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ASPECTE ALE ACTIVIT|}II BISERICII 

ORTODOXE ROM+NE REFLECTATE 

~N PREDICILE {I CUV+NT|RILE 

PATRIARHULUI TEOCTIST, REUNITE ~N 

COLEC}IA PE TREPTELE SLUJIRII CRE{TINE

Pr. drd. Ilie RUSU

Predicile [i cuvânt\rile patriarhului Teoctist, reunite `n colec]ia
intitulat\ simbolic Pe treptele slujirii cre[tine,1 reflect\ aspectele cele
mai de seam\ din activitatea Bisericii noastre, `nchinat\ celor mai
diverse preocup\ri de ordin pastoral-misionar, cultural-editorial, so-
cial-caritativ, de unitate panortodox\ [i de dialog ecumenic cu cele-
lalte Biserici, dar [i o larg\ cuprindere a problemelor vie]ii, o `m-
br\]i[are total\ a omului [i a valorilor lui din lumea contemporan\.

Pe bun\ dreptate spunea Acad. Zoe Dumitrescu-Bu[ulenga: „Pe

treptele slujirii cre[tine dovede[te interesul P.F. Patriarh Teoctist pen-
tru problematica moral\ [i spiritual\ a[a de complex\ [i de diferit\
a lumii contemporane. Familia [i pericolul disolu]iei ei, tineretul,
copiii, cei din familie [i cei f\r\ familie, [coala [i educa]ia religioas\,
dialogul `ntre confesiuni, ecumenismul, personalit\]i [i momente

1 Colec]ia cuprinde 18 volume ap\rute `n edi]ie nou\, `ncepând din anul 1992,

`n Editura Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox\, `nsumând peste 7000 de pagini,

cu aproximativ 1500 titluri. Se reg\sesc `n aceaste volume cuvânt\ri ale patriarhului

Teoctist rostite sub form\ de predici, omilii, cateheze [i medita]ii, cu prilejul slu-

jirii Sf. Liturghii `n catedrala patriarhal\ sau `n alte biserici din Bucure[ti [i din epar-

hie sau din ]ar\, ori din diaspora ortodox\, la hirotoniri de ierarhi [i preo]i, la

sfin]iri de noi loca[uri de cult, pomeniri ale unor personalit\]i biserice[ti, la hra-

muri de biserici [i m\n\stiri, pastorale chiriarhale trimise la marile s\rb\tori ale

Cr\ciunului [i Pa[telui preo]ilor [i credincio[ilor, cuvânt\ri ocazionale [i interviuri

realizate la diverse evenimente din via]a Bisericii [i a ]\rii, `ntâlniri cu ierarhi [i

conduc\tori de Biserici cre[tine, `n ]ar\ sau `n str\in\tate, cu [efi de state [i gu-

verne, la aniversarea unor evenimente [i personalit\]i de seam\ din istoria [i cul-

tura poporului român, la evenimente legate de `nv\]\mântul teologic [i de educa-

]ia tineretului, `n general, [i la alte momente `n care Biserica a fost prezent\ [i [i-a

exprimat punctul de vedere. 
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importante din istoria Bisericii [i neamului românesc [i atâtea alte
chestiuni tot atât de importante [i de delicate `[i g\sesc locul `n preo-
cup\rile curente ale Patriarhului nostru. {i mai cu seam\ rela]iile cu
Bisericile Ortodoxe surori, cu Patriarhia Ecumenic\ din Constanti-
nopol, `i prilejuiesc `ntâlniri [i vizite reciproce, fie `n ]ar\, fie `n str\i-
n\tate, `ntâlniri rodnice pentru `nt\rirea prestigiului Bisericii `n a-
ceast\ lume amarnic secularizat\.”2

Ele sunt scrieri de importan]\ excep]ional\, care, cu vremea, au

c\p\tat valoare istoric\, sunt file de cronic\, un letopise] al Bise-

ricii Ortodoxe Române `n care cititorul urm\re[te, ca pe o peli-

cul\, desf\[urarea evenimentelor majore din via]a Bisericii [i mai

ales din activitatea `ntâist\t\t\rului ei, patriarhul Teoctist. Valoa-

rea documentar\ a acestor scrieri rezid\ `n faptul c\ `n ele g\sim

date [i informa]ii privitoare la desf\[urarea evenimentelor amintite

[i ecoul lor `n epoc\, leg\tura cu societatea [i institu]iile sale, influ-

en]a lor asupra diverselor categorii de oameni. Dar ele au mai ales

o valoare teologic\ [i doctrinar\, fiindc\ reflect\ `nv\]\tura Bisericii.

Mai ales ultimele volume ale colec]iei au darul de a ne convinge c\

toate „`ncerc\rile” prin care a trecut Biserica noastr\ `n timpul st\-

pânirii comuniste nu numai c\ n-au sl\bit-o, ci i-au dat t\ria credin-

]ei s\ se mobilizeze `n ap\rarea `nv\]\turii cre[tine [i s\ revin\ la

starea de normalitate dup\ pr\bu[irea regimului totalitarist.3

Teolog cu aleas\ preg\tire `n domeniu, cunosc\tor des\vâr[it al

tezaurului de credin]\ al Bisericii Ortodoxe, spirit critic, mereu dor-

nic de cunoa[tere, la curent cu noutatea [i scrisul teologic, patri-

arhul Teoctist `[i fundamenteaz\ vorbirea [i scrisul pe Sfânta Scrip-

tur\ [i Sfin]ii P\rin]i, din care citeaz\ cu mare u[urin]\. Afirma]iile

[i argument\rile sale au caracter axiomatic, fiindc\ ele sunt mereu

formulate `n concordan]\ cu `nv\]\tura Bisericii. 

~n ce prive[te frumuse]ea literar\ a scrisului patriarhului Teoctist,

aceasta este de net\g\duit. Orator des\vâr[it [i scriitor experimentat,

cu u[urin]\ [i cursivitate `n exprimare, cu o putere uluitoare de a sur-

prinde mereu esen]ialul problemelor, cu metod\ de argumentare

intuitiv\ [i din surse bine cunoscute, cu informa]ii din toate dome-

niile: teologie, istorie, literatur\, filosofie, aghiografie, autorul celor

2 Acad. Zoe Dumitrescu-Bu[ulenga, Prefa]\ la vol. XV, Ed. Institutului Biblic

[i de Misiune Ortodox\, Bucure[ti, 2005, p. 5-6.
3 Cf. Acad. Virgil Cândea, Prefa]\ la vol. XIV, Ed. Institutului Biblic [i de Misiune

Ortodox\, Bucure[ti, 2004, p. 11.
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18 volume de carte teologic\ r\mâne o personalitate de excep]ie,

care mânuie[te [i verbul [i condeiul cu mare u[urin]\.4 

Iat\ cum define[te Pr. prof dr. Nicolae Necula scrisul patriarhului
Teoctist: „Cuvântul s\u curge firesc, precum apele unui râu, f\r\

s\ se for]eze `n a c\uta exprim\rile `ncâlcite sau sofisticate, ci ur-

m\rind dulcea]a [i naturale]ea graiului românesc autentic, impreg-

nat de limba c\r]ilor de cult, a cazaniilor, a operelor de spiritua-

litate ortodox\. Stilul cuvânt\rilor Prea Fericirii Sale este unic, cu

uluitoare frumuse]i de limb\, `n care cuvintele vechi, române[ti,

r\sar la tot pasul, ca ni[te perle, `n care figurile de stil, compara-

]iile, epitetele, diminutivele [i metaforele abund\. Este o fericit\

exprimare a limbii literare române[ti, `n graiul cu iz arhaic, al lim-

bajului bisericesc al sfintelor liturghii [i `nmiresmat cu duhul ve-

chilor cazanii [i cronici, limpede ca izvorul cristalin al apelor de

munte, dar din care nici neologismele nu sunt evitate, `ns\ po-

trivit, cuminte [i nuan]at folosite. Pe lâng\ bog\]ia [i varietatea te-

melor `nf\]i[ate, limba literar\ `l recomand\ pe autorul celor 18

volume ca pe unul dintre cei mai mari [i talenta]i stili[ti. Opera sa

scris\ a constituit unul din temeiurile fundamentale pentru a fi `n-

cununat cu supremul titlu de membru de onoare al Academiei

Române.” 5

~n cele de mai jos, ne vom referi la câteva aspecte ale activi-
t\]ii Bisericii noastre reflectate `n colec]ia Pe treptele slujirii cre[tine

a patriarhului Teoctist.

Lucrarea pastoral-misionar\

Preocuparea Bisericii noastre, dup\ anul 1990, de a-[i dina-
miza lucrarea pastoral-misionar\, prin `mbun\t\]irea cadrului nor-
mativ, a legiuirilor biserice[ti, dar [i prin implicarea mai direct\ a
preo]ilor `n slujirea credincio[ilor, a fost deseori abordat\ `n cuvân-
t\rile patriarhului Teoctist.

4 La cele 18 volume ale colec]iei Pe treptele slujirii cre[tine se adaug\ lucrarea

monografic\ Mitropolitul Iacob Putneanul, M\n\stirea Neam], 1978, 124 p., [i stu-

diul introductiv Mitropolitul Dosoftei, ctitor al limbajului liturgic românesc la lu-

crarea Dumnezeiesca liturghie, Ia[i, 1980.
5 Pr. prof dr. Nicolae Necula, Omagiu Prea Fericitului P\rinte Teoctist, Pa-

triarhul Bisericii Ortodoxe Române, la `mplinirea vârstei de 90 de ani [i la ani-

versarea a 55 de ani de arhip\storire, `n „Biserica `n Misiune”, Ed. Institutului Biblic

[i de Misiune Ortodox\, Bucure[ti, 2005, p. 32.
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Referindu-se la autonomia Bisericii fa]\ de stat, patriarhul Te-
octist spunea, la Conferin]a trimestrial\ a preo]ilor din protoieria
Ploie[ti, ]inut\ `n 3 iunie 2004:

„S-a impus, `nainte de toate, s\ hot\râm `n Sfântul Sinod [i `n

Adunarea Na]ional\ Bisericeasc\ autonomia Bisericii noastre fa]\

de stat [i s\ aducem `mbun\t\]iri Statutului de organizare [i

func]ionare al Bisericii Ortodoxe Române, anulând din el arti-

colele care ne obligau s\ cerem aprobarea Departamentului Cultelor,

`ncepând de la convocarea forurilor de conducere ale Bisericii noas-

tre, alegerea membrilor acestor foruri, inclusiv a ierarhilor, invita-

rea unor conduc\tori de Biserici, stabilirea programelor vizitelor,

pân\ la numirea consilierilor, profesorilor, protopopilor, preo]ilor [i

cânt\re]ilor biserice[ti etc. Cu prioritate a trebuit s\ reglement\m

situa]ia clerului – salarizare, pensionare – situa]ia `nv\]\mântului

religios `n [colile de stat, a `nv\]\mântului teologic mediu [i univer-

sitar, organizarea acestuia, retroced\rile bunurilor biserice[ti [i

alte ̀ ndatoriri fa]\ de cerin]ele misionare ale Bisericii str\mo[e[ti.” 6 

Dar, oricâte `nnoiri ar cunoa[te lucrarea Bisericii, dac\ acestea

nu sunt cunoscute de preo]i [i puse `n aplicare, le scade din im-

portan]\, spunea patriarhul Teoctist, `ncât „trebuie s\ se cunoasc\

bine Statutul Bisericii [i celelalte legiuiri biserice[ti, care au fost

reformulate potrivit Statutului, anume Regulamentul de proce-
dur\ al instan]elor disciplinare [i de judecat\ ale Bisericii
Ortodoxe Române, Regulamentul pentru organizarea [i func-
]ionarea cimitirelor parohiale [i m\n\stire[ti din cuprinsul
eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, Regulamentul pentru
organizarea vie]ii monahale [i func]ionarea administrativ\ a
m\n\stirilor [i altele. De[i au trecut, iat\, aproape cincisprezece ani

de când ne-am recâ[tigat libertatea, noi n-am `ncetat s\ aducem noi

formul\ri Statutului, spre exemplu, la nivelul Patriarhiei, unde se

impun noi activit\]i cerute de `ns\[i via]a religioas\, precum cele

filantropico-sociale de o mare urgen]\” 7. 

