni sus]inute

de Biseric\ s-au împu]inat din cauza lipsei suportului material. 

Dup\ Unirea Principatelor Române [i secularizarea averilor bi-

serice[ti, în eparhiile Bisericii noastre s-au organizat societ\]i sau
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asocia]ii social-filantropice, cum ar fi: Societatea clerului român Bi-
nefacerea (1882), la Ia[i; Sfânta Cruce (1901); Mântuitorul Hristos
(1909), transformat\ în Ocrotirea (1910), la Gala]i [i Ia[i; Solida-
ritatea, la Gala]i, Harul, la Roman; Sprijinul, la Bucure[ti; apoi în

timpul Primului R\zboi Mondial a fost organizat\ Societatea Orfa-
nilor de R\zboi (1917); Societatea Pâinea S\racilor; [i, mai târziu,

Societatea Caritatea cre[tin\ (1936); iar în timpul celui de-al Doilea

R\zboi Mondial au fost organizate Societatea Sprijinul Orbilor din

România (1939) [i Fondul milelor (1940) la Ia[i4. Cele mai multe ac-

tivit\]i ale acestor asocia]ii sau societ\]i au fost sus]inute de parohii.

Parohiile [i m\n\stirile au conlucrat cu Societatea Crucea Ro[ie,
cu [colile [i spitalele, pentru a acorda asisten]\ social-filantropic\

orfanilor, studen]ilor, s\racilor, bolnavilor din spitale [i celor care su-

fereau de foame [i lipsuri. Salvarea vie]ilor umane era prioritatea

Bisericii [i preocuparea clerului5.

Astfel, dup\ Primul R\zboi Mondial [i Unirea din 1918, Biserica

noastr\ a încercat [i a reu[it s\ dezvolte activit\]ile sociale, încât la

începutul anului 1936, din 521 de unit\]i de asisten]\ social\, 50 erau

unit\]i de stat [i 471 de asocia]ii func]ionau în cadrul Bisericii6.

Se [tia c\ parohiile au o tradi]ie în desf\[urarea activit\]ilor so-

cial-filantropice, astfel încât, atunci când timpul a fost prielnic, ele

au fost dezvoltate.

~n perioada interbelic\, str\lucitul Episcop al Râmnicului Varto-

lomeu St\nescu (1921-1938), cu studii de sociologie [i drept la Sor-

bona, a ini]iat organizarea „Societ\]ii evanghelice”, cu scopul de a

sus]ine activit\]ile educa]ionale, culturale [i social-filantropice ale

eparhiei pe care o p\storea7.

4 Arhim. lect. dr. Emilian Nica, Aduce]i-v\ aminte de înainta[ii vo[tri. Arhiepis-
copia Ia[ilor între anii 1900-1948, Editura Doxologia, Ia[i, 2009, pp. 300-313.

5 Ibidem, pp. 318-319.
6 Florica M\noiu, Viorica Epureanu, Asisten]a social\ în România, Editura ALL,

Bucure[ti, 1996, pp. 10-13.
7 †Emilian Lovi[teanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Cuvânt îna-

inte, la †Vartolomeu St\nescu, Episcopul Râmnicului, Femeia în Biseric\, familie
[i societate, prima edi]ie a ap\rut în anul 1934 sub titlul Femeia ca factor social,
edi]ie îngrijit\ de †Emilian Lovi[teanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmni-

cului, Editura Sfântul Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 2011, p. 9.
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La nivelul tuturor parohiilor din Oltenia, femeile cre[tine erau so-

licitate s\ sprijine obiectivele cre[tine ale „Societ\]ii evanghelice”,

care erau:

„1. S\n\tatea trupeasc\ a tuturor oamenilor, b\rba]i [i femei din

aceast\ Eparhie, prin folosirea igienei, pe care tratatele [tiin]ifice spe-

ciale ne vor ar\ta cum s\ p\str\m [i s\ o împ\c\m, spre înt\rirea

for]elor noastre fizice;

2. Educarea tuturor straturilor sociale, în felul de a se sprijini

reciproc între ele, pe t\râmul economic, pe cel cultural [i pe cel re-

ligios-educativ [i moral, armonizându-le prin aceast\ reciproc\ spri-

jinire într-o familie unic\, de mame, de ta]i, de fiice [i de fii;

3. ~nsu[irea virtu]ilor cre[tine, pe care vremurile de civiliza]ie [i

de progres de azi, nu numai c\ ni le cer, dar ni le impun spre a ni

le preface în fapte, iar faptele în moravuri; [i moravurile într-o a

doua natur\; în felul de a le transmite ereditar urma[ilor no[tri”8.

Grija Episcopului Vartolomeu pentru binele eparhiei s-a concre-

tizat în multe ac]iuni filantropice desf\[urate prin parohii [i societ\]i

de binefacere, între care se num\ra [i Societatea „Rena[terea” (1924).

Al Doilea R\zboi Mondial [i seceta dintre anii 1946-1947 din re-

giunea Moldovei au determinat Mitropolia, prin ierarhii [i preo]ii ei,

s\ ia m\suri de ajutorare a familiilor afectate [i a orfanilor de r\zboi.

Prin dou\ forme de asisten]\ social\, asisten]a închis\ [i asisten]a

deschis\, Episcopul Justinian Marina, sprijinit de clerici, monahi [i mi-

reni, a ajutat aproximativ 40.000 de copii orfani [i oameni suferinzi9.

Odat\ cu instaurarea regimului comunist în ]ara noastr\, activi-

tatea social-filantropic\ a Bisericii a fost redus\ la minimum. ~n

timpul acesta de restri[te, în ciuda tuturor opreli[tilor, Patriarhul Jus-

tinian a reu[it s\ creeze mijloace [i resurse pentru activit\]ile sociale

ale Bisericii, cuprinse în sintagma biblic\ „Apostolat Social”. Pe tot

parcursul perioadei de prigoan\ [i îngr\diri sociale, în unele parohii

[i m\n\stiri au existat totu[i activit\]i filantropice organizate de preo]i

[i de stare]i.

~ncepând din anul 1990, Biserica Ortodox\ Român\ [i-a reluat

misiunea social\ pe lâng\ activitatea liturgic\, în conformitate cu pre-

vederile Statutului pentru organizarea [i func]ionarea sa (Articolul 53,

8 †Vartolomeu St\nescu, Episcopul Râmnicului, op. cit., pp. 22-23.
9 Arhim. lect. dr. Emilian Nica, op. cit., p. 316.



10 Teologie [i Via]\

aliniatul 1; Articolele 69, 70, 72, 94 litera d; Articolele 100 [i 170),

iar prin Hot\rârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din

data de 27 Mai 1997, s-au pus bazele re]elei de existen]\ social\ din ca-

drul unit\]ilor biserice[ti: patriarhie, eparhii, protopopiate [i parohii.

La nivelul anului 2014, Patriarhia Român\ a desf\[urat o bogat\

activitate social-filantropic\ în cadrul a 785 de institu]ii [i servicii

sociale.

