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CONFERIN}E

PAROHIA — COMUNIUNE ~N HRISTOS1

Pr. Gheorghe D. METALLINOS,
profesor emerit al Facult\]ii de Teologie,                                                                 

Universitatea Atenelor, Grecia2 

~n realitatea noastr\ bisericeasc\, cea mai mic\ unitate, adic\ nu-

cleul trupului bisericesc, este parohia. Ea se prezint\ ca adunare

euharistic\, `n corela]ie, fire[te, cu Episcopia (Mitropolia), c\reia `i

apar]ine `n mod organic, precum [i ca Biseric\ soborniceasc\ (`n-

treaga Biseric\) `ntr-un anumit loc [i timp. Credinciosul tr\ie[te taina

Bisericii `n via]a [i realitatea parohiei lui. ~n cadrul ei, el `[i duce

lupta des\vâr[irii duhovnice[ti [i se sfin]e[te, se une[te cu fra]ii lui

1 Conferin]\ sus]inut\ de Pr. prof. Gheorghe Metallinos `n Aula „Mihai Emi-

nescu” a Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i, pe 7 noiembrie 2012.
2 P\rintele profesor Gheorghe Metallinos s-a n\scut `n 1940, `n insula Kerkira

(Corfu), unde a terminat [coala primar\, gimnaziul [i liceul (1958). A studiat Teo-

logia [i Filologia clasic\ `n cadrul Universit\]ii din Atena. Dup\ terminarea stagiului

militar, a fost numit asistent universitar la catedra de Patrologie a Facult\]ii de Teo-

logie din Atena (1965). ~n perioada 1969-1975, a studiat Teologia, Filologia, Istoria,

Filosofia [i Sociologia `n Germania de Vest, f\când `ntre timp studii [i cercet\ri `n

Arhivele din Anglia. Este doctor `n Teologie (Atena, 1977), `n Filosofie [i Istorie

(Köln, 1978). Pe când se afla la studii `n Germania, a fost hirotonit preot (1971). Din

1984 [i pân\ `n 2007 a fost profesor titular al Facult\]ii de Teologie din Atena, unde

a predat disciplinele Istoria [i via]a duhovniceasc\ `n R\s\ritul ortodox, Istoria [i

teologia cultului ortodox [i Istoria bizantin\. De asemenea, a fost decan al Facul-

t\]ii de Teologie din Atena `n perioada 2004-2007, iar `n prezent este la pensie.

Cunoscut ca predicator [i om de o forma]ie teologic\ excep]ional\ atât `n Grecia,

cât [i `n str\in\tate, este membru al multor asocia]ii [tiin]ifice, reprezentând Bise-

rica Greciei [i a Ciprului la diferite congrese [i `ntruniri ortodoxe sau interreli-

gioase. De pild\, din 1978 [i pân\ `n 1992 a fost reprezentant al Bisericii Ciprului

`n dialogul cu Federa]ia Luteran\ Mondial\. Opera lui de scriitor [i teolog este

bogat\ [i variat\, cuprinzând multe articole, studii [i zeci de c\r]i. Dintre c\r]i amin-

tim doar câteva: Politica [i Teologia, Biserica `n lume, Parohia, Ortodoxia [i carac-

terul grec, Elenismul ezitant, Elenismul lupt\tor, M\rturia teologic\ a cultului bise-

ricesc etc. (n. trad.).
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`n Hristos, realizând continuu existen]a lui `n Hristos, cu alte cu-

vinte, caracterul bisericesc al vie]ii lui. Prin urmare, cuvântul despre

parohie [i via]a ei este, de fapt, [i un cuvânt despre Biserica `ns\[i

[i prezen]a ei `n lume.

1. Biserica, iar `n consecin]\ [i parohia, nu poate s\ existe f\r\

Hristos Cel Unul [i Adev\rat, dup\ cum nici nu poate s\ se sprijine

pe o ideologie eretic\, deoarece ea este ne`ntrerupt [i indisolubil

legat\ de Persoana lui Dumnezeu-Cuvântul, cu alte cuvinte, de Per-

soana Logosului lui Dumnezeu `ntrupat, adic\ a Mântuitorului Hristos.

Biserica este Hristos ~nsu[i (cap [i trup), nu ca un trup de cre[tini,

ci ca trup al lui Hristos. To]i credincio[ii care particip\ la trupul lui

Hristos, cler [i popor, sunt `n interiorul trupului, niciodat\ dincolo

de trup. De aceea, orice concept de supra-episcop (cum este, de

pild\, papa) sau despotism nu poate s\ apar]in\ vie]ii Bisericii.