~n acest context, un rol important revine conlucr\rii preotului

cu organele parohiale, episcopului cu cele eparhiale [i conlucr\rii

`n cadrul Sfântului Sinod. Nimic nu se face `n Biserica noastr\ f\r\

aceast\ conlucrare, spunea patriarhul Teoctist, ea `ns\[i expresie a

6 Pe treptele slujirii cre[tine, vol. XV, Ed. Institutului Biblic [i de Misiune Orto-

dox\, Bucure[ti, 2005, p. 85.
7 Ibidem, p. 86.
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comuniunii [i a comunic\rii. Iat\ de ce „ne este de mare folos dia-

logul `ntre noi. Dac\ exist\ comunicare `ntre noi, exist\ [i cu Dum-

nezeu.” {i apoi, s\ nu uit\m un fapt esen]ial: „Credincio[ii sunt atra[i

de misiunea noastr\, ne respect\ [i ne apreciaz\.” 8 

~n cuvântul adresat preo]ilor din protoieriile I, II [i III Capital\,
Ilfov, Giurgiu Nord [i Giurgiu Sud, `ntruni]i `n conferin]\ trimes-
trial\, la 1 iunie 2004, patriarhul Teoctist spunea: „Schimb\rile lumii

din vremea noastr\ [i degradarea valorilor supreme trebuie s\ ne

`ndrepte aten]ia [i nou\ s\ folosim strategia duhovniceasc\, `nce-

pând de la chemarea noastr\ la slujirea preo]easc\ [i continuând,

apoi, `n slujirea Sfintelor Taine ale lui Dumnezeu, pân\ la sluji-

rea fratelui nostru [i a lumii `ntregi.” 9

De mare folos `n slujirea preo]easc\, ad\uga patriarhul Teoc-
tist, este `ncrederea pe care clerul trebuie s\ o aib\ `n Taina Spove-
daniei: „Dac\ noi, preo]ii, nu practic\m Taina Poc\in]ei, Spove-

dania, care echilibreaz\ gândirea [i inspir\ via]a noastr\ du-

hovniceasc\, cuvântul nostru de la amvon r\mâne f\r\ ecou. Se

simte o sl\biciune a faptelor credin]ei propriu-zise, a m\rturiilor

credin]ei noastre, a slujitorilor Bisericii.” 10 De aceea, „avem nevoie

de duhovnici atât ca fii, cât [i ca slujitori ai Bisericii noastre.

Numai duhovnicul [i voin]a noastr\ pot s\ zideasc\ fiin]a noastr\

cea l\untric\ [i s\ pecetluiasc\ leg\tura noastr\ cu Dumnezeu.

Pe orice treapt\ ierarhic\ ne-am afla `n Biseric\, f\r\ duhovnic nu

ne putem `mplini misiunea.” 11 

Canoniz\rile de sfin]i români

Despre canoniz\rile de sfin]i români `n anii comunismului [i
dup\ evenimentele din decembrie 1989, patriarhul Teoctist spu-
nea absolven]ilor Facult\]ii de Teologie Ortodox\ din Bucure[ti,
promo]ia „{tefan cel Mare”, `n 20 iunie 2004: „V\ reamintesc tu-
turor canonizarea domnitorului {tefan cel Mare din 1992, la
care au fost prezen]i preo]i [i credincio[i din Basarabia, din Bu-
covina, din str\in\tate. Au fost atunci o seam\ de oameni care s-au
`ndoit de graba cu care, se credea, s-a f\cut aceast\ canonizare.
Patriarhul de fericit\ amintire Justinian, când a decis prima serie

8 Ibidem, p. 87.
9 Ibidem, p. 83
10 Ibidem, p. 88.
11 Ibidem, p. 90
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de canoniz\ri `n 1950-1955, preg\tit\ dinainte de profesorii de
Teologie, i-a avut atunci `n vedere [i pe {tefan cel Mare [i pe Cons-
tantin Brâncoveanu. Dar, spre slava lui Dumnezeu, de[i mentali-
tatea acelor vremi n-a `ng\duit ca s\ fie `n rândul sfin]ilor cei doi
domnitori români, ulterior, am reu[it s\ trecem un alt num\r de
sfin]i români `n calendarul nostru, printre care s-au num\rat [i
domnitorii {tefan cel Mare [i Constantin Brâncoveanu. S\ ave]i `n
cuget [i-n inim\ aceast\ con[tiin]\ c\ Biserica noastr\, `mpotriva
condi]iilor de dictatur\ din trecut, a f\cut, totu[i, canoniz\ri de sfin]i
români pentru prima dat\ `n istoria noastr\ bisericeasc\. Acest lucru
trebuie re]inut `n mod deosebit, `ntrucât a fost s\vâr[it spre bucuria
`ntregii Ortodoxii. Un sfânt nu este recunoscut doar pe plan na-
]ional; nu este doar al Bisericii care l-a proclamat, ci devine, apoi, o
valoare universal\ a Ortodoxiei `n calendarele tuturor Bisericilor
din lume... Noi avem drumul nostru `n istorie, scris de marii [i sfin]ii
eroi ai Bisericii noastre Ortodoxe Române, pe care `i avem acum [i
`n calendarul universal al Ortodoxiei. Nu mai suntem o Biseric\ f\r\
sfin]i ai neamului nostru, fapt pentru care celelalte Biserici ne pri-
veau cu mirare, ci, cu ajutorul lui Dumnezeu, am devenit o Biseric\
care a izvorât sfin]i români `n calendarul cre[tin universal.” 12

Aceast\ con[tiin]\ `ns\ nu trebuie s\ fie spre a ne mândri, ci spre
adâncirea `n]elesului c\ slujirea noastr\ s-a bucurat dintotdeauna de
adumbrirea Duhului Sfânt, care lucreaz\ `n Biserica lui Hristos.

~n dorin]a aceasta de a afirma tot ceea ce este sfânt, Biserica
noastr\ – chiar `n anii comunismului – nu a `ncetat a-i `ndemna pe
credincio[i s\ ia aminte la curajul [i la sfin]enia martirilor. A[a au fost
canoniza]i o serie de sfin]i din neamul nostru. Astfel, `n cadrul Sfân-
tului Sinod – spunea patriarhul Teoctist la Sf. Liturghie oficiat\ la
M\n\stirea Putna, pe 2 iulie 2004, cu prilejul `mplinirii a 500 de ani
de la trecerea la cele ve[nice a Sfântului Voievod {tefan cel Mare [i
Sfânt – „s-a hot\rât canonizarea [i deci trecerea `n rândul sfin]i-
lor a unor personalit\]i care cu pre]ul vie]ii au ap\rat credin]a [i
unitatea poporului român” 13, ceea ce arat\ c\ Bisericii noastre nu
i-au fost indiferente slujirea [i martiriul unora dintre fiii ei.

Reamintim aceasta, sublinia patriarhul Teoctist, pentru a-i `ncre-
din]a pe cei care pe nedrept critic\ Biserica pentru o anumit\ indi-
feren]\ fa]\ de m\rturisitorii care au trecut prin temni]ele comuniste
c\ Bisericii nu-i este indiferent\ jertfa fiilor ei, deci [i a celor care

12 Ibidem, p. 125.
13 Ibidem, p. 142
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au suferit `n lag\re [i `nchisori. Acestora le spunem c\ se afl\ `n faza
de elaborare un catalog al martirilor – adic\ al celor care au murit `n
temni]e [i `nchisori – [i al m\rturisitorilor, din care fac parte fo[tii
de]inu]i sau prigoni]i pentru credin]\. Biserica nu poate uita pe cei
care au tr\it credin]a pân\ la martiriu. Oare nu este Biserica cel mai
statornic s\la[ al „fra]ilor no[tri români din veac [i pân\ `n veac
adormi]i `n Domnul: osta[i, m\rturisitori, voievozi [i to]i cei care,
`ntr-un fel sau altul, `n temni]e, `n prigoniri, `n chinuri `ngrozi-
toare, au suferit [i au murit pentru credin]a str\mo[easc\? Lor li se
adaug\ coroana sufletelor tinerilor no[tri eroi din decembrie 1989,
care [i-au `n\l]at piepturile lor `n fa]a gloan]elor [i a tancurilor, ca
un scut protector al valorilor noastre na]ionale, al valorilor cre[tin
ortodoxe r\stignite de cei ce vedeau `n Dumnezeu un du[man. De
aceea, `nscriem numele acestor tineri care au deschis o nou\ pa-
gin\ `n istoria noastr\ cea adev\rat\, a Bisericii [i a ]\rii, nu numai
`n pomelnice, ci [i `n chivoturile con[tiin]ei noastre, cu chipurile lor
nevinovate [i hot\râte s\ slujeasc\ sfânta dreptate a neamului ro-
mânesc, de atâtea ori crucificat\. Lor s\ le `nchin\m nu numai
biserici, monumente, morminte, zile [i locuri de cinstire, ci mai ales
iubirea [i recuno[tin]a noastr\ cea mai pl\cut\ lui Dumnezeu,
rug\ciunea [i pomenirea lor” 14 – sublinia patriarhul Teoctist, la 1
iunie 2003, la slujba de târnosire a bisericii „~n\l]area Domnului” de
la Cimitirul Eroilor Revolu]iei din decembrie 1989, din Bucure[ti.

~nv\]\mântul teologic [i formarea slujitorilor sfintelor 
altare

Prin reforma `nv\]\mântului din 1948, `nv\]\mântul teologic [i
religios a fost scos din sistemul `nv\]\mântului de stat, primul l\-
sat `n seama Bisericii, monitorizat [i marginalizat, iar al doilea, nu
doar eliminat, ci `nlocuit cu o educa]ie „ateist-[tiin]ific\”. Urmarea
a fost c\ sistemul de recrutare `n [colile teologice era controlat, re-
strictiv [i discriminatoriu, pe criterii de apartenen]\ politic\, origine
social\, stare material\ [i statut social. Iar lipsa educa]iei religioase
`n rândul tineretului [colar [i insistenta [i obsesiva educa]ie mate-
rialist dialectic\ a `nstr\inat tineretul de valorile religios-morale [i de
propria identitate cultural-spiritual\.

Repararea st\rilor anacronice [i recuperarea acestor valori se im-
puneau dup\ revolu]ia din decembrie 1989. Pornind de la ideea

14 Ibidem, p. 253.
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c\ deformarea con[tiin]elor `n perioada dictaturii se cerea remediat\,
societatea româneasc\ a realizat o repara]ie moral\ prin aten]ia acor-
dat\ `nv\]\mântului teologic [i religios, nu ca m\sur\ impus\, ci ca
imperativ [i comandament social. 

~n noile condi]ii de libertate, Biserica, fiind chemat\ s\-[i inten-
sifice misiunea `n societate, prin sporirea lucr\rii sale pastoral-mi-
sionare [i sociale, a trebuit s\-[i preg\teasc\ speciali[ti, care, la rândul
lor, au sim]it atrac]ie spre `nv\]\mântul [i cultura teologic\.15 

Referitor la `nv\]\mântul teologic ortodox, este de remarcat dez-
voltarea sa, am putea spune, f\r\ precedent, ca urmare a unei cerin]e
acute din partea celor care manifest\ voca]ie pentru slujirea sacer-
dotal\ [i pastoral-misionar\, dar [i din partea celor care doresc s\-[i
l\rgeasc\ orizontul cultural-spiritual.