~n eparhiile, protopopiatele [i parohiile Bisericii noastre func]io-

neaz\ mai multe a[ez\minte social-filantropice dup\ cum urmeaz\:

„158 cantine sociale [i brut\rii; 51 institu]ii ce ofer\ servicii medicale

[i farmacii; 85 centre de zi pentru copii; 14 centre de zi pentru

vârstnici; 44 centre reziden]iale vârstnici; 29 centre comunitare; 35

centre de tip familial; 38 gr\dini]e sociale [i after-school; 14 locuin]e

protejate; 94 centre de informare, de consiliere [i centre de re-

surse; 1 institu]ie de înv\]\mânt pentru adul]i; 21 centre de urgen]\

(pentru persoane f\r\ ad\post, pentru victime ale violen]ei domes-

tice, pentru victime ale traficului de persoane); 21 campusuri de ta-

b\r\; 63 centre educa]ionale; 117 institu]ii cu specific diferit. ~n cu-

prinsul eparhiilor, la nivelul structurilor eparhiale se afl\ în derulare

un num\r de 576 proiecte [i programe sociale, din care: 36 cu fi-

nan]are extern\; 53 cu finan]are public\; 403 finan]ate din fonduri

proprii; 57 cu finan]are mixt\”10.

Pentru beneficiarii serviciilor social-filantropice au lucrat preo]i,

asisten]i, voluntari, care, pe de o parte, au fost remunera]i, iar, pe de

alta, au în]eles necesit\]ile unit\]ilor organizate în acest sens, precum

[i d\ruirea jertfelnic\, milostiv\ în slujba celor afla]i în dificult\]i.

Conform statisticilor [i a ceea ce vedem în jurul nostru, în Ro-

mânia ultimilor dou\zeci [i cinci de ani s-au înmul]it oamenii bolnavi,

s\raci [i singuri. Pe fondul num\rului mic de spitale, azile, centre

sociale etc., [i de multe ori dotate necorespunz\tor, Biserica prin

slujitorii [i resursele ei materiale se preocup\ intens de asisten]a

celor afla]i în suferin]\.

~nainte de toate, s\ nu uit\m c\ ,,Biserica are dou\ bra]e care

actualizeaz\ iconomia mântuirii: cel pastoral-euharistic [i pe cel

misionar extern. Pentru zidirea [i înt\rirea Bisericii, ambele sunt

10 Ziarul Lumina, Edi]ie na]ional\, nr. 27 (3024), anul XV, miercuri, 4 februarie

2015, p. 5.
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importante. Euharistia pentru hrana poporului, vestirea Evanghe-

liei pentru convertirea popoarelor”11.

Toate activit\]ile social-filantropice, culturale [i educa]ionale tre-

buie raportate de preot, în parohie, la Evanghelie [i Sfânta Liturghie.

~n lucrarea preotului [i enoria[ilor, ajutorul le vine de la Domnul,

„Cel ce a f\cut cerul [i p\mântul”, de aceea ei n\d\jduiesc în pu-

terea Mântuitorului Iisus Hristos, care vine prin rug\ciune, Sfânta

Liturghie [i Sfintele Taine.

Filantropia cre[tin\, solidaritatea social\ [i d\ruirea întru dra-

goste cre[tin\ poart\ în Biseric\ denumirea de „Liturghie dup\

Liturghie”. 

Ascultând ,,Predica de pe Munte” rostit\ de Mântuitorul Iisus
Hristos, în]elegem c\ nu putem fi ferici]i f\r\ El. Fericirea noastr\
are ca izvor slujirea aproapelui [i a lui Dumnezeu. Suntem ferici]i
când d\ruim, când aducem revigorare vie]ii acolo unde pâlpâie în-
tunericul mor]ii, atunci când aducem mângâiere unde este suferin]\,
când oferim dragoste unde este ur\, boal\, singur\tate [i r\utate,
având con[tiin]a c\ atitudinea cre[tin\ binecuvântat\ de harul divin
transfigureaz\ vie]ile oamenilor suferinzi.

~n]elegerea virtu]ilor cre[tine [i punerea lor în practic\ trebuie
s\ fie preocuparea preotului în parohia de ast\zi, când de multe
ori egoismul [i interesul personal primeaz\ în formalizarea uman\
[i dorin]a de a avea imagine pozitiv\ [i putere în societate afec-
teaz\ ac]iunile filantropice în profunzimea lor uman\.

Nu trebuie s\ ascundem faptul c\ „lumea modern\, în goana
ei dup\ fericirea p\mânteasc\ a pref\cut lupta vie]ii într-o lupt\
dup\ putere. ~n aceast\ lupt\, puterea, concretizat\ în ban (c\ci
banul nu e nimic altceva decât semnul unei anumite puteri de a face
ce vrei, într-o lume în care tot ce vrei se poate cump\ra) – puterea
concretizat\ în ban devenise anarhic\ [i, printr-o r\sturnare ob]i-
nut\-n via]a social\, î[i pierduse func]ia de mijloc [i devenise o
valoare în sine”12.

~ntr-o ]ar\ s\r\cit\, din care mul]i români au plecat în str\i-

n\tate [i familia este grav afectat\, fericirea uman\ cre[tin\ pare o

11 Pr. Mihai Himcinschi, Biserica în societate. Aspecte misionare ale Bisericii
în societatea actual\, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006, p. 80.

12 Mircea Vulc\nescu, Cre[tinul în lumea modern\, în vol. „Gândirea Social\

a Bisericii, fundamente, documente, analize, perspective”, volum realizat [i pre-

zentat de Ioan I. Ic\ Jr. [i Germano Marani, Editura Deisis, Sibiu, 2002, p. 88.
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utopie, pentru c\ mentalitatea [i valorile cre[tin-sociale au fost

schimbate. Privind în jurul nostru, observ\m schimbarea societ\]ii

române[ti [i pervertirea voin]ei umane în capacitatea ei de a se

raporta la lume [i la Dumnezeu. „Din momentul în care posesia bu-

nurilor p\mânte[ti devine idolul omului modern [i puterea mijlo-

cul de a ob]ine aceast\ posesie, cu cât indivizii sporesc în putere [i

cu cât obiectul de posedat se m\rgine[te, cu atât intensitatea anta-

gonismului dintre om [i om, dintre grup [i grup, se adânce[te”13.

~ndumnezeirea omului modern, în duhul [i percep]ia Sfin]ilor

P\rin]i este greu, dar nu imposibil de realizat în parohie. Mul]i

oameni postesc [i se roag\, s\vâr[ind fapte de milostenie [i având

o via]\ cre[tin\ frumoas\.