O practic\ liturgic\ de la sfâr[itul dumnezeie[tii Liturghii `nf\]i-

[eaz\ [i exprim\ realitatea hristocentric\ a comuniunii `n Hristos.

Este vorba despre potrivirea Sfintelor Daruri `n Sfântul Potir, dup\

dumnezeiasca ~mp\rt\[anie. Slujitorul potrive[te, adic\ adun\, `n

Sfântul Potir ceea ce exista `nainte pe Sfântul Disc: restul Mielului

Hristos, p\rticica N\sc\toarei de Dumnezeu, cetele Sfin]ilor [i ale

~ngerilor, membrii vii [i mor]i pomeni]i ai trupului lui Hristos, care

au s\vâr[it `mpreun\ cu slujitorul dumnezeiasca Liturghie [i Taina

dumnezeie[tii Euharistii, având `n frunte pe episcop, care, chiar [i

absent trupe[te, reprezint\ centrul v\zut inteligibil al adun\rii. Cen-

trul nev\zut este ~nsu[i Hristos, Care `n mod nev\zut este `mpreun\

cu noi [i men]ine unitatea Bisericii locale. ~n interiorul Sfântului

Potir, trupul individual al lui Hristos devine acum unul cu trupul

S\u de comuniune. Locala comuniune `n Hristos a credincio[ilor este

acum realizat\ `n Sfântul Potir, adic\ unit\ pe vertical\ cu Dumne-

zeu, prin Hristos, dar [i pe orizontal\, ca o unire `n Hristos a tuturor

membrilor trupului `ntre ei. Nu exist\ o mai deplin\ [i mai des\-

vâr[it\ exprimare a institu]iei Bisericii [decât acest fapt], iar, `n con-

secin]\, [i a parohiei. 

2. ~ns\ cum este structurat\ via]a parohiei, conform Tradi]iei noas-

tre ortodoxe? Constituirea parohiei se face, dintru `nceput, cu un sin-

gur [i unic scop: mântuirea membrilor ei, adic\ `ndumnezeirea

lor. Acest scop trebuie s\ r\mân\ statornic [i neschimbat `n toate

veacurile, [c\ci `n caz] contrar, nu se poate vorbi despre Biseric\-
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parohie. Via]a parohiei se dezvolt\ ca [i comuniune `n Hristos, atunci

când sunt respectate premisele care au fost valabile la constituirea

Bisericii apostolice dup\ Cincizecime. Aceste premise le exprim\

cunoscutele pericope de la Fapte 2, 42-473 [i 4, 32-374. Sfin]ii apos-

toli, dup\ cum citim `n aceste pericope, [i to]i primii cre[tini „st\ruiau

`n `nv\]\tura apostolilor, `n `mp\r]irea bunurilor, `n s\vâr[irea dum-

nezeie[tii Euharistii [i `n rug\ciuni”. Acestea reprezint\ hotarele

vie]ii `n Hristos, a[a cum sunt rânduite prin iluminarea Sfântului Duh.

Via]a primilor cre[tini avea, a[adar, urm\torul cadru: predica aposto-

lic\, adic\ `nv\]\tura credin]ei, `ntâmpinarea nevoilor material-

vitale ale credincio[ilor, taina dumnezeie[tii Euharistii, ca centru

absolut al vie]ii `n Hristos, [i cultul, prin care este format\ aceast\

via]\ [i este f\urit modul vie]uirii `n Hristos. Acest mod de vie]uire,

`ns\, este posibil numai atunci când credincio[ii izbutesc p\r\-

sirea lumii (lep\darea de ea) [i unirea lor cu Hristos, dup\ cum

m\rturisim `n slujba Sfintei Taine a Botezului. Biserica a r\mas

str\in\ atât fa]\ de Iudaism, cât [i fa]\ de lumea neamurilor5,

[p\strând] o dimensiune de sine st\t\toare [i independent\, f\r\

nici o dependen]\, am spune `n zilele noastre, fa]\ de sistemele ideo-

logice [i social-politice ale oric\rei epoci, care subjug\ lumea, `n-

dep\rtând-o de Hristos [i de harul S\u.