Venindu-se `n `ntâmpinarea unor asemenea dolean]e [i coman-
damente, prin Protocolul `ncheiat `ntre Ministerul ~nv\]\mântului [i
Cercet\rii [i Patriarhia Român\, `n 1991, `nv\]\mântul teologic su-
perior a fost inclus `n cadrul Universit\]ilor de stat, iar Conven]ia
`ncheiat\ `ntre Universitatea din Bucure[ti [i Facultatea de Teologie
din Bucure[ti, la 20 septembrie 1991, a adus unele preciz\ri tehnice
privind aceast\ `n]elegere.16 

Ca urmare a acestor reglement\ri [i a prevederilor Legii `nv\-
]\mântului nr. 84/1995, `nv\]\mântul teologic universitar s-a dez-
voltat [i diversificat an de an, ajungându-se de la dou\ Institute
Teologice Universitare, cu o singur\ specializare, existente `n 1990,
la 15 Facult\]i de Teologie Ortodox\, cu mai multe specializ\ri, `n
func]ie de op]iuni [i oportunit\]i (Teologie Pastoral\, Teologie Li-
tere, Teologie Limbi clasice, Teologie Asisten]\ Social\, Teologie Pic-
tur\ Religioas\, Teologie Patromoniu Cultural).

~nv\]\mântul Teologic Universitar, ca [i `nv\]\mântul universitar
de stat, organizeaz\ [i cursuri de masterat [i de doctorat. Tot la ni-
vel de studii universitare exist\ un intens schimb de bursieri cu Bi-
sericile [i centrele teologice din str\in\tate, mul]i tineri români ur-
mând cursuri de doctorat peste hotare [i, de asemenea, mul]i str\ini
studiaz\ `n centrele noastre teologice universitare.

{i `nv\]\mântul teologic preuniversitar, reprezentat prin Semi-
nariile teologice ortodoxe, a fost inclus `n re]eaua `nv\]\mântului

15 Diac. prof. Nicu Octavian, Statutul `nv\]\mântului teologic [i religios `n Ro-

mânia, `n „Biserica `n Misiune”, Ed. Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox\,

Bucure[ti, 2005, p. 552.
16 Ibidem, p. 557.
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de stat, prin Protocolul `ncheiat, `n 1993, cu Ministerul ~nv\]\mântului
[i Cercet\rii. ~n prezent func]ioneaz\ 37 de Seminarii teologice orto-
doxe, 19 {coli de cânt\re]i biserice[ti [i 9 {coli Teologico-Sanitare.17 

Cu convingerea c\ numai o preo]ime devotat\ slujirii ei poate
face ca misiunea Bisericii s\ fie rodnic\, patriarhul Teoctist [i Sfân-
tul Sinod s-au `ngrijit de formarea viitorilor slujitori ai sfintelor altare
`nc\ din anii de seminar [i de facultate, `n condi]iile când influen-
]ele dezastruoase ale necredin]ei [i seculariz\rii se resimt din ce `n

ce mai acut `n societate, iar clerul este ademenit a acorda prioritate
altor preocup\ri, neglijându-[i menirea sacerdotal\. 

Pledând pentru `nnobilarea slujirii preo]e[ti prin punerea Teolo-
giei `n slujba Bisericii [i nu a specula]iilor sterile [i scolastice, patri-
arhul Teoctist `ndemna pe studen]ii teologi s\ ia aminte la valoarea
faptelor bune, a faptelor luminii, faptelor credin]ei, despre care vor-

be[te Mântuitorul Iisus Hristos când le spune Apostolilor S\i: „Voi
sunte]i lumina lumii. A[a s\ lumineze lumina voastr\ `naintea oa-
menilor, `ncât ei s\ vad\ faptele voastre cele bune [i s\-L sl\veasc\
pe Tat\l vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 14, 16). 

 Pornind de la acest adev\r, patriarhul Teoctist le spunea stu-

den]ilor `n cuvântul rostit `n ziua de 30 ianuarie 2003, la slujba hra-
mului Facult\]ii de Teologie din Bucure[ti: „Mântuitorul Hristos `i

a[eaz\ pe Apostoli ca pe o lumin\ c\l\uzitoare `n fa]a lumii [i pe

to]i slujitorii S\i care au urmat dup\ ei pân\ ast\zi [i subliniaz\,

totodat\, ideea conform c\reia `nv\]\tura f\r\ fapte este nerodi-

toare. Rolul faptelor bune este cu atât mai important ast\zi, când am

p\[it `ntr-un nou mileniu, cel de-al treilea din via]a Bisericii noas-

tre. Acest rol ne este ar\tat de ceea ce rostim la amvon `n cuvântul

nostru, de la catedr\ sau de pe paginile foarte frumoase ale c\r]ilor,

manualelor [i prelegerilor universitare. Toate trebuie dublate, con-

firmate [i `nt\rite de faptele credin]ei noastre. De aceea, atât stu-

den]ii, viitorii preo]i, cât [i profesorii au aceast\ `ndatorire ca lumina

pe care o dobândesc aici `n facultate prin `nv\]\tur\ [i o r\spândesc

credincio[ilor prin rostirea cuvântului dumnezeiesc s\ o lege de fap-

tele lor de fiecare zi, care s\ fie cu adev\rat fapte bune... Lumea de

ast\zi, dup\ cum constat\m cu to]ii, a[teapt\ de la noi mai ales

fapte bune.

Cuvântul Sf. Evanghelii se predic\ de dou\ mii de ani. Sf. P\-

rin]i ai Bisericii, `ntre care Sf. Trei Ierarhi, a c\ror pomenire o

17 Ibidem, p. 558.



179ISTORIE {I MISIUNE CRE{TIN| 

facem ast\zi, au scris [i au t\lm\cit acest adev\r dumnezeiesc. Iar

noi, cei de ast\zi, suntem chema]i s\ ne `mplinim datoria sacer-

do]iului pe care `l primim la hirotonire. S\-l facem s\ str\luceasc\

`n fa]a oamenilor prin faptele noastre [i prin raporturile dintre noi:

preo]i, profesori, ̀ ntregul cler, ̀ n general. Ectenia pe care de mai multe

ori o rostim `n timpul Sf. Liturghii – «Pe noi `n[ine [i unii pe al]ii [i

toat\ via]a noastr\ lui Hristos Dumnezeu s\ o d\m» – trebuie [i ea s\

ne fie c\l\uzitoare pentru a face fapte bune.” 18 

  M\rturisirea prin fapte [i importantul ei rol `n `nt\rirea cre-
din]ei le subliniaz\ ~nsu[i Mântuitorul nostru Iisus Hristos; spre
deosebire de „faptele drept\]ii” (Matei 6, 1), faptele iubirii [i ale slu-
jirii lui Dumnezeu sunt o puternic\ m\rturisire a `nse[i prezen]ei
[i lucr\rii lui Dumnezeu `n lume, pentru c\ sunt „jertfa laudei” – la
`mplinirea c\reia ne cheam\ [i jertfa euharistic\ – [i din care izvo-
r\[te puterea de a `mplini osteneala de „secer\tori”: „{i v\zând mul-
]imile, I S-a f\cut mil\ de ele c\ erau nec\jite [i r\t\cite ca ni[te oi
f\r\ p\stor. Atunci a zis ucenicilor Lui: Seceri[ul e mult, dar lucr\-
torii sunt pu]ini. Ruga]i deci pe Domnul seceri[ului ca s\ scoat\
lucr\tori la seceri[ul S\u” (Matei 9, 36-38). 

Cunoscând [i `mplinind acest `ndemn al Mântuitorului Iisus Hris-
tos, patriarhul Teoctist adresa profesorilor [i studen]ilor Facult\]ii
de Teologie din Bucure[ti rug\mintea de a nu uita nici o clip\ „c\ un
slujitor al Bisericii noastre are aceast\ `ndatorire de a fi «lumina
lumii», prin faptele sale, dup\ cuvântul Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. Nici o alt\ institu]ie sau a[ez\mânt din lume nu ofer\
slujitorilor ei o asemenea perspectiv\ ca Biserica noastr\, o aseme-
nea deschidere de a fi lumina, de a fi «sarea p\mântului» (Matei
5, 13), a[a cum ~nsu[i Mântuitorul zice: Ca «v\zând oamenii fap-
tele voastre cele bune s\ prosl\veasc\ pe Dumnezeu cel din ceruri»
(Matei 5, 16).

Zadarnice sunt toate str\daniile noastre f\r\ fapte, iar faptele
izvor\sc din iubirea cre[tin\. Dac\ Sfin]ii Trei ierarhi, Vasile, Gri-
gore [i Ioan Gur\ de Aur, ocrotitorii facult\]ii, ca [i ceilal]i mari das-
c\li [i sfin]i ai Bisericii, n-ar fi avut iubirea de Dumnezeu [i iubirea
de semeni, ei n-ar fi putut face nimic. Cu iubirea [i cu rug\ciunea,
ca aripi ale vie]ii noastre de slujitori ai Bisericii, dragi studen]i,
trebuie s\ v\ obi[nui]i `nc\ de aici. F\r\ a iubi pe Dumnezeu, `n
primul rând, [i f\r\ a iubi Biserica pe care am ales s\ o slujim [i

18 Ibidem, vol. XIII, Ed. Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox\, Bucure[ti,

2003, pp. 513-514.
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f\r\ ca aceast\ iubire s\ se reverse asupra credincio[ilor, pu]ine lu-
cruri vom putea face spre a r\spl\ti Domnului pentru toate câte ne
d\ El nou\ (Psalm115, 3)”.19 

Dar iubirea f\r\ rug\ciune nu poate fi gândit\ – spunea patri-
arhul Teoctist, c\ci rug\ciunea face ca faptele iubirii s\ fie a[teptate
[i, nu `n cele din urm\, rug\ciunea e mul]umirea pe care o aduc to]i
lui Dumnezeu pentru iubirea Sa. Iat\ de ce, „prin rug\ciune se po-

tolesc valurile potrivnice ale acestei lumi, de multe ori aflat\ `n mare

tulburare” 20. De aceea, f\r\ iubire [i f\r\ rug\ciune nimeni nu poate
`mplini cele ale lui Dumnezeu, cu atât mai mult slujitorul care se
consacr\ Bisericii. Cum va putea vesti Evanghelia cel care n-a `n-
]eles de ce a venit Hristos [i ce `n]elesuri adânci cuprinde rug\ciu-
nea Tat\l nostru – singura rug\ciune pe care am primit-o de la Mân-
tuitorul [i pe care trebuie s\ o rostim `n orice vreme.

T\lm\cind studen]ilor teologi Parabola sem\n\torului (Luca 8,
5-15), patriarhul Teoctist sublinia c\ „misiunea Bisericii, dat\ de ~n-

su[i Mântuitorul Iisus Hristos, este de a urma pilda Sem\n\torului,

atât de frumoas\ [i atât de important\ pentru noi. Parabola aceasta

ne spune c\ Sem\n\torul este Dumnezeu, s\mân]a este cuvântul S\u,

iar p\mântul pe care cade s\mân]a este sufletul omului. Misiunea

noastr\, a slujitorilor, a Bisericii `n lume, este de a r\spândi ne`n-

cetat cuvântul lui Dumnezeu.” 21 

De aceea, orice slujire `n Biseric\ nu este atât pentru binele [i
folosul personal, cât mai ales pentru r\spândirea Evangheliei lui
Hristos [i v\direa prezen]ei [i lucr\rii Duhului Sfânt `n Biseric\.
~ncât slujitorul care nu-[i `ndepline[te ascultarea `n care a fost rân-
duit de Biseric\ p\c\tuie[te `mpotriva ~ntemeietorului Bisericii, Mân-
tuitorul nostru Iisus Hristos, C\ruia Tat\l I-a dat „toat\ judecata”
(Ioan 5, 22). Chiar dac\ am invoca greutatea vremurilor `n care ne
afl\m, avertiza patriarhul Teoctist, nu vom putea sc\pa de mânia lui
Dumnezeu, dac\ nu ne `mplinim slujirea. A-i l\sa pe credincio[i f\r\
c\l\uzirea sufleteasc\ este un adev\rat atentat la identitatea spiritual\
a neamului nostru, `ntrucât „credin]a cre[tin\ r\s\ritean\, cu toate

valorile ei de exprimare, a intrat `n con[tiin]a de sine a poporului

nostru ca factor de afirmare a identit\]ii [i unit\]ii sale.” 22 

19 Ibidem, p. 515.
20 Ibidem, vol. XV, p. 317. 
21 Ibidem, p. 160.
22 Ibidem, vol. XIV, Ed. Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox\, Bucure[ti,

2004, p. 230.
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Ca un p\rinte iubitor, cu vast\ experien]\ `n slujirea Bisericii
str\bune, patriarhul Teoctist le adresa profesorilor [i studen]ilor `n-
demnul de a nu uita c\ „noi cu to]ii suntem chema]i s\ le oferim

semenilor, prin faptele noastre cele bune, dragostea lui Dumnezeu

[i ajutorul de care au nevoie [i pe care `l a[teapt\ de la noi. Aceste

fapte se `nscriu `n cartea noastr\ de vizit\ cu care mergem `n Eu-

ropa [i peste tot `n lume.