~ns\ reali[ti fiind, situa]ia omului zugr\vit\ de Mircea Vulc\-

nescu în perioada interbelic\ se reg\se[te [i ast\zi în societatea

româneasc\, în parohia urban\ sau rural\: „Tabla valorilor morale

ale omului modern, care a pierdut viziunea altei vie]i c\reia-i era

menit, e îns\ r\sturnarea total\ a f\g\duielii de bucurie-n suferin]\

[i de r\splat\ în Slav\, pe care Predica de pe munte le aducea acum

dou\ mii de ani: s\r\ciei, blânde]ii, inimii curate, duhului împ\ciui-

tor, milostivirii, setei de dreptate [i prigoanei suferite pentru ea.

Ferici]i cei îndestula]i – r\spunde veacul acesta lui Hristos, c\

acelora e ~mp\r\]ia acestei lumi [i alta nu e.

Ferici]i cei tari, c\ aceia vor st\pâni p\mântul.

Ferici]i cei cumpli]i [i neîndur\tori, c\ aceia nu se vor teme

de nimeni.

Ferici]i cei ce râd [i se bucur\, c\ aceia de nimic nu au nevoie.

Ferici]i cei îndr\zne]i, c\ aceia vor avea parte de praznic.

Ferici]i sem\n\torii de vânt, c\ aceia se vor chema fiii furtunii.

Ferici]i cei iscusi]i, c\ aceia vor afla taina multor lucruri.

Ferici]i ve]i fi, când v\ vor sl\vi [i v\ vor t\mâia, min]ind pen-

tru voi, c\ v-a]i aflat plata acum, pe p\mânt, [i mâine de voi cine o

s\-[i mai aduc\ aminte!

Bog\]ia, ideal suprem al omului ahtiat s\ smulg\ vie]ii, cât mai

mult\ [i cât mai intens\ bucurie p\mânteasc\, în scurtul lor r\gaz

îng\duit omului pentru asta.

Puterea, care e mijlocul de a dobândi bog\]ia.

13 Ibidem, p. 86.
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Iscusin]a, gâlceava, b\nuiala, ne-ndurarea, lauda de sine care
sunt sculele cu care dobânde[ti puterea [i cu care o ]ii atunci când
ai dobândit-o alc\tuiesc valorile esen]iale ale codului moral modern,
chiar atunci când ipocrizia le drapeaz\-n altele, aparent potrivnice.

Ele izvor\sc direct din mentalitatea demiurgic\ pe care am în-
f\]i[at-o [i sunt roadele spirituale ale pr\bu[irii l\untrice ale unui
om care a pierdut odat\ cu sentimentul transcenden]ei [i adev\-
rata lui idee despre sine, aceea c\ era chemat la via]\ pentru alte
minuni decât aceea de a se robi c\ut\rii hranelor p\mântului”14. 

Anii de libertate în exprimare [i lucrare au fost folosi]i de eparhii
[i de clerul parohial în reactivarea [i înfiin]area de servicii social-
filantropice, atât de necesare într-o societate româneasc\ din ce în
ce mai afectat\ de s\r\cie, [omaj, boli, probleme familiale [.a.

Am ar\tat mai sus num\rul activit\]ilor întreprinse de Patriarhia
Român\ pân\ la nivelul anului 2014. Chiar dac\ Statul român s-a
aplecat asupra operei sociale, observ\m c\ a fost [i este nevoie de
diaconia Bisericii prin unit\]ile administrative, care s\ ofere sprijin
consistent celor afla]i în dificult\]i. Preocup\rile [i misiunea paro-
hiei nu pot r\mâne indiferente la problemele umane existente, a[a
dup\ cum Hristos Domnul ne ofer\ drept model pilda „Samarinea-
nului milostiv” (Luca 10, 25-37).

 „Clericul care s\vâr[e[te zilnic dumnezeiasca Liturghie pentru
pacea parohiei lui [i a întregii lumi ofer\ o diaconie social\ mai
important\, fire[te dac\ oferta lui nu se limiteaz\ la cult, din mo-
ment ce Dumnezeu îi d\ posibilitatea s\ fac\ ceva mai mult, s\ ex-
tind\ adic\ liturghia lui în afara zidurilor bisericii”15.

Desigur c\ preotul „nu poate s\ schimbe lumea, dar are harul lui
Dumnezeu de a transfigura în Hristos micul spa]iu în care poate
s\ schimbe o mic\ parte a lumii. Poate în ultim\ analiz\ s\-L ofere
lumii pe Acela Care poate s\ transfigureze lumea din moment ce
«a biruit lumea» (Ioan 16, 23)”16.

Mai greu este când preotul nu locuie[te în parohie [i face na-
veta, atunci nu mai are for]a necesar\ de a mobiliza enoria[ii în
diferite activit\]i.

~n alte condi]ii, fiii duhovnice[ti din parohie îl pot sprijini pe
preot în organizarea asisten]ei social-filantropice dup\ exemplul

14 Ibidem, p. 84. 
15 Pr. prof. dr. Gheorghios D. Metallinos, Parohia. Hristos în mijlocul nostru,

trad. de Pr. prof. Ioan I. Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 2004, p. 97.
16 Ibidem.
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personal al Mântuitorului Iisus Hristos: „C\ v-am dat vou\ pild\,
ca, precum v-am f\cut Eu vou\, s\ face]i [i voi” (Ioan 13,15), când
a sp\lat picioarele ucenicilor S\i.

Multe lacrimi curg pe obrajii cre[tinilor afla]i în suferin]\, iar

preotul este chemat s\ „[tearg\” aceste lacrimi [i s\ aduc\ lumina

[i speran]a comuniunii de dragoste concretizat\ prin faptele milos-

teniei. Omul contemporan se confrunt\ cu o mul]ime de probleme

în familie [i societate. Preotul este dator s\ le cunoasc\ [i s\ le re-

zolve în m\sura posibilit\]ilor, deoarece ele fac parte din misiunea

lui social-filantropic\.

Implicarea enoria[ilor în opera social\ este de mare folos. Atât
consiliul parohial, cât [i comitetul parohial pot contribui la misiunea
parohiei devenind „mâinile iubirii lui Dumnezeu”.

Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat mul]imi de oameni, dar i-a
[i înv\]at pe oameni s\ aib\ grij\ pentru a nu se îmboln\vi [i suferi,
ne-a înv\]at cum s\ prevenim boala [i urm\rile ei. Biserica a trans-
mis aceste înv\]\turi, iar preotul de ast\zi are obliga]ia s\ desf\[oare
activit\]i de prevenire a bolilor în mijlocul enoria[ilor. Mai greu
este a trata decât a preveni. De aceea este necesar s\ investim mai
mult în programele de educa]ie [i instruire, pentru a diminua din
mul]imea cazurilor umane ce ajung în st\ri grave de imoralitate,
boal\ [i suferin]\.

Cea mai dificil\ lucrare este pentru preot [i institu]iile sociale
s\ corecteze modul de via]\ necre[tin, inuman [i imoral. Aici trebuie
reunite for]ele comune ale enoria[ilor [i institu]iilor abilitate pentru a
lucra eficient [i cu speran]a rodirii investi]iei resurselor umane, spi-
rituale [i materiale.