Via]a `n Hristos `nseamn\ oferirea `ntregii noastre vie]ii lui Hris-

tos, conform cuvântului cultului nostru: „Pe noi `n[ine [i unii pe

3 „{i st\ruiau `n `nv\]\tura apostolilor [i `n `mp\rt\[ire, `n frângerea pâinii [i `n

rug\ciuni. {i tot sufletul era cuprins de team\, c\ci multe minuni [i semne se f\ceau

`n Ierusalim prin apostoli [i mare fric\ `i st\pânea pe to]i. Iar to]i cei ce credeau

erau laolalt\ [i aveau toate de ob[te. {i `[i vindeau bunurile [i averile [i le `mp\r-

]eau tuturor, dup\ cum avea nevoie fiecare. {i `n fiecare zi st\ruiau `ntr-un cuget

`n templu [i, frângând pâinea `n cas\, luau `mpreun\ hrana `ntru bucurie [i `ntru

cur\]ia inimii, l\udând pe Dumnezeu [i având har la tot poporul. Iar Domnul

ad\uga zilnic Bisericii pe cei ce se mântuiau.”
4 „Iar inima [i sufletul mul]umii celor ce au crezut erau una [i nici unul nu zicea

c\ este al s\u ceva din averea sa, ci toate le erau de ob[te. {i cu mare putere apos-

tolii m\rturiseau despre ~nvierea Domnului Iisus Hristos [i mare har era peste ei to]i.

{i nimeni nu era `ntre ei lipsit, fiindc\ to]i câ]i aveau ]arini sau case le vindeau [i

aduceau pre]ul celor vândute. {i-l puneau la picioarele apostolilor. {i se `mp\r]ea

fiec\ruia dup\ cum avea cineva trebuin]\. Iar Iosif, cel numit de apostoli Barnaba

(care se tâlcuie[te «fiul mângâierii»), un levit, n\scut `n Cipru, având ]arin\ [i vân-

zând-o, a adus banii [i i-a pus la picioarele apostolilor.”
5 Adic\ nu s-a identificat cu vreo na]iune anume (n. trad.).
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al]ii [i toat\ via]a noastr\ lui Hristos Dumnezeu s\ o d\m”. „Toat\

via]a noastr\... s\ o d\m” `nseamn\ „s\ o d\m” [i pe cea duhovni-

ceasc\, dar [i pe cea material-trupeasc\. ~n Biseric\ este primit `n-

tregul om (suflet [i trup), `mpreun\ cu toat\ via]a lui. De aceea, nici nu

sunt desp\r]ite problemele duhovnice[ti de cele materiale ale omu-

lui. Sfin]ii Apostoli [i Sfin]ii P\rin]i ne fac cunoscut\ o politic\ cre[tin\

`n interiorul trupului lui Hristos, care preia [i `mplinirea nevoilor ma-

teriale ale credincio[ilor. Acest fapt este pecetluit prin alegerea celor

[apte6, care au fost hirotoni]i nu ca diaconi slujitori pentru slujbele

Bisericii, ci ca slujitori (mini[tri) privind nevoile materiale ale cre-

dincio[ilor. ~n felul acesta `i v\d Sinoadele [i Sfin]ii no[tri P\rin]i pe

cei [apte. ~ns\ noi am pierdut ast\zi aceast\ slujire [i am predat-o

st\pânilor lumii acesteia, care nu au nici o leg\tur\ cu Hristos [i

cu Evanghelia Sa. A[a s-a ajuns la faptul ca Biserica s\ fie consi-

derat\ o chestiune spiritualist\, iar via]a noastr\ `n ea, adic\ `n Bise-

ric\, s\ fie perceput\ doar ca o lupt\ de realizare material\. Dac\

nu vom reg\si aceast\ dimensiune uitat\ a vie]ii trupului Bisericii,

`n zadar vom `ncerca ca sufletul nostru s\ fie sfin]it de Hristos, de

vreme ce trupul [i via]a noastr\ material\ le vom preda diavolului

[i organelor lui.  

Prin urmare, Hristos ia [i mântuie[te pe omul `ntreg, ca pe o uni-

tate psihosomatic\. Dup\ Sfântul Grigorie Teologul, Hristos `ntreg,

ca Dumnezeu-Om, l-a luat pe omul `ntreg, adic\ suflet [i trup, [i

Dumnezeu `ntreg S-a unit cu omul `ntreg, pentru ca s\ d\ruiasc\

mântuirea omului `ntreg7. ~n Noul Testament, prin slujirea celor

[apte (diaconi)8, care era un fel de slujire politic\, adic\ social\, [i

prin institu]ia bunurilor comune9 [i a strângerii de ajutoare10, Biserica a

luat forma unei vie]uiri comune `n Hristos, adic\ a unei societ\]i

ecumenice independente cât prive[te `ntreaga via]\ a omului.