Frumuse]ea moral\ trebuie s\ ne reprezinte `n cuvinte [i fapte,

tot a[a cum frumuse]ea sufletului românesc str\luce[te pretutin-

deni `n art\, `n biserici [i m\n\stiri, precum str\luce[te lumina

marilor ierarhi ai Bisericii noastre. Fapta sau lucrarea `ns\[i, f\-

cut\ dup\ voia lui Dumnezeu, este raza care `mpodobe[te lumina

Sf. Evanghelii. De aceea, atitudinea preotului `n fa]a credincio[ilor,

`n fa]a societ\]ii este important\. Ea trebuie s\ se caracterizeze prin

r\bdare [i prin iubire, spre a-i aduce la Hristos [i pe cei r\ma[i `n

urm\ [i pe cei p\c\to[i.

Suntem asalta]i, cum [ti]i, de secte. A]i observat c\ predicatorii

lor, care umbl\ pe str\zi [i `i `ntâmpin\ pe credincio[ii no[tri cu fel

de fel de `ntreb\ri [i invita]ii la adun\rile lor, sunt numai tineri.

Am f\cut deseori apel la seminari[ti [i la studen]ii [i studentele de la

Teologie s\ participe la via]a parohiilor din Bucure[ti, s\ fie pre-

zen]i `n spitale, `n azile, chiar [i `n penitenciare, spre a `mplini câte

o misiune pentru Biserica noastr\ s\pt\mânal sau chiar zilnic.

Aceasta trebuie s\ fie podoaba oric\rui tân\r care urmeaz\ Teo-

logia. Trebuie s\ s\di]i `n inima [i `n cugetul vostru curat acest ideal

al slujirii cu entuziasmul caracteristic tinere]ii. S\ urma]i exemplul

Sf. Vasile cel Mare, care a `ntemeiat adev\rate a[ez\minte de asis-

ten]\ social\ pentru orfani, pentru b\trâni, pentru s\raci. Noi avem

ast\zi nevoie la eparhie [i `n parohii de aceste exemple. Ca s\ d\m

pild\ credincio[ilor prin prezen]a tinerilor teologi [i seminari[ti `n

mijlocul celor lipsi]i de ajutor sau afla]i `n suferin]\, spre a-i mân-

gâia [i `nt\ri suflete[te, aducându-le o raz\ de lumin\ din lumina

aceasta a Bisericii noastre.” 23 

Pentru a-i sensibiliza pe studen]i `n a oferi propriul lor exem-
plu de slujire – nu numai de a a[tepta s\ li se ofere, patriarhul Teoc-
tist evoca anii s\i de studen]ie [i leg\tura de suflet pe care o are cu
paraclisul Facult\]ii de Teologie din Bucure[ti: „Cunosc biserica

aceasta de peste 60 de ani, cum v\ spuneam [i alt\ dat\, deoarece

23 Ibidem, vol. XIII, pp. 515-516.
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am slujit ca diacon aici, când eram seminarist, apoi am slujit aici

când eram student [i pe urm\ ca episcop. Este o biseric\ frumoas\ [i

ca aspect [i ca `ngrijire [i ca deschidere [i am considerat c\ ea este

`ntotdeauna la `ndemâna tinerilor studen]i [i studente, atât la ve-

cernie, cât [i la Liturghie. Este un lucru foarte bun, de[i prezen]a

studen]ilor la biseric\ nu este cea pe care o dorim. Trebuie s\ [ti]i c\

participarea studen]ilor teologi `n fiecare zi la slujb\ echivaleaz\

cu prezen]a studen]ilor de la celelalte facult\]i la lucr\rile prac-

tice de laborator. Aici este laboratorul cel duhovnicesc, care v\ `n-

va]\ cu ce se `ncepe [i cum se desf\[oar\ slujba, cum se vorbe[te cu

credincio[ii, cum li se `ndeplinesc cerin]ele lor religioase.” 24

Punând `n eviden]\ `mplinirile Bisericii noastre, dup\ anul 1989,
pe plan spiritual, dar [i material, patriarhul Teoctist sublinia: „Via]a

studen]ilor no[tri se desf\[oar\ `n duhul Sf. P\rin]i, al Sf. Trei Ie-

rarhi, având `n centru slujbele din paraclis, care sunt `ntotdeauna

foarte necesare, cu condi]ia ca viitorii preo]i s\ iubeasc\ Biserica,

s\-[i iubeasc\ semenii [i s\ adevereasc\ aceast\ iubire prin fap-

tele lor pentru a putea str\bate vremurile [i a lucra rodnic pentru

Biseric\. Toate acestea sunt `ncredin]\ri care ne `ncurajeaz\ `n

activitatea noastr\, iar ofranda credincio[ilor no[tri de a-[i trimite

odraslele la Teologie, la cele 37 de seminarii [i 14 facult\]i câte avem

acum, exprim\ sim]irea [i voca]ia cre[tin\ a poporului nostru, do-

rin]a lui de a ajuta Biserica [i pe aceast\ cale, dup\ cum citim `n

multe din scrisorile despre via]a Sf. P\rin]i.

S\ mul]umim lui Dumnezeu pentru aceste momente frumoase pe

care, iat\, le tr\im acum, la `nceput de veac, [i s\ continu\m a

lucra cât mai rodnic pe drumul acesta, pentru a promova `n Bise-

rica tot ceea ce au f\cut Sf. P\rin]i la vremea lor, adic\ cultura,

credin]a, iubirea semenilor, exprimate prin asisten]\ social\, pe

care fiecare parohie [i fiecare credincios trebuie s\ le desf\[oare. De

altfel, `nc\ de pe acum, studen]ii no[tri, sub `ndrumarea p\rin]ilor

profesori caut\ s\ ini]ieze unele activit\]i `n acest sens.” 25 

Conferin]ele preo]e[ti

O form\ practic\ de preg\tire a preo]ilor, pe lâng\ celelalte forme
post-universitare sau de specializare, o reprezint\ conferin]ele

24 Ibidem, pp. 517-518.
25 Ibidem, pp. 523-524.
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preo]e[ti, care au menirea de a crea o atmosfer\ prielnic\ schimbu-
lui reciproc de experien]\, `mp\rt\[irii bucuriei roadelor dobândite
`n slujirea Bisericii, `ncurajarea celor care, din anumite motive, s-ar
descump\ni `n privin]a `mplinirilor pastorale. A[a le-a gândit patri-
arhul Justinian `n 1949 [i a[a au r\mas pân\ ast\zi, de[i fostul re-
gim comunist a `ncercat s\ le politizeze. Ele sunt o form\ necesar\
de preg\tire [i perfec]ionare a preo]ilor. ~n privin]a slujirii preo-
]e[ti nu se poate folosi termenul de profesiune, pentru a spune c\
aceste conferin]e sunt adev\rate cursuri de perfec]ionare profesio-
nal\. Preo]ia este o misiune, care presupune voca]ie. Or, prin aceste
conferin]e s-a urm\rit cultivarea acestei voca]ii `n `mplinirea misiunii
pastoral-misionare pe care o are de `ndeplinit preotul.

Vorbind despre rolul acestor conferin]e, patriarhul Teoctist spu-
nea cu prilejul unei `ntâlniri cu preo]ii Capitalei: „Pu]ini mai sun-

te]i de fa]\ dintre cei care au fost martorii `ntemeierii acestora. Ele

au constituit o puternic\ pârghie de men]inere a credin]ei [i rân-

duielilor biserice[ti `n timpul celor cinci decenii de dictatur\ comu-

nist\. Era `nfrico[\toare atunci adunarea a doi sau trei `n nu-

mele Domnului Hristos [i stârnea mult\ `nfrigurare, d\dea mult\

b\taie de cap celor care nu credeau `n Dumnezeu. Dar Biserica a

reu[it, cu ajutorul lui Dumnezeu, s\ fac\ din aceste conferin]e o

adev\rat\ institu]ie de `ntâlnire `n rug\ciune [i de dialog `ntre

preo]i cum nu mai fusese pân\ atunci.

~nainte de r\zboi, singurul prilej de `ntâlnire organizat\ a

preo]ilor din Arhiepiscopia Bucure[tilor era a[a-numita «S\pt\-

mân\ de retragere sau de reculegere» pentru medita]ia [i rug\ciune

la câte o m\n\stire, fie la Cernica, fie la Cheia sau C\ld\ru[ani.

~n practic\ `ns\, datorit\ posibilit\]ilor limitate de cazare la m\n\s-

tire, aceast\ «S\pt\mân\ de reculegere», cu participare benevol\, se

reducea la dou\ sau trei zile [i nu era instituit\ prin Statut, cum a

rânduit patriarhul Justinian conferin]ele preo]e[ti, generalizându-le

`n `ntreaga Patriarhie.” 26 

Având `n vedere importan]a acestor conferin]e pentru `nt\rirea
unit\]ii dintre preo]i [i, prin aceasta, a unit\]ii Bisericii lui Hristos,
nu ne este greu s\ `n]elegem triste]ea patriarhului Teoctist privind
dezinteresul unor preo]i fa]\ de aceste conferin]e: „M\ `ntristeaz\

absen]ele preo]ilor de la aceste conferin]e. E vremea s\ ne gândim

c\ participarea preo]ilor la aceste `ntâlniri este o binefacere; chiar

26 Ibidem, p. 235.
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dac\ un preot nu ia cuvântul, dar vine [i ascult\ preocuparea Bi-

sericii, ascult\ referatele [i lu\rile de cuvânt, cu aceast\ ocazie i se

acord\ o mare `ncurajare [i o mare `ncredere fr\]easc\ [i toto-

dat\ prime[te un imbold pentru re`nnoirea zelului pastoral. Dac\

st\m departe, fiec\ruia ni se pare c\ activitatea noastr\ de la pa-

rohie este mul]umitoare. Dar aceasta o spunem noi singuri. ~n

Biseric\ `ns\, vocea singular\ nu are rod `n fa]a lui Dumnezeu.

Biserica este adunarea noastr\ a tuturor. Numai `mpreun\ consti-

tuim Biserica Dumnezeului Celui viu.” 27 

Prin urmare, activitatea de slujire a preotului trebuie s\ izvorasc\
din comuniune [i s\ fie spre `nt\rirea acestei comuniuni `n interio-
rul Bisericii, dar [i `n dialogul ei cu lumea [i cu societatea: „Fie c\
ve]i sluji la Sfântul Altar, fie la orfelinate, la c\mine de b\trâni, la
c\p\tâiul bolnavilor, la penitenciare, la celelalte slujiri ale Bisericii,
s\ le vede]i tot atât de importante, tot atât de valoroase ca [i Sfânta
Liturghie, `ntrucât toate aceste slujiri sunt `mplinite de ~nsu[i Mân-
tuitorul Iisus Hristos (Matei 215, 35-46).” 28 

Din aceste `ndemnuri ale patriarhului Teoctist se `n]elege aten-
]ia pe care Biserica noastr\ o acord\ slujirii aproapelui. Dar aceast\
slujire `nseamn\ conlucrare: „Biserica nu este o institu]ie omeneasc\
oarecare, ci ea este a[ez\mânt divino-uman [i to]i membrii Bise-
ricii, `ncepând cu clerul, respect\ principiile ei de credin]\, de
moral\ [i de gândire, astfel `ncât toate s\ duc\ la realizarea co-
muniunii de via]\ [i de lucrare `n Hristos, a[a cum, dup\ Rusalii,
`n Biserica Ierusalimului, preo]ii, fra]ii erau aduna]i laolalt\ [i
st\ruiau `ntr-un cuget `n `nv\]\tura Apostolilor, rugându-se [i um-
plându-se de Duhul Sfânt, prin `mp\rt\[irea cu Trupul [i Sângele
Domnului, spre bucuria [i cur\]ia inimii (Fapte 2, 42-46).” 29 ~n
aceast\ privin]\ nu este nici o exagerare a spune c\ „Biserica Orto-
dox\ Român\ are – [i din punct de vedere istoric – o organizare
autentic cre[tin\, de tradi]ie ierusalimitean\, exprimat\ `n vocabu-
larul actual prin participarea tuturor la lucrarea cre[tin\, dar
f\r\ a c\dea `n secular, `ntr-o sfer\ de gândire din afara Bisericii,
str\in\ de cea spre care ne `ndrept\m toat\ n\dejdea.” 30 

Meditând la cele de mai sus, `n]elegem [i mai bine de ce nu orice
adunare cre[tin\ merit\ numele de Biseric\: „O adunare care se rupe

27 Ibidem, p. 236.
28 Ibidem, vol. XV, p. 120.
29 Ibidem, p. 245.
30 Ibidem, p. 246.



185ISTORIE {I MISIUNE CRE{TIN| 

de jertfa Mântuitorului Hristos, de arhieria Sa (Evrei 5, 10), se rupe
[i de Sfântul Altar, se rupe de Sfintele Taine [i de rânduielile stabi-
lite de Sfin]ii Apostoli, de ucenicii [i urma[ii lor pân\ la Sfin]ii P\-
rin]i, care, prin Sinoadele ecumenice din primele secole cre[tine, au
statornicit, sub puterea Duhului Sfânt, credin]a [i Biserica pe care
noi o m\rturisim.