„Pentru Biseric\, problema s\n\t\]ii persoanei [i a poporului
nu este exterioar\ [i pur social\, fiindc\ are o leg\tur\ direct\ cu
misiunea ei într-o lume r\v\[it\ de p\cat [i de neputin]e. Biserica
este chemat\ s\ conlucreze, al\turi de structurile de Stat [i cercurile

interesate ale societ\]ii, la elaborarea unei concep]ii despre s\n\-
tatea na]ional\, în care fiecare om s\-[i poat\ realiza dreptul s\u
la s\n\tate spiritual\, fizic\ [i psihic\ [i la bun\starea social\ în con-
di]iile maximei speran]e la via]\”17.

17 Fundamentele concep]iei sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse, Sinodul Epis-

copal – Jubiliar al Bisericii Ortodoxe Ruse, Moscova, Rusia, 13-16 August 2000, în

Gândirea Social\ a Bisericii, traducere de Ioan I. Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 2002,

p. 238.
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Nu trebuie s\ existe o competi]ie între institu]iile care desf\-

[oar\ activit\]i social-filantropice, ci o conlucrare [i o întrajutorare.

Fie c\ vorbim de parohiile rurale, urbane sau din diaspora ro-

mâneasc\, preotul [tie c\ opera social\ din parohie este destinat\

tuturor oamenilor, fie c\ sunt cre[tini sau nu, pentru c\ Hristos

Domnul a vindecat [i a ajutat [i persoane de alt\ credin]\ [i etnie

[i nu numai pe cei din poporul lui Israel (cf. Luca 7, 2-10; Luca

10, 25-37; Ioan 4, 39-42).

~n ]ar\ suntem majoritari confesional în aceea[i parohie [i în-

trajutorarea este o problem\ intern\ ce-[i are dificult\]ile ei, îns\

diaspora româneasc\ este minoritar\ în ]\rile cu alte confesiuni cre[-

tine [i religii majoritare, încât opera social-filantropic\ poate deveni

o preocupare sau o lips\ de aten]ie a acestora.

Desigur c\ sunt diferen]e de mentalitate formate în timp: la noi,

din cauza experien]ei negative din perioada comunist\, iar în Occi-

dentul catolic [i protestant, tradi]ia operei social-filantropice s-a dez-

voltat în detrimentul slujirii liturgice. ~ncât, ambele societ\]i se

confrunt\ acum cu diferite modalit\]i de în]elegere, percepere [i

aplicare a activit\]ilor sociale în Biseric\. {i integrarea social\ a per-

soanelor cu handicap [i singure r\mâne o mare problem\ de re-

zolvat în spa]iul românesc.

~n contextul desf\[ur\rii slujirii liturgice [i a operei filantropice

în eparhii [i parohii, episcopul [i preotul trebuie s\ ]in\ seama de

„trei mari provoc\ri ale tuturor religiilor, în special cre[tinismul”,

pe care le expune p\rintele profesor Mihai Himcinschi:

„1. Secularizarea plaseaz\ fiin]ele umane în centrul crea]iei [i

le face scopul ultim al acestei lumi [i al istoriei. Biserica respinge

aceast\ ideologie antropocentric\. Pentru Biseric\, existen]a vine

de la Dumnezeu [i este responsabil\ la Dumnezeu. Umanitatea nu

este st\pâna crea]iei, este doar administratoarea ei, vrea conducerea

lumii printr-o bazare de sine; nu trebuie s\ se piard\ din vedere

sim]ul finitului [i dependen]ei de o ultim\ realitate; 

2. Secularizarea tinde s\ creeze o societate f\r\ religie, un ora[

secularizat, unde nu este nevoie de o realitatea transcendent\. O

astfel de societate va suporta soarta puterilor [i valorilor care accen-

tueaz\ doar siguran]a societ\]ii, libertatea [i progresul. Biserica pro-

voac\ puternic acest concept al lumii f\r\ Dumnezeu. Misiunea

Bisericii este s\ aduc\ umanitatea p\c\toas\ la o nou\ via]\ în
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Iisus Hristos. Chemarea misionar\ a Bisericii este de a transforma

societatea. Biserica nu poate, în nici un fel, s\ compromit\ misiu-

nea Sa, dat\ de Dumnezeu. 

3. Secularizarea interpreteaz\ istoria ca pe o realitate orizon-

tal\ [i ca o zon\ a activit\]ii omene[ti. Aceast\ interpretare este de

neacceptat în Biseric\. Ea distruge în]elegerea teologic\ a istoriei

ca un contact al revela]iei lui Dumnezeu [i al salv\rii, [i locul de

întâlnire a umanit\]ii cu Dumnezeu. 

Secularizarea a avut un mare [i sporit efect asupra vie]ii socie-

t\]ilor contemporane”18.

~n concluzie, Teologia social\ nu exclude Teologia liturgic\ [i

invers. ~nfiin]area specializ\rii Teologie Asisten]\-Social\ în cadrul

Facult\]ilor de Teologie Ortodox\ a constituit o ini]iativ\ bun\, îns\

nu totdeauna cu rezultatele a[teptate. ~n cadrul protopopiatelor

nu prea se g\sesc asisten]i sociali, absolven]ii specializ\rii amintite

reu[ind s\ fie absorbi]i doar de unit\]ile de specialitate, astfel încât

slujirea social-filantropic\ a r\mas în grija preotului, ajutat de bunii

cre[tini.

Leg\turile dintre oameni sunt afectate de p\cat [i lipsa dragostei,

leg\turile dintre oameni [i natura înconjur\toare sunt deteriorate

de „civiliza]ia lumii contemporane”. Problemele ecologice trebuie

s\ preocupe permanent clerul, deoarece mediul în care tr\im este

afectat de comportamentul [i ac]iunile lipsite de grija pentru pro-

tec]ia mediului înconjur\tor. Gropile de gunoi din sate [i ora[e,

distrugerea p\durilor, poluarea mediului cu de[euri industriale, afec-

tarea solurilor cu o agricultur\ chimicalizat\ [i altele au distrus pro-

fund universul de via]\ în care tr\im [i muncim. Preo]ii pot con-

[tientiza [i aten]iona prin m\suri pastorale-misionare personale res-

ponsabile cu privire la ac]iunile d\un\toare mediului înconjur\tor.

Trebuie s\ protej\m crea]ia lui Dumnezeu [i pe oameni, care

sunt chema]i s\ sfin]easc\ [i s\ transfigureze lumea [i nu s\ o dis-

trug\ [i s\ o denatureze.

De la Sfânta Liturghie [i Taina Sfântului Maslu, pân\ la „igieni-

zarea” fiin]ei umane [i a mediului înconjur\tor, preotul sprijinit de

enoria[i este dator s\ cultive [i s\ practice taina slujirii aproapelui

[i a lumii cu credin]\ în Dumnezeu.