3. Integrarea total\ a omului `n trupul lui Hristos nu depinde,

`ns\, de o simpl\ hot\râre a omului, doar de voin]a lui. Acest fapt

6 Vezi Fapte 6.
7 „El `ntreg m-a luat pe mine `ntreg [i `ntreg S-a unit cu `ntregul, ca s\ d\ru-

iasc\ `ntregului mântuirea” (PG, 37, 181-184; text citat [i de Sfântul Ioan Damas-

chinul, vezi PG, 94, 1005).
8 Vezi Fapte 6.
9 Vezi Fapte 2 [i 4.
10 Vezi Gal. 2, 10; I Cor. 16, 2 etc.
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are anumite premise fundamentale [i inviolabile. Nu este ceva ase-

m\n\tor cu integrarea `ntr-o anumit\ asocia]ie sau corpora]ie, unde

sunt suficiente `ndeplinirea unor formalit\]i tipice [i `mplinirea sau

respectarea unor anumite conven]ionalisme. Nu se sprijin\, cu alte

cuvinte, pe ac]iuni [i fapte exterioare. Participarea la comuniunea

`n Hristos cere prelucr\ri interioare pentru om, dup\ cum vedem chiar

`n Noul Testament. Este necesar\, a[adar, abordarea corect\ a aces-

tei comuniuni, a[ spune mai degrab\ abordarea sfânt-duhovni-

ceasc\, care este asigurat\ numai prin Sfin]ii P\rin]i [i nu printr-o

hermeneutic\ universitar\ seac\. ~n afara cercului celor `ndumne-

zei]i, Sfânta Scriptur\ r\mâne „o carte pecetluit\ cu [apte pece]i”11,

adic\ `ntru totul incomprehensibil\. Acest lucru se petrece adesea,

din nefericire, [i cu noi, clericii [i teologii, când nu avem pentru stu-

diul Sfintei Scripturi premise patristice-tradi]ionale, ci lume[ti. F\r\

Sfin]ii P\rin]i, Sfânta Scriptur\ r\mâne neinterpretat\ [i de ne`n]eles,

pentru c\ Sfânta Scriptur\ este o carte a Bisericii, vorbe[te limba Bi-

sericii [i doar membrii autentici ai Bisericii, adic\ cei `ndumnezei]i,

sfin]ii, cunosc limba Sfintei Scripturi, a[a cum spunea p\rintele de

vrednic\ amintire Gheorghe Florovsky. 

Din Noul Testament, prin hermeneutica patristic\, `nv\]\m cum

se f\cea `n primele secole ini]ierea, catehizarea introductiv\ a celor
ce veneau `n Biseric\. Conform canonului al VII-lea al Sinodului al
II-lea ecumenic, cineva se numea cre[tin din prima zi, de[i nu
participa, fiind catehumen, la via]a tainic\ a Bisericii. Nu [tiu cum

va reac]iona fiecare dintre noi, `n[tiin]at c\ cei mai cunoscu]i sfin]i
ai no[tri, Vasile cel Mare [i Grigorie Teologul, erau numi]i [i tr\iau ca
ni[te cre[tini `n Atena, dar nu se `mp\rt\[eau, din moment ce nu
primiser\ `nc\ Botezul! ~n zilele noastre, dup\ ce s-a generalizat Bo-

tezul la vârsta prunciei, se consider\ de la sine `n]eleas\ calitatea
cre[tin\ [i dreptul de a participa cineva la dumnezeiasca ~mp\rt\[anie,
chiar dac\ dup\ Botez, cum se `ntâlne[te la mul]i, [persoana res-
pectiv\] s-a `ndep\rtat cu totul de via]a `n Hristos. Era botezat, `ns\,

dup\ ce era introdus `n practica cur\]irii inimii lui de patimi, cu aju-
torul duhovnicului s\u (a[a cum se face ast\zi `n m\n\stiri), pentru a
putea s\ primeasc\ `n continuare iluminarea Sfântului Duh, adic\ bo-

tezul Duhului12 `ntru inima sa. Botezul pruncilor exista `ntr-adev\r,

11 Apoc. 5, 1.
12 Fapte 1, 5.



182 Teologie [i Via]\

dar se f\cea doar `n familiile cre[tine la care existau premisele nece-
sare, astfel `ncât pruncii cei boteza]i s\-[i poat\ continua via]a `n
Hristos al\turi de duhovnicul lor [i `n cadrul propriilor familii.