O adunare f\r\ Sfânta Liturghie [i f\r\ preo]ie, ca cele f\r\ ie-

rarhi [i sfintele icoane, poate fi oricât de frumoas\ `n muzic\, `n

cânt\ri, `n vestiri [i chiar `n ajutoare cre[tine, dar r\mâne f\r\

prezen]a [i lucrarea Duhului Sfânt, trimis de Domnul nostru Iisus

Hristos de la Tat\l ca s\ lucreze ne`ncetat `n lume arhieria Lui, prin

succesiune apostolic\ p\strându-se continuarea propov\duirii Evan-

gheliei [i adeverindu-se astfel [i `ncredin]area dat\ Apostolilor la

~n\l]area Sa la cer, când a spus: «Iat\, Eu sunt cu voi pân\ la sfâr-

[itul veacurilor» (Matei 28, 20).” 31

De asemenea, mai spune patriarhul Teoctist, „nu este bine s\

cread\ cineva `ntr-un adev\r par]ial privind Biserica lui Hristos,

numai `n Sf. Scriptur\ sau numai `n Sf. Tradi]ie, dar nesocotesc

multe din `nv\]\turile ei, [tirbesc comuniunea de via]\ `n Hristos.

Nici unii, nici al]ii nu pot pretinde c\ `nf\ptuiesc toate condi]iile

pentru plin\tatea harului dumnezeiesc, ce ni se transmite prin Sfin-

tele Taine care ne integreaz\ deplin `n Biseric\ [i ne unesc cu Hris-

tos. Pentru aceasta, ni se cere s\ p\zim ceea ce este neschimb\tor

de ceea ce este trec\tor. P\strând ce trebuie, Biserica r\mâne de-a

pururi aceea[i [i via]a ei `n Duhul Sfânt nu cunoa[te ad\ugire sau

mic[orare.” 32 

Pe aceste principii trebuie s\ aib\ loc dialogul dintre Biseric\ [i

societate, nici desacralizând Biserica [i nici fanatizând tr\irea reli-

gioas\ a cre[tinilor.

Educa]ia cre[tin\ a tineretului. Predarea Religiei `n [coal\

Instalarea comunismului `n România a avut consecin]ele sale

nefaste [i `n planul educa]iei religioase a tineretului. Religia a fost

scoas\ din programele [colare; referirile la cre[tinism, `n general, [i

la cel ortodox, `n special, au fost `nl\turate din manualele de istorie

sau de literatur\; cateheza copiilor [i tinerilor `n biseric\ s-a realizat

31 Ibidem, p. 170.
32 Ibidem, p. 245. 
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doar arareori [i cu riscuri mari din partea preo]ilor care au avut

curajul s\-[i asume o atitudine misionar\ de acest gen. Genera]ii `n-

tregi de tineri au fost abuzate ideologic cu scopul de a-l convinge

pe tân\r c\ a crede `n Dumnezeu este un anacronism din pers-

pectiva modernit\]ii.

Dup\ anul 1990, prin st\ruin]a Bisericii, s-a concretizat `n cele

din urm\ prezen]a orei de Religie `n `nv\]\mântul primar, gimna-

zial, liceal, postliceal [i chiar `n [colile profesionale. Introducerea

Religiei `n [coal\ nu s-a realizat `ns\, u[or, cum u[oar\ nu este [i nu

va fi atingerea scopului urm\rit prin predarea acestei discipline. A

fost destul de greu pentru autorit\]ile române[ti postdecembriste s\

contureze cadrul legal adecvat, prin acte normative, pred\rii Reli-

giei `n [coal\, dup\ o absen]\ de peste 50 de ani a acestei disci-

pline din programele [colare. Astfel, prin Legea ~nv\]\mântului nr.

84/1995, modificat\ [i republicat\ `n Monitorul Oficial al României,

anul XI, nr. 606 din 10 decembrie 1999, s-a legiferat statutul Religiei

ca disciplin\ [colar\, `n sensul c\ `n `nv\]\mântul primar predarea

Religiei este obligatorie, la gimnaziu op]ional\, iar la liceu [i [coli

profesionale, facultativ\. ~n concordan]\ cu aceste reglement\ri [i cu

planul de `nv\]\mânt, s-au `ntocmit programele [colare de Religie

[i manualele de Religie.33 

Referindu-se la `nsemn\tatea pred\rii Religiei `n [coal\ pentru

cultivarea valorilor religioase [i educarea caracterelor cre[tine,

patriarhul Teoctist spunea:  

„Am fost la deschideri de an [colar `n diferite locuri, atât `n

Bucure[ti, cât [i `n provincie, [i am v\zut ce rol important are pro-

fesorul de Religie `n [coal\. ~n anii din urm\ noi am f\cut demer-

suri repetate la Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii [i am ob]inut sta-

tutul orei de Religie, dar men]inerea pred\rii Religiei `n [coal\ depinde

de calitatea profesorilor, de preg\tirea [i de comportamentul lor.

A]i auzit vorbindu-se despre lipsurile ce privesc organizarea `n-

v\]\mântului religios, dar [i despre preg\tirea [i numirea profeso-

rilor. Problema aceasta a intrat de la `nceput `n preocup\rile Sfân-

tului Sinod. Noi avem o Comisie de `nv\]\mânt la Sfântul Sinod

care dezbate toate aspectele legate de predarea Religiei `n [coal\,

`ncepând cu recrutarea [i preg\tirea profesorilor [i terminând cu

33 Teofan Savu, Mitropolitul Olteniei, Tinerii, prioritate misionar\ a Bisericii,

`n „Biserica `n Misiune”, Ed. Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox\, Bucure[ti,

2005, p. 418-419.
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manualele, pe care acesta le examineaz\ minu]ios [i lucreaz\ efec-

tiv la definitivarea lor. Comisia aceasta este alc\tuit\ din ierarhi [i

din profesori de Teologie cu studii [i experien]\ pedagogic\.

Ierarhi ai Sfântului Sinod, de pild\, au citit [i au selectat manua-
lele de Religie, pentru c\ s-au prezentat multe manuale, dar nu au
fost acceptate de membrii Comisiei de `nv\]\mânt [i aprobate de
Sfântul Sinod decât cele corespunz\toare. Nimeni nu ar voie s\ in-
troduc\ `n [coal\, mai ales profesorii – [i au fost cazuri din aces-
tea – manuale [i c\r]i religioase care li se par lor a fi bune, pentru
c\ nu toate sunt ortodoxe. De aceea, Comisia Sfântului Sinod ve-
gheaz\ la toate tip\riturile religioase, inclusiv cele de muzic\ bise-
riceasc\ [i de `nv\]\tur\ de credin]\.

Faptul c\ s-a ajuns de la predarea facultativ\ [i participarea

benevol\ a elevilor la situa]ia actual\, când religia este parte a

trunchiului comun al disciplinelor de baz\, iar cei care o predau au

statutul oficial de profesor cu toate drepturile [i `ndatoririle legale,

demonstreaz\ c\ din partea celor ce predau Religia se a[teapt\ res-

ponsabilitate [i d\ruire, pe m\sura `ncrederii pe care Biserica o

investe[te `n ei.” 34 
Sco]ând `n eviden]\ faptul c\ la toate nivelele s-au depus str\-

duin]e mari pentru predarea Religiei `n [coal\, m\rturie c\ `ntre
Biseric\ [i societate este o leg\tur\ [i o colaborare fireasc\ `n acest
domeniu, patriarhul Teoctist ar\ta:

„S-au elaborat planuri de `nv\]\mânt adaptate noilor situa]ii

[i s-au `ntocmit programe [colare analitice care s\ corespund\ noii

etape de dezvoltare a `nv\]\mântului. Au fost editate manuale de

Religie pentru clasele I-IV, mai `ntâi, prin subven]ionarea lor de

c\tre Biseric\, apoi, reeditate `n trei rânduri de c\tre Editura Di-

dactic\ [i Pedagogic\, cu subven]ionare de la Ministerul Educa]iei

[i Cercet\rii [i distribuite gratuit elevilor. A fost editat, `n acela[i

regim, [i manualul de clasa a V-a, iar recent s-a aprobat de c\tre

Consiliul Na]ional de Evaluare [i editarea manualelor pentru cla-

sele a IX [i a X-a, care au aprobarea Sfântului Sinod de a se tip\ri.

Sunt `n faz\ avansat\ de elaborare manualele pentru clasele I-VIII

`ntr-o form\ rev\zut\, precum [i cele pentru clasele XI-XII [i avem

n\dejde c\ anul viitor aceast\ lucrare se va finaliza.

Am eviden]iat aspectele privind statutul `nv\]\mântului religios,

planurile de `nv\]\mânt, programele [colare [i manualele pentru c\

34 Ibidem, vol. XIII, pp. 240-241.



188 TEOLOGIE {I VIA}|

am observat unele nedumeriri cu privire la ele. ~n special am in-

sistat asupra manualelor pentru c\ s-a vorbit de lipsa lor. Manua-

lele de Religie care s-au folosit pân\ acum au fost alc\tuite `n grab\

[i, cu toate c\ sunt bune, au nevoie de `nnoiri [i adapt\ri la pro-

grama [colar\. Este l\udabil faptul c\ `n ultima vreme mul]i pro-

fesori au avut ini]iativa `ntocmirii unor manuale de Religie [i a

unor materiale auxiliare, unele dintre acestea din urm\ fiind chiar

utilizate `n [coli. Ele pot s\ fie bune, dar trebuie s\ fie prezentate

`ntâi la Sectorul ~nv\]\mânt de la Patriarhie, care le supune exa-

min\rii Comisiei sinodale [i numai dup\ ce sunt aprobate devin

material didactic auxliar pentru `nv\]\mântul religios.” 35 

Reflectând asupra aspectelor de con]inut ale `nv\]\mântului re-
ligios [i necesitatea g\sirii de noi modalit\]i pentru sporirea zelului
pastoral `n vestirea Cuvântului lui Dumnezeu, patriarhul Teoctist
remarca: 

„~n Bucure[ti, cum [ti]i, pu]ini preo]i predau Religia. Aceasta ar

fi, oarecum, o situa]ie special\, c\ci `n jude]ele Prahova [i Giurgiu

este predat\, `n majoritatea cazurilor, de c\tre preo]i. No]iunea de

`nv\]\mânt religios confer\ preotului calitatea de `nv\]\tor. Chiar

dac\ nu pred\ la catedr\, preotul trebuie neap\rat s\ fie `nv\]\tor.