18 Pr. lect. dr. Mihai Himcinschi, op. cit., pp. 118-119.
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~n parohie, pastora]ia prin opera filantropic\ cuprinde diferite

straturi sociale [i comportamente umane: pastora]ia oamenilor bol-

navi [i s\raci; pastora]ia oamenilor alcoolici, droga]i; pastora]ia fa-

miliilor dezbinate; pastora]ia celor care tr\iesc în concubinaj [.a.

2. Activit\]i misionar-educa]ionale în parohie

Omul a primit înc\ din paradis o educa]ie religioas\, dar [i [tiin-
]ific\ de la Dumnezeu19 (cf. Facere 1, 2). 

Educa]ia începe în familie [i se continu\ în Biseric\, [coal\ [i

societate. Factorii cei mai importan]i în educa]ia copilului sunt p\-

rin]ii, care la rândul lor au primit o educa]ie bun\ sau precar\. Un rol

major în educa]ia copiilor [i a tinerilor îl are Biserica, prin clerul [i
mijloacele institu]iei divino-umane. Lipsa catehezei [i a educa]iei reli-

gioase din parohii [i [coli din timpul comunismului se resimte în

societatea româneasc\. 

Catehizarea na[ilor [i a p\rin]ilor la Taina Sfântului Botez, a

mirilor, na[ilor [i p\rin]ilor la Taina Sfintei C\s\torii ar aduce mari
împliniri duhovnice[ti [i servicii familiei cre[tine doritoare de cu-

noa[tere a Sfintei Scripturi [i pentru o practic\ s\n\toas\ a Tradi]iei

Bisericii.

„Mergând înv\]a]i toate neamurile, botezându-le în numele Ta-

t\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh (...)” (Matei 28, 19), i-a îndem-

nat Mântuitorul Iisus Hristos pe ucenicii S\i. De atunci [i pân\
ast\zi, Biserica nu a încetat a propov\dui Evanghelia [i a-i înv\]a

pe oameni „Adev\rul, Calea [i Via]a” (Ioan 4, 13), pentru dobândirea

~mp\r\]iei lui Dumnezeu.

„Biserica este chemat\ [i se str\duie[te s\ conlucreze cu [coala

([i familia, n.n.) în misiunea ei educativ\, pentru c\ de profilul
spiritual [i moral al unei persoane depinde mântuirea ei ve[nic\, ca

[i viitorul na]iunilor particulare [i al întregului neam omenesc”20.

Lipsa educa]iei complete [i s\n\toase [i s\r\cirea duhovniceasc\

a clericului [i a parohiei pot afecta pe termen lung atât comuni-

tatea local\, cât [i societatea în ansamblu.

Dac\ admitem [i nu uit\m adev\rul istoric, [i anume c\ Bise-

rica a organizat primele [coli cre[tine, c\ lâng\ loca[ul de cult [i

19 Vezi †Emilian Lovi[teanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Bise-
rica în [coal\ [i societate, în Revista „Clipa”, anul VII (2015), nr. 42, p. 10.

20 Fundamentele concep]iei sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse..., p. 258.
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în m\n\stiri au func]ionat primele [coli la noi, atunci p\strând tra-

di]ia [i asumându-ne responsabilitatea transmiterii înv\]\turii biblice

[i a educa]iei cre[tine, putem continua cu folos lucrarea de formare

educa]ional\ a fiec\rei genera]ii.

Preotul înv\]\tor [i catehet, împreun\ cu familia [i [coala, poate

transforma parohia într-o comunitate cu via]\ cre[tin\ autentic\, cu

enoria[i educa]i [i preg\ti]i pentru lucrarea dificil\ din „via Domnului”.

Prezen]a Bisericii în spa]iul public prin cler poate constitui o mo-

dalitate de educa]ie cre[tin-religioas\ care deriv\ din eveniment, din

cuvântul de înv\]\tur\ [i din comportamentul clerului. Prezen]a pre-

otului la diverse manifest\ri din parohie îi poate inspira în comporta-

ment [i fapte pe enoria[i. Deschiderea spre oameni [i dialogul cu ei

pot crea oportunit\]i în oferirea de sfaturi [i înv\]\turi spre o mai

bun\ cunoa[tere a Bisericii, a lui Dumnezeu, a omului, a lumii [i o

în]elegere a valorilor netrec\toare ale vie]ii.

Diversitatea uman\, preg\tirea personal\ [i sensibilitatea indi-

vidual\ sunt ferestre deschise sau u[i închise în câmpul activit\]ilor

educa]ional-religioase s\vâr[ite de preot, care trebuie s\ bat\ la fie-

care u[\ spre a deschide labirintul vie]ii, în dorin]a de a sem\na cu-

vântul ziditor [i a aprinde [i între]ine lumina cunoa[terii [i a cre-

din]ei (cf. Ioan 5, 14, „Voi sunte]i lumina lumii...”).

Libertatea, darul lui Dumnezeu pentru om, se manifest\ astfel, în

func]ie de capacitatea de deschidere a persoanei umane spre Crea-

tor. Adeseori îns\ libertatea creeaz\ un relativism religios [i plura-

lism fragmentar în drumul spre credin]\ [i via]\ normal\.

„Bilan]ul activit\]ii misionare a Bisericii la începutul mileniului

al III-lea, scrie p\rintele profesor Mihai Himcinschi, pune în eviden]\

dou\ st\ri de fapt: una face dovada c\ misiunea în numele Bisericii

lui Iisus Hristos, în ultimele dou\ secole, a schimbat fa]a lumii [i a

creat un umanism cre[tin înr\d\cinat nu numai în via]a indivizilor,

ci [i în structurile popoarelor din întreaga lume. Ea a adus la via]\

nenum\rate fiin]e umane, a eliberat captivi [i a redat umanit\]ii dem-

nitatea cu care Dumnezeu a încununat-o de la crea]ie (…). 

A doua constatare este îngrijor\toare. ~n ]\rile cunoscute ca fiind

cre[tine, înc\ de la începutul istoriei lor, unde via]a societ\]ii numit\

postmodern\ ]ine din ce în ce mai mult de o nou\ paradigm\ a exis-

ten]ei, marea majoritate a b\rba]ilor [i femeilor moderne nu mai

doresc sensul mesajului lui Iisus Hristos, mesaj care le parvine prin
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intermediul Bisericii din care fac parte nominal. Modul lor de via]\ a

fost brusc schimbat, exigen]ele vie]ii cotidiene nu mai au de-a face

în nici un fel cu ceea ce înv\]a Mântuitorul [i cu ceea ce propo-

v\duie[te Biserica. 

Aceasta este realitatea din întreaga Europ\ [i mai ales în marile

metropole din Occident, în care via]a este regizat\ de alte valori decât

cele transmise prin Evanghelie”21.

Aceea[i tendin]\ exist\ [i în societatea româneasc\, mai ales în

parohiile urbane, unde via]a unor oameni are alte principii [i „valori”

incompatibile cu cele cre[tine. 