De asemenea, `n zilele noastre sunt de ne`n]eles exorcismele care
se citesc la catehizarea ce preced\ slujba Botezului. Prin standar-
dizarea pe care au luat-o, catehizarea [i Botezul au fost unite `ntr-o
singur\ slujb\, iar exorcismele sunt auzite ca ni[te cuvinte magice
pentru cei prezen]i, mai ales pentru p\rin]ii pruncului [i na[ii lui,
care sunt, de obicei, cre[tini dup\ identitate13 [i doar atât. Nu `n]e-
lege nimeni sensul real al exorcismelor [i motivul existen]ei lor. ~ns\,
acestea erau `ncununarea luptei catehumenului de a `nv\]a cum
s\ se opun\ [i s\ `nving\ deplin vicle[ugurile diavolului, al\turi
de duhovnic, catehetul s\u, pe baza celor trei Evanghelii prebap-
tismale (sinoptice)14. Evanghelia dup\ Ioan, fiind duhovniceasc\,
era predat\ noilor ilumina]i dup\ primirea Botezului. De aceea,
pân\ [i ast\zi `n practica noastr\ liturgic\ se cite[te Evanghelia
dup\ Ioan, `ncepând de la Sfintele Pa[ti [i `n perioada urm\toare
(`n noaptea Sfintelor Pa[ti erau boteza]i catehumenii). Toate aces-
tea, standardizate, au devenit deja necunoscute. {i acestea sunt
doar câteva exemple.

4. Dup\ episcop, principalii p\rin]i [i `nv\]\tori duhovnice[ti

erau preo]ii. Dar chiar [i mirenii, cum se petrece ast\zi cu mo-

nahii care nu au primit `nc\ Sfânta Tain\ a Hirotoniei. Deoarece

cei care treceau stadiul cur\]irii [i ajungeau la stadiul ilumin\rii

Sfântului Duh erau `nduhovnici]i, adic\ purt\tori de Sfântul Duh

(πνευματοφόροι). De aceea [i Botezul era numit „lumin\” [i „ilu-

minare”. Catehizarea nu era o simpl\ transmitere de cuno[tin]e religi-

oase, pe care catehumenul era chemat s\ le aplice. Ea era introducere,

ini]iere [i integrare `ntr-o via]\, `n via]a cea `n Hristos, adic\ `ntr-o

nou\ via]\, str\in\ fa]\ de via]a lumii. Dac\ am dori s\ g\sim ast\zi

ceva asem\n\tor, am putea s\ lu\m ca exemplu o m\n\stire orto-

dox\ [i intrarea noastr\ `n ea. Fratele de m\n\stire (δόκιμος) este,

p\strând analogiile, catehumenul Bisericii primare. Din lupta lui

de a se integra `n via]a monahal\ putem s\ `n]elegem, `n mod ana-

logic, ce `nsemna `n primele secole intrarea `n Biseric\.

13 Adic\ numai prin faptul c\ au primit Botezul, dar f\r\ s\ lucreze la des\vâr-

[irea lor duhovniceasc\ (n. trad.).
14 Evanghelia dup\ Matei, cea dup\ Marcu [i cea dup\ Luca (n. trad.).
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~n via]a bisericii sau a parohiei locale, importan]\ primordial\