Este una din `ndatoririile misiunii preo]e[ti de a face cunoscut\ `n-

v\]\tura credin]ei noastre ortodoxe. De aceea, chiar dac\ nu sun-

te]i profesori de Religie, ave]i amvonul `n biseric\, a[a cum este

catedra la [coal\.

Calitatea aceasta de slujitori ai Sfântului Altar ne `ndatoreaz\,

iubi]i p\rin]i, ca [coala s\ o aducem `n biseric\ [i biserica s\ `na-

inteze `n [coal\. Am v\zut cu to]ii cât\ receptivitate au copiii la

predarea Religiei, care, `n urma interven]iilor noastre, ale Sfântu-

lui Sinod, acum este egal\ cu celelalte discipline. Aceasta se datoreaz\

preo]ilor no[tri, pentru c\ la `nceput au fost aproape numai preo]i

care au predat benevol Religia, cu rezultate excep]ionale. Atunci era

proasp\t\ predarea Religiei [i râvna preo]ilor mai aprins\ decât

acum. Aceasta nu trebuie s\ se sting\, ci s\ continue [i chiar s\

sporeasc\!

Procesul de vestire a Cuvântului lui Dumnezeu trebuie s\ creasc\

`n ritmul desf\[ur\rii vie]ii omene[ti, `n ritmul dezvolt\rii culturii,

a economiei, a tehnicii, a civiliza]iei, `n general. Biserica trebuie s\

g\seasc\ permanent noi posibilit\]i de a face cunoscut tezaurul ei

35 Ibidem, pp. 244-246.
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de `nv\]\tur\ atât de a[teptat de cerin]ele suflete[ti ale semenilor

no[tri.” 36    
Pentru c\ adeseori s-au f\cut pronosticuri sumbre privind pre-

darea Religiei `n [coal\ dup\ integrarea României `n Uniunea Eu-
ropean\, patriarhul Teoctist a precizat:

„~ncredin]area men]inerii Religiei `n [coal\ depinde de modul
cum este ea prezentat\, de felul cum se face pl\cut profesorul de
Religie, de cum este el factor de pace `ntre ceilal]i profesori ai [colii
respective... De aceea, trebuie s\ ar\t\m `ntotdeauna interes pen-
tru lucrul acesta; trebuie s\ fim mereu prezen]i, chiar dac\ nu sun-
tem chema]i, `n cartier, la [coal\, ca preo]i de parohie.” 37 

Un loc aparte ocup\ ast\zi, `n peisajul vie]ii religioase, asocia-
]iile de tineri cre[tin ortodoc[i, `ntre care mai cunoscute sunt Aso-
cia]ia Studen]ilor Cre[tini Ortodoc[i din România (ASCOR) [i Liga
Tineretului Cre[tin Ortodox Român (LTCOR), care func]ioneaz\ cu
binecuvântarea Sfântului Sinod `nc\ din 1990, cu statut juridic de
organiza]ii neguvernamentale, având filiale `ntr-un num\r conside-
rabil de localit\]i din ]ar\. Activitatea lor const\, `n general, `n or-
ganizarea de conferin]e sus]inute de diferite personalit\]i ale vie]ii
biserice[ti, organizarea de pelerinaje, derularea unor programe de
caritate, publicarea de literatur\ religioas\, mai ales sub forma unor
foi pentru tineri etc.38 

Studen]ilor din ASCOR, cu ocazia concertului de colinde sus]i-
nut `n Catedrala patriarhal\, `n ziua de 16 decembrie 2002, patriar-
hul Teoctist le spunea:

„Dumneavoastr\ sunte]i pe cale s\ v\ specializa]i `n diverse
domenii, fiind buni cunosc\tori ai diferitelor [tiin]e ale lumii de
ast\zi, lucru absolut necesar. Ortodoxia nu pune stavil\ `n calea
cunoa[terii umane.

Sf. P\rin]i `i pov\]uiesc pe tineri s\ «cerceteze [tiin]a cum cer-
ceteaz\ albina florile» [i s\ adune numai din florile care dau miere,
«ceea ce este folositor», alc\tuind astfel «fagurele», pentru c\ «[tiin]a este
foarte frumoas\».

Teologia nu respinge [tiin]a sau cultura, `n general, pentru c\
niciodat\ `ntre [tiin]\ [i credin]\ n-au fost du[m\nii. Teologia nu este
abstrac]ie, ci practic\. Totdeauna, s\ [ti]i ce este [tiin]\ adev\rat\,
ce este adev\r adev\rat, ce este frumuse]e adev\rat\ [i deplin\, ce

36 Ibidem, pp. 247-248.
37 Ibidem, p. 250.
38 Teofan Savu, op. cit., pp. 421-422.
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este iubire adev\rat\ [i deplin\, acolo este scânteia dumnezeiasc\.
Aceasta ne une[te pe to]i [i trebuie s\ uneasc\ lumea, ca s\ gân-
deasc\ a[a. Nu exist\ alt\ cale, nu exist\ alt adev\r, nu exist\ alt
viitor decât Hristos [i `nv\]\tura Sa.” 39 

~n acest context, patriarhul Teoctist sublinia c\ Biserica nu este
`mpotriva [tiin]ei, iar Teologia nu contrazice cuceririle ra]iunii umane.

~ns\ toate aceste cuceriri [tiin]ifice f\r\ credin]\ [i f\r\ harul lui Dum-
nezeu nu pot dep\[i limitele imanente ale acestei lumi. {tiin]a f\r\

Teologie este lipsit\ de aripile ajutorului dumnezeiesc pentru a pu-
tea trece dincolo de limitele acestei lumi [i a prosl\vi pe Dumne-

zeu, pe când Teologia f\r\ [tiin]\ r\mâne o chemare ne`n]eleas\,
`ntrucât nu comunic\ adev\rurile divine cunoa[terii umane. 

Pe acest temei, la deschiderea anului universitar la Facultatea de
Teologie din Bucure[ti, patriarhul Teoctist le spunea studen]ilor:

„Colegii vo[tri de la celelalte facult\]i `[i propun un anumit

scop [i `[i imagineaz\ o `ntreag\ strategie pentru a-l `ndeplini.

Aici, la noi, `n Biseric\, dac\ citim orice pagin\ de la Sf. Apostol

Pavel, `ndeosebi, nu avem nici un fel de `ndoial\ asupra direc]iei pe

care am apucat; nu trebuie s\ facem apel la imagina]ie, c\ci ni se

spune precis ce avem de f\cut, ce ne a[teapt\ `n via]\. Noi trebuie

s\ propov\duim Evanghelia cu timp [i f\r\ timp, s\ ne `ndrept\m

spre lumina lui Hristos.

~n fr\mânt\rile societ\]ii de ast\zi, `nvolburat\ cu fel de fel de

ideologii, iat\ Biserica vine cu aceast\ lumin\, cu aceast\ sigu-

ran]\, cu `nv\]\tura Mântuitorului Hristos, cu pilda de `n]elepciune

a Sf. Apostoli [i a Sf. P\rin]i.

Acesta constituie specificul voca]iei preo]e[ti, specificul voca]iei

celui ce se dedic\ studiului Teologiei, care nu este pur\ teorie. Este o

mare gre[eal\ s\ credem acest lucru, c\ Teologia este teorie, [i s\

abandon\m drumul slujirii preo]e[ti, care este lucrare, tr\ire [i

bucurie `n Hristos. Noi avem un drum sigur, un ]el precis `n via]\,

cu condi]ia ca `nv\]\tura Bisericii, propov\duit\ de profesori la

catedr\, s\ fie roditoare, ca s\mân]a c\zut\ pe p\mânt bun, cum

a]i auzit din Pilda sem\n\torului din Sf. Evanghelie de ast\zi

(Luca 8, 5-15).

S\ avem foarte bine conturat con]inutul misiunii preo]e[ti. Sun-

tem chema]i la lumina lui Hristos. Suntem ast\zi chema]i s\ fim

chiar noi lumin\ `ntr-o lume care are mare nevoie de lumin\,

39 Ibidem, vol. XV, pp. 154-155.



191ISTORIE {I MISIUNE CRE{TIN| 

prin via]\ exemplar\ `n Hristos [i prin fapte bune, umblând mereu

`n lumin\ (Ioan 12, 35).

Sunte]i chema]i, a[adar, s\ sluji]i o institu]ie ve[nic\. Dintre

colegii vo[tri de la celelalte facult\]i, câ]i pot s\ afirme c\ specia-

litatea pe care [i-au ales-o este ve[nic\? Nici unul! Numai slujirea

noastr\ este ve[nic\; slujirea Bisericii. Dar aportul nostru, al fiec\-

ruia dintre noi [i al fiec\rei genera]ii nu `mbog\]e[te `nv\]\tura

Bisericii, care este aceea[i, ci spore[te lucrarea noastr\, experien]a

noastr\ `n propov\duirea Evangheliei mântuirii, potrivit cuvintelor

Domnului Hristos.” 40

Din rândul tinerilor fac parte [i cei care arat\ o dragoste deo-
sebit\ fa]\ de Biseric\, de[i nu sunt teologi. Noi avem mare ne-
voie de aceast\ familie cre[tin\ – spunea patriarhul Teoctist – care
trebuie s\ fie oglinda vie a vie]ii Bisericii. Dialogul Bisericii cu so-
cietatea realizat prin tineri este deosebit de important. Prin el, Bise-
rica `[i arat\ pre]uirea ei pentru omul aflat `n marginalizare, din
cauza seculariz\rii. Mai mult decât atât, prin aceasta Biserica `i an-
treneaz\ pe tineri la lupta contra relelor secolului `n care tr\im. De
aceea, nu putem ignora faptul c\ „vorbind despre rolul de acum al

tinerilor `n via]a Bisericii [i a lumii, mul]i teologi [i oameni de [ti-

in]\ arat\ c\ lumea noastr\, `n special cea european\, `mb\trâ-

ne[te, dar nu numai ca vârst\, ci [i din cauza lipsei de preocup\ri

[i idei noi pentru vie]uirea omului, din ce `n ce mai solicitat [i vio-

lentat de tot ceea ce aude [i vede. ~mb\trâne[te din cauza urii, a

dorin]ei de `mbog\]ire, a l\comiei, a extremismului [i a unei vie]i

limitate numai la satisfacerile biologice. Din nefericire, `n acela[i

timp, [i religiile (confesiunile) sunt supuse aceluia[i proces de `m-

b\trânire, din lipsa de ideal evanghelic, din cauza dep\rt\rii de

acest adev\rat scop al vie]ii omene[ti” 41 

Aceast\ re`nduhovnicire a lumii prin tineri, b\trâni, femei sau
alte grupuri de ini]iativ\ cre[tin\ va contribui la redescoperirea
smereniei, pe care ne-o d\ pild\ via]a sfin]ilor. De fapt, toate aso-
cia]iile cre[tine aduc spor duhovnicesc, dac\ ne ajut\ s\ `n]ele-
gem un adev\r esen]ial pentru via]a noastr\ sufleteasc\, [i anume
nevoia de a avea un duhovnic. Pentru c\ trebuie s\ o spunem des-
chis, asocia]iile cre[tine – chiar prin acel „misionarism laic” de care
vorbea filosoful Nae Ionescu sau teologul Nicolae Colan – pot `mplini

40 Ibidem, pp. 370-371.
41 Ibidem, pp. 256-257.
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aceast\ slujire. Trebuie s\ se propov\duiasc\ lumii de ast\zi ade-
v\rul c\ f\r\ duhovnic nici un membru al Bisericii nu poate avea
spor duhovnicesc, pentru c\ „f\r\ duhovnic suntem frunze b\tute

de vânt. Foarte mult st\ruim asupra acestui sprijin sufletesc pe care

numai duhovnicul ni-l poate oferi `n orice `mprejurare. Noi `n[ine,

`n primul rând, s\ avem duhovnic, s\ avem rug\torul [i sprijinito-

rul nostru” 42 – ar\ta patriarhul Teoctist.