Dac\ în parohia rural\ s-ar crede c\ preotul este avantajat în

organizarea de activit\]i educa]ionale, catehetice, datorit\ num\rului

mic de enoria[i, copii [i tineri, totu[i lucrurile nu sunt a[a u[oare, pen-

tru c\ satele române[ti sunt aproape pustii în cea mai mare parte,

cu copii [i tineri foarte pu]ini, existând [i localit\]i unde [colile s-au

închis din lips\ de elevi. ~ns\ [i cei care au mai r\mas trebuie s\

beneficieze de educa]ie, catehez\, activit\]i din care s\ înve]e [i s\

le pun\ în practica vie]ii de zi cu zi.

~n parohiile urbane, preotul are avantaje [i dezavantaje. Avan-

tajul const\ în faptul c\ are cu cine organiza ac]iuni religioase,

educative [i culturale [i dezavantajele se refer\ la imposibilitatea

cuprinderii întregii parohii, la riscul nelucr\rii profunde, al lipsei

de interes [i al diversit\]ii enoria[ilor. 

Având în vedere activitatea pastoral-misionar\ a preotului în

ora[, p\rintele Arhimandrit Teofil Tia surprinde „[ansele [i limitele

impuse omului, ilustrând dou\ dintre comportamentele caracteris-

tice ale fizionomiei sociale a ora[ului contemporan: anonimatul [i

mobilitatea. Interpretând aceast\ situa]ie, mul]i consider\ c\ exis-

ten]a omului urban a fost golit\ [i s\r\cit\ prin crudul anonimat [i
prin continua mobilitate a vie]ii din marele ora[e. Omul urban a fost

descris – de detractorii s\i – ca fiind f\r\ chip [i f\r\ personalitate,

permanent într-o goan\ înainte [i înapoi, f\r\ a avea timp s\ cul-

tive rela]ii profunde [i valori durabile. Aceste dou\ epitete au îns\

[i aspecte pozitive: atât anonimatul, cât [i mobilitatea contribuie la

21 Pr. lect. dr. Mihai Himcinschi, Misiune [i dialog. Ontologia misionar\ a
Bisericii din perspectiva dialogului inter-religios, Editura Reîntregirea, Alba Iulia,

2003, p. 161.
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sus]inerea vie]ii umane în marile ora[e pentru c\ sunt moduri in-

dispensabile de existen]\ în mediul urban”22.

Anonimatul din parohiile urbane are p\r]ile lui bune [i mai pu]in

bune de care preotul trebuie s\ ]in\ seama în raporturile cu eno-

ria[ii. Via]a urban\ are o alt\ intensitate a leg\turilor personale [i im-

personale, în care dialogul [i comunicarea sunt furnizate de tehnica

modern\, dar trebuie s\ presupun\ totodat\ [i selec]ia [i alegerea

prietenilor apropia]i23.

Mobilitatea enoria[ilor urbani dintr-un loc în altul sau perma-

nenta c\l\torie spre locul de munc\ diminueaz\ [ansele unei comu-

nit\]i cu durabilitate în comuniune [i desf\[urarea de programe

educa]ionale, culturale etc. „Trebuie s\ mai observ\m c\ mobilitatea

distruge religia tradi]ional\ [i relativizeaz\ autoritatea unei confe-

siuni. Ea separ\ lumea de locurile de cult tradi]ionale [i o amestec\

cu oameni care au alte divinit\]i sau alte moduri de a se închina

aceleia[i divinit\]i”24.

Confruntându-se cu aceste aspecte [i cu altele, preotul trebuie s\

dea dovad\ de mult\ maturitate spiritual\ [i social\ pentru a coopta

familia [i [coala în dialog [i comunicare cu Biserica. 

Prin ora de Religie, prin proiectele educa]ionale ale Patriarhiei

Române „{coala altfel”, ,,Hristos împ\rt\[it copiilor”, programele de

catehez\ [.a., preotul are posibilitatea desf\[ur\rii unor ample [i efi-

ciente lucr\ri educa]ional-cre[tine spre folosul copiilor, tinerilor [i, în

consecin]\, al familiilor.

Al\turi de programele amintite mai sus, mai sunt [i altele, pre-

cum sistemul after-school, tabere de pictur\, organizarea de coruri,

concursuri pe teme de literatur\ religioas\, ac]iunile prilejuite de ma-

rile s\rb\tori (~nvierea Domnului, Na[terea Domnului [.a.), care con-

tribuie, pe de o parte, la educarea [i înnobilarea tinerilor, iar, pe de

alt\ parte, la integrarea lor în familia l\rgit\ a parohiei [i con[tien-

tizarea apartenen]ei la parohia în care locuiesc.

Astfel, implicarea copiilor [i a adul]ilor în aceste activit\]i îi ajut\

s\ simt\ c\ sunt parte integrant\ a vie]ii parohiale [i c\ au nevoie de

formare cre[tin\, de restaurare prin rug\ciune, post, spovedanie [i

22 Arhim. Teofil Tia, Elemente de Pastoral\ misionar\ pentru o societate post-ideo-
logic\, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 236.

23 Ibidem, p. 328.
24 Ibidem, p. 334.



212015 — Anul omagial al misiunii parohiei [i m\n\stirii azi 

împ\rt\[ire, [i c\ nu sunt simpli spectatori la un ritual bisericesc

golit de profunzime [i eficien]\ haric\.

Pe lâng\ aceste demersuri misionar-educa]ionale, preotul nu tre-

buie s\ uite de cel pu]in alte dou\ categorii de „enoria[i”. Prima

categorie întâlnit\ [i în parohiile rurale [i cele urbane este a acelora

care frecventeaz\ loca[ul de cult în fiecare duminic\ [i s\rb\toare

[i se consider\ ,,ini]ia]i” în materie de gesturi s\vâr[ite în biseric\

(aprinsul lumân\rilor, oferirea pomelnicului la Sfântul Altar, închi-

natul la icoane, gesturile legate de momentul împ\rt\[irii cu Sfintele

Taine, momentele îngenunchierii [i [ederii în picioare la rug\ciune

etc.), încât abordarea celorlal]i credincio[i devine sup\r\toare, in-

comod\, insensibil\ [i provocatoare pân\ la p\r\sirea slujbei [i a

loca[ului de cult pentru mult\ vreme. Mul]i copii, tineri [i chiar

cre[tini cu experien]\ nu mai particip\ la slujbele din biseric\ din

cauza prezen]ei acestor persoane care se comport\ neadecvat. Pre-

otul are datoria [i competen]a de a înv\]a enoria[ii cum trebuie s\

se comporte în biseric\ [i care sunt regulile într-un loca[ de cult.