o are p\rintele `nduhovnicit, duhovnicul, dup\ cum se va numi mai

târziu, care coincide, de obicei, cu preotul paroh. ~n jurul p\rintelui

duhovnic se strâng fiii lui duhovnice[ti (desigur, `n Biseric\ exist\

[i cuvioase maici `nduhovnicite, care `[i asum\ [i ele aceea[i mi-

siune `nalt\). P\rin]ii duhovnici15, c\rora li se adaug\ [i maicile `ndu-

hovnicite, realizeaz\ cea de a doua na[tere, `n Hristos, despre care a

vorbit Domnul Iisus Hristos lui Nicodim, ucenicul S\u din noapte16,

adic\ rena[terea duhovniceasc\ a credinciosului. Un p\rinte duhov-

nicesc nu este doar `nv\]\tor, pedagog, ci cel sau cea care na[te din

nou pe om. Acest fapt `l subliniaz\ Sfântul Apostol Pavel, p\rinte

duhovnicesc pentru mul]i din timpul s\u: „C\ci de a]i avea mii de

`nv\]\tori `n Hristos, totu[i nu ave]i mul]i p\rin]i; c\ci eu v-am

n\scut prin Evanghelia `n Iisus Hristos”17. Sfântul Apostol Pavel ne d\

[i coordonatele paternit\]ii duhovnice[ti: `n Hristos, cu alte cuvinte,

un p\rinte duhovnicesc rena[te pe fiii duhovnice[ti nu ca fiind ai lui,

ci ai lui Hristos, fiind mai `ntâi el `nsu[i ren\scut; [i prin Evanghelie,

adic\ prin metoda de mântuire pe care Hristos o ofer\ `n predica

Sa. Duhovnicul `n Hristos creeaz\ oameni duhovnice[ti. Dar din

acest punct reiese necesitatea de a se l\muri, `ntr-un fel mai pe

larg, conceptul de „`nduhovnicit”18.

~n limbajul bisericesc, „`nduhovnicit” nu este cel cultivat intelec-

tual, adic\ intelectualul, ci cel ce are pe Sfântul Duh `n el, cu alte cu-

vinte, cel ce a ajuns s\ fie „templu al Sfântului Duh”, adic\ purt\tor

al Duhului Sfânt. Duhovnice[ti sau `nduhovnici]i sunt cei `ndum-

nezei]i, sfin]ii. De aceea, `n Ortodoxie nu sunt recunoscu]i ca sfin]i,

pur [i simplu, marii `nv\]\tori ai neamului, chiar dac\ sunt cunos-

cu]i ca ni[te cre[tini bine-credincio[i, ci câ]i au ajuns la iluminarea

Sfântului Duh [i au dat semne palpabile pentru acest fapt (harisme,

minuni, moa[te nestricate etc.). ~ns\ aceast\ cale (a celor duhov-

nice[ti) spre `ndumnezeire nu este destina]ia celor pu]ini, doar a unei

15 Fiind ei, a[adar, `nduhovnici]i (n. trad.).
16 Vezi Ioan 3.
17 I Cor. 4, 15.
18 De men]ionat c\ `n limba greac\ prin termenul πνευματικός, -ή, -όν se ex-

prim\ atât sensul de „duhovnicesc”, cât [i cel de „`nduhovnicit”, de unde denu-

mirea de πνευματικός πατήρ, care poate `nsemna „p\rinte duhovnicesc” sau „`ndu-

hovnicit”, dar [i „p\rinte duhovnic” (n. trad.).
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elite din Biseric\, ci a tuturor credincio[ilor. Destina]ia fiec\rui cre-

dincios `n Ortodoxie este s\ ajung\ la `ndumnezeire, s\ devin\ dum-

nezeu dup\ har. Acest obiectiv `l are [i lucrarea parohiei, [menit\] s\
devin\ loc de lucrare a sfin]eniei [i spital duhovnicesc pentru fie-

care cre[tin.

Oricine va ajunge la iluminarea sfânt-duhovniceasc\ dobânde[te

iubirea cea adev\rat\ [i dezinteresat\, putând s\ se integreze a[a cum

se cuvine `n comuniunea fra]ilor s\i. Prin urmare, cel ce are `ntru

inima lui casnic pe Sfântul Duh este un membru adev\rat al trupu-

lui lui Hristos; `n mod diferit, el r\mâne continuu catehumen („omul

simplu” al Epistoliei c\tre Corinteni), chiar dac\ prime[te, mecanic

[i formal, toate Tainele Bisericii... . Cuvântul Sfântului Apostol Pavel

este categoric: „Iar dac\ cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu

este al Lui”19. ~n mod contrar, cel ce a primit cercetarea Sfântului

Duh20, unul ca acesta are, conform aceluia[i sfânt apostol, indici

palpabili ai prezen]ei Sfântului Duh `ntru inima lui, rug\ciunea

min]ii, adic\ rug\ciunea ne`ncetat\ a Sfântului Duh21 `ntru inim\:

„{i pentru c\ sunte]i fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului S\u `n

inimile voastre, Care strig\: Avva, P\rinte!”22. ~n acel moment, Sfân-

tul Duh „Se roag\ cu suspine negr\ite”23 `n inima credinciosului. 