Activitatea editorial\

~ntre c\r]ile de zidire sufleteasc\ tip\rite cu greu, `nainte de 1990,

de Institutul Biblic [i de Misiune Ortodox\ [i difuzate `n tiraje mici,

cât `ng\duia cenzura, constituindu-se `ntr-o frumoas\ mo[tenire edi-

torial\, s-au num\rat: Biblia, `n mai multe edi]ii, colec]ia Filocalia

(12 volume), datorat\ Pr. prof. Dumitru St\niloae, colec]ia P\rin]i [i

scriitori biserice[ti, ini]iat\ de patriarhul Iustin Moisescu, apoi, lite-

ratura duhovniceasc\, precum Patericul românesc, Convorbirile

duhovnice[ti de Protos. Ioanichie B\lan, scrierile Arhim. Cleopa,

opera cultural\ [i apologetic\ a mitropolitului Antonie al Ardealului,

cea liturgic\ a episcopului Vasile al Oradiei, scrierile patristice ale

Pr. prof. Ioan Coman, ca [i ale altor dasc\li de teologie [i ierarhi,

precum [i reeditarea Bibliei lui {erban Cantacuzino, `n 1988, prin

str\daniile patriarhului Teoctist.43 

Vorbind despre tip\riturile culturale [i teologice ale Institutului

Biblic [i de Misiune Ortodox\ de dinainte de 1990, patriarhul Teoctist

spunea `n deschiderea Congresului interna]ional de Teologie de la

Bucure[ti, din 11 noiembrie 2003: „Am fost singura Biseric\, de

altfel, care a tip\rit `n `ntregime Filocalia atunci când vremurile

erau grele [i când `mp\rt\[eam `ntr-un fel `ntunericul temni]ei [i

constrângerile suflete[ti din a[a-zisa libertate din afara `nchiso-

rilor. M\ gândesc deseori la ajutorul lui Dumnezeu care s-a re-

v\rsat peste Biserica poporului nostru, astfel `ncât clerul [i credin-

cio[ii s\ aib\ biserici deschise, [coli pentru formarea slujitorilor

altarelor, s\ aib\ Biblia, c\r]i liturgice, Filocalia [i proclam\ri de

sfin]i români” 44. 

42 Ibidem, p. 121.
43 Casian Cr\ciun, Episcopul Dun\rii de Jos, Educa]ia cre[tin\, `n „Biserica `n Mi-

siune”, Ed. Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox\, Bucure[ti, 2005, pp. 398-399. 
44 Ibidem, vol. XIV, p. 163.
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Iar cu privire la edi]ia jubiliar\ a Bibliei, sublinia `n cuvântul de
deschidere a [edin]ei Sfântului Sinod din 2 iulie 2002: „De data
aceasta, a[a cum se cuvine, noi, Centrul patriarhal, v\ `ntâmpin\m
cu bucuria unei `nf\ptuiri de referin]\ `n lumea editorial\ de acum
[i am putea vorbi de o `nf\ptuire epocal\ chiar, ce se `nscrie `ntre
lucr\rile de inestimabil\ valoare. V\ prezent\m, `ntre aceste multe
c\r]i pe care fiecare ni le-a]i adus aici, Biblia, edi]ia jubiliar\ a
Sfântului Sinod, realizat\ `n condi]ii grafice deosebite [i `ntr-un timp
scurt prin h\rnicia [i priceperea recunoscut\ a lucr\torilor Tipo-
grafiei Institutului Biblic [i de Misiunea Ortodox\ al Bisericii noastre.
Trebuie s\ v\ m\rturisesc c\ v\d `n aceast\ `mplinire un dar [i un
ajutor din partea Bunului Dumnezeu, iar aceast\ reu[it\ este iz-
vorul unei bucurii personale, deosebit\ `n via]a unui ierarh [i mai
ales a celui care v\ vorbe[te acum. Momentul acesta reprezint\ o
culme de pe care privirea cuprinde n\dejdile de care aminteam mai
`nainte, cât [i drumul parcurs pân\ aici cu osteneal\. Sunt momente
de tr\ire intens\ a c\rei valoare nu se poate exprima `n cuvinte, ase-
m\n\toare celui de ast\zi, când cu mare bucurie v\ ofer `n aceast\
[edin]\ noua apari]ie a Sfintei Scripturi, ca edi]ie jubiliar\ a Sfân-
tului Sinod.” 45

La sfin]irea bisericii parohiei Podeanu din Capital\, `n 24 oc-
tombrie 2004, referindu-se la `nsemn\tatea Bibliei `n via]a credin-
cio[ilor, patriarhul Teoctist sublinia: „Noi acord\m o pre]uire dum-
nezeiasc\ Bibliei, numind-o Sfânta Scriptur\, ea fiind p\strat\,
chiar [i atunci când se afl\ `n casele credincio[ilor, la loc de cinste,
aproape de icoane. Mai mult de jum\tate din c\r]ile Sfintei Scrip-
turi a Vechiului Testament sunt rânduite `n toate slujbele noastre de
peste an. Chiar ast\zi a]i ascultat frumuse]ea psalmilor sfântului
prooroc David. Mai cu seam\ Psaltirea este citit\ `n unele m\n\s-
tiri f\r\ `ncetare, ziua [i noaptea. De aceea, este bine s\ [ti]i [i s\
p\stra]i acest adev\r, pentru c\ dumneavoastr\ sunte]i apostolii
din afar\ ai Bisericii, iar noi, arhiereii, preo]ii [i diaconii, suntem
rândui]i la sfântul altar. Dumneavoastr\, credincio[ii, credincioa-
sele, tinerii mai ales, având leg\turi [i rela]ii cu to]i semenii, le co-
munica]i [i lor din cuno[tin]ele [i `nv\]\tura de credin]\ a Bise-
ricii [i a rânduielilor noastre biserice[ti.” 46

~ntr-adev\r, aceast\ edi]ia jubiliar\ a Bibliei este o `ncununare
a realiz\rilor tipografice ale Institutului Biblic, fiind o revenire la

45 Ibidem, vol. XIII, pp. 319-320.
46 Ibidem, vol. XV, pp.169-170.
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textul Septuagintei, text folosit de Sfin]ii P\rin]i, [tiut fiind c\ tex-
tul masoretic a fost stabilit mult mai târziu, adic\ pân\ `n prima ju-
m\tate a secolului al X-lea. ~ncât, pentru sus]inerea lucr\rii misio-
nare a Bisericii aceast\ „revenire” la textul folosit `n scrierile patris-
tice are o importan]\ deosebit\, iar acest fapt s-a `mplinit prin pur-
tarea de grij\ a patriarhului Teoctist.47 

Dar iat\ cum aprecia patriarhul Teoctist tip\rirea edi]iei jubi-
liare a Bibliei: 

„Dac\ Biblia constituie piatra de temelie a lucr\rii Bisericii

cre[tine, `n general, pentru Biserica noastr\ Ortodox\ Român\ `ns\

ea a reprezentat [i un izvor de `mpliniri culturale de-a lungul `n-

tregii sale istorii. {i iat\, acum, Biserica noastr\, `n ciuda acestor `n-

doieli [i nelini[ti, prin aceast\ edi]ie jubiliar\ a Bibliei, demonstreaz\

statornicia [i t\ria sufleteasc\ a credincio[ilor [i a clerului nostru. 

Este pentru noi o mare realizare nu numai pentru c\ avem o

nou\ versiune a Bibliei, o edi]ie jubiliar\, dar [i pentru c\ ea a

v\zut lumina tiparului `n mod nea[teptat, nesperat, ca toate ma-

rile `nf\ptuiri din via]a noastr\, de altfel, `n urma unor `ndelun-

gate osteneli, a unor fr\mânt\ri suflete[ti [i arderi interioare din

partea IPS Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului

[i Clujului, care [i-a asumat de unul singur aceast\ `ndatorire ne-

spus de grea [i de o mare responsabilitate pentru vremea noastr\,

de a t\lm\ci `n grai românesc cuvântul tainic al lui Dumnezeu,

cuprins `n Sfânta Scriptur\.

Este un mare privilegiu, iubi]i fra]i [i p\rin]i `n Domnul, c\ un

contemporan cu noi, unul dintre noi, s-a ostenit [i a dat Bisericii

noastre o nou\ edi]ie a Bibliei, care aduce la zi limba, limbajul bi-

blic, `ntr-o versiune clar\ [i pl\cut\ la lectur\, potrivit\ cu vârsta

actual\ a limbii române. N-ar fi putut s\ `mplineasc\ aceast\ grea

lucrare cu atâta pricepere [i competen]\ decât cineva care [i-a `n-

chinat via]a nu numai ostenelilor biserice[ti, ci [i celor c\rtur\re[ti,

slujind deopotriv\ [i cu aceea[i d\ruire Bisericii, culturii [i limbii

române.

Aceast\ apari]ie editorial\ este o mare `mplinire. Sfânta Scrip-

tur\, prezentat\ acum `n ve[mântul actual al cuvântului literar,

`mp\rt\[e[te lumin\ din taina cuvântului, din `n]elesul lui adânc,

47 Cf. Bartolomeu, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului [i Clujului, Cuvânt l\mu-

ritor asupra Sfintei Scripturi, `n „Biserica `n Misiune”, Ed. Institutului Biblic [i de

Misiune Ortodox\, Bucure[ti, 2005, p. 229. 
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c\utat cu sete de genera]iile tinere, de rug\tori [i cititori. Cunos-

cut [i apreciat de lumea intelectual\, ostenitorul traducerii a dat

valoare versului [i prozei de literat, oferind intelectualit\]ii prilejul

apropierii de Cuvântul lui Dumnezeu, iar tuturor mânuitorilor scri-

sului, o cârm\ de cultivare a frumuse]ii limbii noastre române[ti.” 48

Din aceste sublinieri ale patriarhului Teoctist prilejuite de apa-
ri]ia edi]iei jubiliare a Bibliei, reiese cu claritate raportul firesc din-
tre cultur\-cult-credin]\: „Când zicem cultur\ `n]elegem [i [tiin]a
despre Dumnezeu, cunoa[terea lui Dumnezeu, prin rug\ciune, prin
post, prin isihasm, pe care Sfin]ii P\rin]i de la Muntele Athos, din
Capadocia, din m\n\stirile ctitorite de {tefan cel Mare [i din alte
locuri sfinte le-au practicat [i au ajuns astfel la vederea frumuse]ii
luminii dumnezeie[ti.”49

Este vorba aici despre raportul dintre Biserica Ortodox\ Român\
[i cultura noastr\ na]ional\, pe de o parte, [i dintre cultura noastr\
na]ional\ [i cultura celorlaltor popoare europene, fundamentate pe
acelea[i valori nemuritoare ale Revela]iei divine.