A doua categorie întâlnit\, mai ales în parohiile urbane, o for-

meaz\ [i „grupurile marginalizate [i excluse din motive economice

([i comportamentale): [omerii, femeile [i tinerii f\r\ preg\tire pro-

fesional\, muncitorii necalifica]i etc.”25. ~n aceste condi]ii, preotului îi

revine o misiune extraordinar de dificil\. Pentru a reu[i în ac]iuni

educa]ionale [i eventual culturale, preotul are nevoie de asigurarea

suportului material. Nu po]i face imediat educa]ie [i catehez\ cu un

om fl\mând, bolnav, afectat de alcool [i droguri. Sunt necesare mai

multe etape de lucru cu asemenea categorii de persoane.

Este cutremur\toare situa]ia întâlnit\ în diferite locuri din ora[ele

]\rii, ca s\ nu mai vorbesc despre cele din marile metropole ale lu-

mii, unde „omul a ajuns s\ se defineasc\ prin ceea ce produce, con-

sum\, posed\, nu prin ceea ce este. Revolta adolescen]ilor într-un

context economic care-l umile[te pe om [i-l marginalizeaz\ poate

lua chiar forme aberante. Violen]a, sub toate formele (agresiune, viol,

tortur\, traumatisme, accidente, jaf, catastrofe), a devenit o problem\

de societate. Cartierele periferice ale marilor ora[e au devenit refu-

giul celor exclu[i, f\r\ familie [i f\r\ ad\post. Deta[a]i de familie,

îndep\rta]i de biseric\, tinerii risc\ s\ se încadreze în organiza]ii

25 Ibidem, p. 348.
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politice, secte integriste sau asocia]ii militante extremiste. Biserica

este obligat\ s\ fac\ ceva pentru integrarea tinerilor acestei gene-

ra]ii în societate, pentru formarea lor profesional\. Parohia urban\

nu poate s\ fac\ fa]\ singur\ acestor probleme”26.

Pân\ la formarea lor profesional\, preotul este nevoit s\ educe,

s\ elibereze persoanele afectate de practicile imorale [i inumane, pen-

tru a le aduce la normalitate din punct de vedere comportamental.

Singur, preotul nu poate rezolva toate problemele, de aceea el

trebuie s\ conlucreze cu institu]iile abilitate pentru astfel de servicii,

cu persoane care s\ depun\ eforturi voluntare în salvarea unor ase-

menea cazuri.

O alt\ categorie de cre[tini are „nevoie de religie în termeni

de informa]ie [i de cultur\ filosofic\ (...), dar nu [i în termeni de

concep]ie de via]\, lume [i istorie”27. Din aceast\ categorie fac parte

[i asocia]iile secular-umaniste, care de curând au cerut ca ora de Re-

ligie s\ nu fie obligatorie, iar programa s\ con]in\ doar elemente de

istoria religiilor etc. ~n numele drepturilor omului, al libert\]ii reli-

gioase [i al con[tiin]ei personale, ace[tia vor s\ exclud\ activitatea

Bisericii Ortodoxe [i a cultelor religioase din institu]iile publice.

Iisus Hristos, „Calea, Adev\rul [i Via]a” (Ioan 14, 6), nu poate fi pen-

tru ei revela]ia divin\ care-l ajut\ pe omul cre[tin s\ fie viu [i s\ fac\

fapte bune. De aceea, slujirea preotului în domeniul activit\]ilor

educa]ionale, de „proclamare a Cuvântului, nu poate fi separat\ nicio-

dat\ de grija fa]\ de comunitate”28.

Clericii s\ nu se team\ de starea enoria[ilor, ci s\ se încread\ în

puterea harului Duhului Sfânt, în ajutorul primit de la Hristos Dom-

nul, Care a spus: „... f\r\ Mine nu pute]i face nimic” (Ioan 15, 5), s\

se gândeasc\ la faptul c\, „Scriptura ne spune cu claritate c\ Cu-

vântul are puterea de a crea, de a produce ordine în crea]ie [i de

a restaura. Atunci când vorbe[te Dumnezeu-Cuvântul (la crea]ie

sau ~ntrupare), lucrurile se schimb\, oamenii se schimb\, ceva se

întâmpl\”29.

26 Ibidem.
27 Ibidem, p. 349.
28 Pr. dr. Joseph J. Allen, Slujirea Bisericii. Chip al grijii pastorale, traducere [i

cuvânt înainte de †Dr. Irineu Pop-Bistri]eanul, Episcop-Vicar, Editura Rena[terea,

Cluj-Napoca, 2010, p. 168.
29 Ibidem, p. 170.
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Cuvântul lui Dumnezeu rostit de preot transform\ inimile copi-

ilor, ale persoanelor defavorizate, ale tuturor celor care se deschid [i

devin receptivi la adev\r, dragoste [i via]\. Nu po]i s\ aduci „spe-

ran]\ [i fericire” dac\ omul nu are libertatea con[tiin]ei eliberate

de dictatura p\catului [i a patimilor, [i dac\ se consider\ „om f\r\

Dumnezeu”.

Dac\ privim în trecut la romanele lui Dostoievski, vedem c\

„Raskolnikov, Kirilov sau Ivan Karamazov sunt doar trei dintre ipos-

tazele omului atins de maladia ‹‹libert\]ii totale›› [i a ‹‹voin]ei de pu-

tere››, om care î[i tr\deaz\ propria defini]ie ontologic\ [i propria sa

voca]ie (...). ~n Demonii, Dostoievski pune aceast\ problem\ major\

a con[tiin]ei omului modern într-o manier\ bulversant\. ‹‹Dac\ nu

exist\ Dumnezeu, atunci eu sunt Dumnezeu!››, afirm\ la un mo-

ment dat Kirilov. C\ci prin dispari]ia Divinit\]ii, ra]ioneaz\ el, ‹‹în-

treaga voin]\ a devenit a mea››”30.

Aceea[i mentalitate o g\sim la unele persoane „ame]ite” de func-

]ii [i putere lumeasc\, dar [i la persoanele afectate de droguri [i

alcool de la „periferia” marilor ora[e, unde preotul are acces mai greu.

Se spune c\ „totul este permis”, dup\ cum, „în poemul s\u, Ivan

teoretizeaz\ tabloul idilic al fericirii f\r\ Dumnezeu, utopie c\reia

iluminismul i s-a abandonat cu pasiune, iar nazismul [i comunis-

mul au încercat s\ o pun\ în practic\, cu pre]ul atâtor milioane de

vie]i omene[ti”31.

~n ultimii dou\zeci [i cinci de ani, via]a parohial\ s-a schimbat

foarte mult, încât se impun noi exigen]e pastorale, atât în mediul

rural, dar mai ales în cel urban. Preotul este dator s\ aib\ în vedere

ca „loca[ul de cult s\ devin\ spa]iu de comuniune, iar parohia un

loc social de educa]ie [i de ospitalitate”32.

Clerul trebuie s\ identifice mijloacele prin care „Liturghia euha-

ristic\ a parohiei s\ fie multiplicat\ [i extins\ sub diverse ‹‹Liturghii››

[i ‹‹diaconii›› dincolo de loca[ul bisericii [i de limitele parohiei”33.