Integrarea `n via]a sfânt-duhovniceasc\ reprezint\ o premis\ fun-

damental\ [i imuabil\ pentru `ncorporarea corect\ `n via]a bisericii-

parohie. Fiindc\ via]a duhovniceasc\ este o premis\ [i a sociabilit\]ii

corecte. Virtu]ile sociale nu pot s\ fie niciodat\ realiz\ri individuale

ale voin]ei omului, ci roade ale Sfântului Duh, dup\ m\rturia Sfân-

tului Apostol Pavel: „Iar rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea,

`ndelung\-r\bdarea, bun\tatea, facerea de bine, credin]a, blânde-

]ea, `nfrânarea”24. Acolo unde nu este invocat [i tr\it Sfântul Duh, nu

exist\ nici rodul Lui. Cre[tinismul redus la datini [i o simpl\ mo[te-

nire, care sub aceast\ form\ gre[it\ s-a impus, cu trecerea veacurilor,

`n via]a noastr\, reprezint\ cauza st\rii anormale din zilele noastre,

când cuvântul lui Hristos, „cunosc pe ale Mele”, adic\ pe oile Mele,

19 Rom. 8, 9.
20 Adic\ vizita [i r\mânerea Sfântului Duh `ntru el (n. trad.).
21 I Tes. 5, 17: „Ruga]i-v\ ne`ncetat!”.
22 Gal. 4, 6.
23 Rom. 8, 26.
24 Gal. 5, 22-23.
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altfel spus, pe cei credincio[i Lui, „[i ale Mele M\ cunosc pe Mine”25,

[i-a pierdut importan]a `n via]a parohiei noastre. 

5. Pe baza referin]ei la spiritualitatea ortodox\, exprimat\ mai

sus, `n]elegem mai bine locul clericilor `n via]a parohiilor noastre.

~n continuare, voi sublinia câteva aspecte ale acestui subiect.

~n primele secole, clerici deveneau cei `nduhovnici]i, adic\ cei

ilumina]i de Sfântul Duh [i nu pur [i simplu cei morali [i educa]i.

S\ nu uit\m c\ cei mai mari eretici (de pild\, Arie) erau, cât pri-

ve[te cele exterioare, morali [i irepro[abili. ~ns\ ei nu erau purt\tori

ai Sfântului Duh (πνευματοφόροι). Ortodox nu este cel moral [i, `n

mod teoretic, cel ce nu este eretic, ci cel ce are s\l\[luirea Sfântului

Duh `ntru inima lui, cel `ndumnezeit. Doar unul ca acesta p\[e[te

`ntru adev\rul ilumin\rii dumnezeie[ti. De aceea, voi propune cu sme-

renie c\ este mai bine s\ nu fie acoperite golurile de preo]i, dac\ nu

se vor g\si `n locul celor `nduhovnici]i, conform `n]elesului pa-

tristic al Bisericii, cel pu]in oameni cu poc\in]\, smerenie, rug\ciune

[i boga]i `n experien]e duhovnice[ti pe lâng\ m\n\stiri. Hirotonia

nu ilumineaz\ `n mod magic; [din contr\, ea] presupune c\ cel ce

prime[te hirotonia are deja iluminarea sfânt-duhovniceasc\. Cel necu-

r\]it [i neiluminat `n modul sfânt-duhovnicesc devine purt\tor al unei

poveri [i nu purt\tor al harului. Chiar dac\ Dumnezeu lucreaz\ [i

prin cei nevrednici, dup\ cum ne lini[te[te Sfântul Ioan Gur\ de Aur,

totu[i, cei ce nu sunt cur\]i]i nu pot s\ devin\ t\m\duitori [i medici

ai celor necura]i26, din moment ce ignor\ metoda cur\]irii, a t\m\-

duirii, [i sunt f\r\ de gustarea experien]ei sfânt-duhovnice[ti.

Cei ce ]in Ortodoxia `n lumea zilelor noastre sunt sfin]ii. Ace[tia

r\mân medicii no[tri, prin cuvintele lor (texte patristice [i liturgice),

prin sfintele lor moa[te, prin minunile lor. 