Lucrarea caritativ\ a Bisericii

~n ]ara noastr\, asisten]a social\ a avut dintru `nceput un carac-
ter eminamente religios, desf\[urându-se secole de-a rândul `n jurul
m\n\stirilor [i al bisericilor. Acest lucru apare firesc dac\ se are `n
vedere c\ una din componentele fundamentale ale misiunii Bise-
ricii este grija fa]\ de cei `n suferin]\. De altfel, autoritatea statal\,
mult prea preocupat\ `n Evul mediu de men]inerea [i `nt\rirea ne-
atârn\rii, nu era `n m\sur\ s\-[i asume [i responsabilitatea protec]iei
sociale a unui num\r mare de defavoriza]i. De aceea, parohiilor [i
m\n\stirilor le revenea misiunea de a `ngriji pe cei ce nu erau `n
m\sur\ s\-[i rostuiasc\ singuri existen]a.50 

Chiar dac\ `n unele cazuri baza material\ pentru o astfel de acti-
vitate era asigurat\ prin generozitatea domnitorilor sau a marilor
boieri, Biserica era institu]ia prin intermediul c\reia diferite cate-
gorii de persoane defavorizate primeau asisten]a necesar\. Cu toate
c\, `ncepând din secolul al XIX-lea, statul se implic\ din ce `n ce mai

48  Ibidem, vol. XIII, pp. 320-321. 
49 Ibidem, vol. XV, p. 176. 
50 Pr. prof. Dumitru Colotelo, Lucrarea cartitativ\ a Bisericii Ortodoxe Române

ast\zi, `n „Biserica `n Misiune”, Ed. Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox\,

Bucure[ti, 2005, p. 456. 
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mult `n acest domeniu, Biserica Ortodox\ `[i men]ine `nc\ pozi]ia
privilegiat\ `n câmpul asisten]ei sociale, majoritatea institu]iilor de
profil având, pân\ `n anul 1948, caracter bisericesc. Din p\cate,
odat\ cu instaurarea comunismului `n România, orice activitate ins-
titu]ionalizat\ a Bisericii `n domeniul activit\]ii social-caritative a
fost interzis\, iar a[ez\mintele ei (azile de b\trâni, orfelinate, ad\pos-
turi pentru persoane cu handicap, spitale) fie au fost desfiin]ate, fie
preluate de stat.51 

Dup\ c\derea comunismului, `ncepând din 1990, sub `ndruma-
rea patriarhului Teoctist, Biserica [i-a reluat implicarea ei social\,
constituind asocia]ii cu scop socio-caritativ destinate asisten]ei copii-
lor, vârstnicilor, familiilor cu risc social, persoanelor handicapate.52 

~n vederea coordon\rii acestei activit\]i, Sfântul Sinod al Bise-
ricii Ortodoxe Române, `n [edin]a de lucru din 13-14 februarie
1997, a hot\rât `nfiin]area unui Serviciu de misiune [i asisten]\ so-
cial\ la nivelul Patriarhiei Române care s\ elaboreze o strategie a im-
plic\rii Bisericii `n desf\[urarea misiunii sale de acordare a spriji-
nului material persoanelor aflate `n dificultate [i care s\ ]in\ leg\-
tura cu institu]iile statului [i cu cele nonguvernamentale care au atri-
bu]ii `n domeniul asisten]ei sociale. Permanen]a Consiliului Na]ional
Bisericesc, la 27 februarie [i 4 aprilie 1997, a aprobat `nfiin]area `n
cadrul Administra]iei Patriarhale a Sectorului „Biserica [i Societatea”.
Sfântul Sinod, `n [edin]a din 27-29 mai 1997, a hot\rât `nfiin]area
unei structuri de asisten]\ social\ `n Biserica Ortodox\ Român\ [i a
aprobat Regulamentul de organizare [i func]ionare a sistemului de
asisten]\ social\ `n Biserica Ortodox\ Român\, acesta constituind
cadrul de desf\[urare a activit\]ilor specifice la nivelul unit\]ilor bi-
serice[ti centrale [i locale din cuprinsul Patriarhiei Române.53  

Pe lâng\ activitatea social-filantropic\, Biserica Ortodox\ Român\
s-a `ngrijit s\ asigure [i o asisten]\ religioas\ corespunz\toare celor
integra]i `n unit\]i militare sau `n a[ez\minte de protec]ie social\ [i
spitale. Astfel, dup\ anul 1990, noul cadru legislativ (art. 29, alin.5
din Constitu]ia României) a permis Bisericii Ortodoxe Române s\-[i
reia misiunea tradi]ional\ de a acorda asisten]\ religios-spiritual\
persoanelor aflate `n medii speciale: armat\, penitenciare, spitale [i
a[ez\minte de ocrotire social\. Prezen]a preotului `n aceste insti-
tu]ii este absolut necesar\, el contribuind, prin activitatea sa, atât

51 Ibidem, p. 457.  
52 Ibidem, p. 458.
53 Ibidem, p. 459.
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la bun\starea moral\, spiritual\ [i trupeasc\ a persoanelor, cât [i la
`ndeplinirea corespunz\toare a atribu]iilor institu]iilor respective.
Asisten]a religioas\ `n unit\]ile militare, spitale [i a[ez\minte de ocro-
tire social\ a fost reglementat\ prin protocoalele `ncheiate `ntre
1995-1997 de c\tre Patriarhia Român\ cu ministerele de resort.54 

Pornind de la faptul c\ misiunea Bisericii implic\ lupta necon-
tenit\ pentru binele [i ajutorarea semenului, patriarhul Teoctist ar\ta:
„Trebuie s\ ne implic\m cu grij\ deosebit\ `n aceast\ mare [i cre[ti-
neasc\ ac]iune de recuperare a copiilor, fie a celor `n dificultate, fie
a orfanilor sau a celor abandona]i. Sunt `n Bucure[ti câteva c\-
mine de noapte pentru ocrotirea copiilor str\zii. Am `ncercat s\ g\-
sim preo]i care s\ mearg\ acolo. Unii dintre preo]i au fost chiar
prin canalele Bucure[tiului [i i-au adunat, iar noi am intervenit la
Prim\rie [i li s-a oferit un ad\post `n aceste c\mine. Avem nevoie `ns\
de un num\r mai mare de astfel de preo]i. Chiar [i studen]ii teologi
trebuie s\ participe la aceast\ activitate de asisten]\ social\.

Este `ns\ trist c\ pu]ini dintre preo]ii de parohie `i cerceteaz\ pe
cei din penitenciare. Conteaz\ foarte mult prezen]a preotului pen-
tru a sta de vorb\ cu de]inu]ii, care `n majoritate sunt tineri. Când
am sfin]it biserica nou\ de la Penitenciarul Jilava i-am v\zut [i
m-a impresionat situa]ia lor. Am f\cut apel mereu la preo]i pentru
acesta misiune, legat\ de slujirea noastr\, [tiind c\ fapta lucreaz\
mai mult decât vorba, decât cuvântul rostit, dar ne`mplinit.” 55 

Preo]ii din penitenciare, ca [i cei din spitale, azile sau armat\ ofer\
celor afla]i `n situa]ii speciale o `ntâlnire cu Dumnezeu: „~n rug\ciune
noi st\m de vorb\ cu Dumnezeu, iar `n Sfânta Scriptur\ Dumne-
zeu st\ de vorb\ cu noi” 56, spunea patriarhul Teoctist. Iat\ de ce,
preotul de caritate, dac\ ofer\ acest dialog al lui Dumnezeu cu cei
din spitale, armat\ sau `nchisori, dar [i al acestora cu Dumnezeu,
prin rug\ciunile pe care le s\vâr[e[te [i prin predicarea Cuvân-
tului lui Dumnezeu, `i face pe cei afla]i `n acele st\ri speciale s\-[i
schimbe radical via]a, explicându-le credin]a [i rolul ei pentru des\-
vâr[irea fiin]ei umane. Dar aceast\ slujire caritativ\, `n mod parado-
xal, cuprinde [i formarea slujitorului bisericesc, c\ci f\r\ o preo]ime
devotat\ misiunii c\reia i s-a dedicat, toate aceste bune inten]ii r\-
mân inactive.

54 Cf. Raportul privind asisten]a social\ [i religioas\ a Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne `n anul 2003, reflectat\ `n cifre [i date, `n „Biserica `n Misiunea”, Ed. Ins-

tituttului Biblic [i de Misiunea Ortodox\, Bucure[ti, 2005, p. 480.
55 Ibidem, vol. XIII, pp. 254-255.
56 Ibidem, p. 257.
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Cu prilejul sfin]irii bisericii din incinta Spitalului Municipal Bu-
cure[ti, din 21 noiembrie 2002, subliniind c\ slujirea preo]ilor ar fi
ne`mplinit\ f\r\ participarea credincio[ilor, patriarhul Teoctist spu-
nea: „V\ aminti]i, cred, de momentul când Mântuitorul Hristos ~[i

ducea Crucea pe Golgota. Era istovit [i sleit de puteri, dup\ pro-

cesul care I se f\cuse, cum auzim la Deniile din S\pt\mâna Pati-

milor, [i odat\ cu sudoarea ~i curgeau pe frunte pic\turi de sânge.

Nu mai putea s\ urce Golgota, s\-{i duc\ Crucea [i a c\zut sub

Cruce. ~n acea clip\ a venit din ]arin\, ne spun Sfintele Evanghelii,

un trec\tor cu numele Simon Cirineanul (Marcu 15, 21), care a

purtat pe o por]iune de drum Crucea Mântuitorului Hristos.

Avem nevoie ast\zi mai mult ca oricând de asemenea cirineni,

de asemenea personalit\]i credincioase, care s\ se iveasc\ [i s\ spri-

jine tot ceea ce un popor ca al nostru are frumos, are valoros `n arta

sfintelor biserici [i m\n\stiri. Este o bucurie c\ exist\ [i `ntre noi

cirineni care poart\ Crucea Bisericii, [i aici, [i `n alte locuri din ]ar\.

Iat\, prin dragostea [i bun\voin]a lor, s-a amenajat parcul acesta

atât de frumos pentru bolnavii din acest spital, ca sufletele lor s\

simt\ [i s\ tr\iasc\ aceste frumuse]i. Altfel vor suporta ei greutatea

suferin]ei lor trupe[ti [i altfel vom privi [i noi frumuse]ea acestui parc,

frumuse]e `ncoronat\ acum de aceast\ bijuterie a artei noastre

române[ti, ofrand\ a str\daniilor ctitorilor acestei sfinte biserici.” 57 

Concluzii

Aceste spicuiri din predicile [i cuvânt\rile patriarhului Teoctist,
reunite `n colec]ia Pe treptele slujirii cre[tine, vizeaz\ doar unele
aspecte ale activit\]ii interne a Bisericii Ortodoxe Române, `n care s-a
implicat direct, ca ~ntâist\t\tor al ei, autorul lor, `n ultimii s\i ani de
via]\. 

Ca o concluzie a preocup\rilor patriarhului Teoctist de `nt\rire a
unit\]ii de credin]\ [i de tr\ire ortodox\ sunt cele scrise `n Pastorala
adresat\ clerului [i credincio[ilor din Arhiepiscopia Bucure[tilor la
Na[terea Domnului 2002:

„Lumea, `n general, dar `ndeosebi cea cre[tin\, simte tot mai

dureros desp\r]irea [i `nstr\inarea multora de tulpina Bisericii cea

una, lipsa valorilor supreme ale vie]ii, ale familiei, r\t\cirea tine-

retului, lipsa moralei din via]a societ\]ii, adev\rului [i drept\]ii.

57 Ibidem, pp. 429-430. 



199ISTORIE {I MISIUNE CRE{TIN| 

Lipsit\ de aceste lumini, o parte din omenire se zbate `n p\cate grele,

abuzuri [i `n necuno[tin]\, se afl\ prad\ urii [i chiar r\zboaielor

fratricide.

Progresul uimitor al [tiin]ei, tehnicii, civiliza]iei [i culturii n-a

izbutit s\ modeleze omul `n aceea[i m\sur\ `ncât minunatele des-

coperiri [tiin]ifice s\ foloseasc\ `ntregii omeniri, care `nc\ se con-

frunt\ cu foamea, bolile [i s\r\cia. Cu toate acestea, iubirea lui

Dumnezeu [i dorul dup\ El nu ne-au p\r\sit, ci, dimpotriv\, ne

a[teapt\ ca pe magi [i p\stori s\ auzim `ngerii cântând [i vestind c\

«Dumnezeu este cu noi» [i d\ruie[te pacea Sa pe p\mânt. Deci,

cât\ vreme m\rturisim `n inima, via]a [i rostul fiec\ruia dintre noi

c\ «Dumnezeu este cu noi», s\ fim `ncrez\tori `n puterea credin]ei

[i iubirii, care vor topi barierele dintre oameni [i na]iuni, spre a se

reg\si `n duhul fr\]esc, `n universul `ncredin]at de El omului spre

`ndestulare sufleteasc\ [i material\.” 58
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Aspects of the Romanian Orthodox Church 
activity in the sermons and conferences of the Patriarch 

Teoctist in the collection “On the steps of Christian service” 

Pr. Drd. Ilie RUSU

The author of the theological research “Aspects of the work

of the Romanian Orthodox Church reflected in the sermons of Pa-

triarch Teoctist united in the collection “On the steps of Christian

service”, Rev. Drd. Ilie Rusu, presents  and analyses the collection

entitled  On the steps of Christian service where the sermons, confe-

rences, etc. of the Patriarch Teoctist were put together. Is a great

collection of wisdom, pastoral work and missionary energy, coming

from a hierarch who many decades served the Church with faith-

fulness and sacrifice. The collection has18 volumes of sermons

where the theological, cultural, missionary, pastoral, philanthropic

work of the Church is encouraged and promoted for the glory of

our God.