Pentru realizarea activit\]ilor misionare, educa]ionale [i social-

filantropice despre care am amintit, preotul poate s\ „integreze

30 Pr. Ioan Biz\u, Via]a în Hristos [i maladia seculariz\rii, Editura Patmos,

Cluj-Napoca, 2002, p. 133.
31 Ibidem, p. 138.
32 Arhim. Teofil Tia, op. cit., p. 353.
33 Ibidem, p. 354.
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parohia într-o re]ea de institu]ii, asocia]ii, comunit\]i care sunt preo-

cupate de ac]iuni compatibile cu cea parohial\”34. Credibilitatea [i

jertfelnicia preotului determin\ posibilitatea rezultatelor pozitive în

ac]iunile amintite mai sus.

~n 2015, „Anul misiunii parohiei [i m\n\stirii”, accentu\m înc\

o dat\ importan]a conlucr\rii dintre parohie [i m\n\stire pentru

îndrumarea duhovniceasc\, educa]ia religioas\, primenirea sufle-

teasc\ a enoria[ilor, fie ei copii sau adul]i. „F\r\ înnoire moral\ [i

spiritual\ va fi imposibil s\ se reconstruiasc\ celelalte domenii ale

societ\]ii: economic, social, politic”35.

{i în aceste vremuri, diferite, cuvintele Sfin]ilor Apostoli rostite

atunci când erau prigoni]i în Ierusalim ne sunt de mare folos:

„Trebuie s\ ascult\m pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni”

(Fapte 5, 29). 

Exist\ mult\ confuzie provocat\ pentru a st\pâni [i a manipula,

dar cuvintele Domnului Iisus Hristos ne pov\]uiesc în via]\ astfel:

„Dac\-Mi sluje[te cineva, s\-Mi urmeze, [i unde sunt Eu, acolo va

fi [i slujitorul Meu. Dac\-Mi sluje[te cineva, Tat\l Meu îl va cinsti”

(Ioan 12, 26).

Pentru educarea unui popor, „conlucrarea dintre Biseric\ [i mass-

media presupune responsabilitate reciproc\. Informa]ia oferit\ unui

jurnalist pentru a fi comunicat\ publicului trebuie s\ fie credibil\

(…). ~n acela[i timp, s-au constatat [i conflicte mai profunde [i

principiale între Biseric\ [i mijloacele de informare în mas\ seculare.

Acest lucru se întâmpl\ în cazurile în care numele lui Dumnezeu

este blasfemiat, se comit sacrilegii sau când informa]iile despre via]a

bisericeasc\ sunt deformate sistematic [i con[tient, iar Biserica [i

slujitorii ei sunt def\ima]i în mod deliberat”36.

La nivelul parohiei, preotul este întrebat de enoria[i despre ade-

v\rul informa]iilor ap\rute în mass-media cu privire la Biseric\. In-

forma]iile pot influen]a în mod negativ comportamentul cre[tinilor

fa]\ de Biseric\ [i slujitorii ei, de aceea este necesar\ de multe ori

o clasificare [i o clarificare a ceea ce se spune în public [i o rapor-

tare a fiec\rui enoria[ la valorile fundamentale ale Bisericii Mântui-

torului Iisus Hristos.

34 Ibidem, p. 355.
35 Ibidem, p. 359.
36 Fundamentele concep]iei sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse..., pp. 259-260.
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Sfântul Ioan ne îndeamn\: „Nu iubi]i lumea, nici cele ce sunt
în lume. Dac\ cineva iube[te lumea, iubirea Tat\lui nu este întru
el” (I Ioan 2, 15), adic\ s\ nu iubim p\catul, materialitatea lumii,
deoarece crea]ia este darul lui Dumnezeu pentru om. Sfântul Ioan
Gur\ de Aur ne arat\ tendin]ele omului spre lumea în care vie]u-
ie[te: „To]i merg pe calea cea larg\, to]i se dau în vânt dup\ lucrurile
din lumea aceasta, [i nicicând nu se gândesc la cele viitoare; to]i
se zoresc necontenit s\ guste din pl\cerile trupe[ti [i las\ sufletele
s\ se topeasc\ de foame; primesc în fiecare zi nenum\rate r\ni, [i
nicicând nu simt relele în care tr\iesc. Când le e bolnav trupul, se
duc la cei care-i pot vindeca, îi cheam\ acas\, le pl\tesc cât pot mai
mult, arat\ mult\ r\bdare, îndur\ un tratament dureros ca s\ li se
fac\ trupul s\n\tos; dar când le e bolnav sufletul, îl las\ în para-
gin\ cu totul [i nu se str\duiesc s\-i redea s\n\tatea care merit\ s\
fie iubit\ întru totul; [i doar [tim bine c\ trupul este muritor [i
trec\tor [i se aseam\n\ cu florile de prim\var\; ca [i ele, trupul se
vesteje[te, se stinge [i se d\ stric\ciunii. {tim la fel de bine apoi c\
sufletul e cinstit cu nemurirea, c\ e f\cut dup\ chipul lui Dumnezeu
[i i s-a încredin]at cârma trupului”37.

~n cei dou\zeci [i cinci de ani de libertate în ]ara noastr\, Bise-
rica a lucrat consistent la recuperarea valorilor cre[tine [i promova-
rea lor, de la via]a sacramental-liturgic\, pân\ la asisten]a religioas\
din institu]iile publice. Rezultatele slujirii sunt vizibile, cu toate c\
se duce o permanent\ lupt\ la nivelul comportamentului uman, la
aplecarea spre r\u [i promovarea nonvalorilor.

Statisticile cu privire la via]a religioas\ din România efectuate
în anul 2005 descoper\ cât de mult mai avem de lucru în parohie
[i eparhie38.

„Diferitele ideologii ale epocii noastre influen]eaz\ [i modeleaz\
în continuu societatea [i pe omul ei, religiile, politicile, societ\]ile,
politicienii care extind confuzia spiritual\ [i îngreuneaz\ lucrarea
Bisericii. Pentru c\ în acest întuneric complicat nu r\mâne loc pen-
tru lumina Evangheliei”39.

~n numele Mântuitorului Iisus Hristos, prin slujirea preotului,
biserica parohial\ este chemat\ s\ aduc\ lumin\, dragoste [i spe-
ran]\ pentru a da sens vie]ii p\mânte[ti.

37 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilii la S\racul Laz\r. Despre soart\ [i pro-
viden]\. Despre rug\ciune. Despre vie]uire dup\ Dumnezeu, traducere din limba

greac\ [i note de Pr. prof. Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucure[ti, 2005, pp. 261-262.
38 Vezi M\lina Voicu, România religioas\, Editura Institutul European, Ia[i, 2007.
39  Protoprezbiter Prof. Dr. Gheorghios D. Metallinos, op. cit., p. 61.
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