6. Integrarea `n via]a parohiei nu `nseamn\, `ns\, doar ea o mare

hot\râre din via]a credinciosului. Chiar mai mare str\danie cere

r\mânerea lui `n via]a parohiei. Iar acest lucru se realizeaz\ doar

printr-o singur\ metod\, asceza, care este legat\ de via]a sfânt-du-

hovniceasc\. Acesta este singurul mod de r\mânere `n trupul lui

Hristos [i acest lucru l-a cerut Hristos ~nsu[i, zicând c\ „`mp\r\]ia

25 Ioan 10, 14.
26 Vezi cuvântul Mântuitorului: „Doctore, vindec\-te mai `ntâi pe tine `nsu]i!”

(Luca 4, 23). 
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cerurilor se ia prin str\duin]\ [i cei ce se silesc pun mâna pe ea”27.

Cu alte cuvinte: harul lui Dumnezeu cere str\duin]\, silin]\ [i câ]i

cultiv\ aceast\ str\duin]\/silin]\ pun mâna pe ~mp\r\]ia cerurilor.

~ns\, str\duin]a/silin]a aceasta nu se `ndreapt\ c\tre ceilal]i [i c\tre

mediul credinciosului, ci c\tre credinciosul `nsu[i. Este singura si-

lin]\ (βία) pe care o cunoa[te Biserica lui Hristos, pentru c\ Hristos

nu Se refer\ la faptul ca cineva s\ sileasc\, s\ for]eze pe ceilal]i, ci

s\ se sileasc\ pe sine `nsu[i spre tr\irea vie]ii sfânt-duhovnice[ti. De

aceea, asceza reprezint\ fiin]a vie]ii `n Hristos [i cale permanent\ de

poc\in]\, care `l face pe om primitor al harului. F\r\ post, rug\-

ciuni, poc\in]\, fapte de iubire [i de slujire nu poate cineva s\ fie

cre[tin ortodox. Iar f\r\ harul necreat al lui Dumnezeu, omul este

mort duhovnice[te [i nu poate s\ tr\iasc\ via]a lui Hristos, nici s\

fie membru activ al Bisericii locale.

Se cuvine s\ se precizeze c\ nevoin]a ascetic\ a credinciosului,

adic\ postul, privegherea, rug\ciunea, dup\ cum spun sfin]ii din

experien]a lor, nu are ca ]int\ `mbun\t\]irea caracterului omului din

punct de vedere moral, ci are ca scop mortificarea modului de via]\

[i de cugetare individualist [i identificarea credinciosului cu voia lui

Hristos28. Plin\tatea [i des\vâr[irea ascezei sunt posibile mai ales

`n comuniunea parohiei monahale, adic\ `n m\n\stire. Dar asceza

nu reprezint\ o cerin]\ doar pentru monahi, ci [i pentru fiecare cre-

dincios care se afl\ `n lume. Exist\ cre[tini mireni care avanseaz\

`n via]a sfânt-duhovniceasc\ la fel ca monahii sau `nainteaz\ chiar

mai mult. Monahismul [i via]a parohiei monastice, adic\ a m\n\stirii,

reprezint\ `n mod permanent un indice al c\ii spre autenticitatea

vie]ii `n Hristos [i plin\tatea ascezei. Monahismul men]ine Cre[tinis-

mul ca pe o revolu]ie duhovniceasc\ permanent\ `n lume [i `n isto-

rie, p\zindu-l de pericolul seculariz\rii, care duce la moartea duhovni-

ceasc\, adic\ la moartea atât a parohiei, cât [i a credincio[ilor.

7. Este, `ns\, cunoscut faptul c\ [i via]a ortodoc[ilor no[tri, a[a

cum se observ\, de pild\, `n ]\rile noastre, Grecia [i România, a deviat

de la acest mod de via]\, deoarece ne-am `nchis `n via]a lumii [i

respir\m amintirile ei otr\vitoare. A[adar, `ntrebarea este: ce poate

s\ se fac\ pentru reg\sirea [i redobândirea identit\]ii noastre? Cum

27 Matei 11, 12 (ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται καὶ οἱ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν).
28 Vezi Filip. 2, 5: „Gândul acesta s\ fie `n voi, care era [i `n Iisus Hristos”.
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vom retr\i, cu alte cuvinte, via]a parohial\ `n mod ortodox, `n cadrul

coordonatelor politice, civilizatorii [i sociale din zilele noastre. De

altfel, acest fapt reu[e[te s\-l fac\ Ortodoxia `n fiecare epoc\, `n per-

soanele sfin]ilor ei, desigur, [i a celor ce urmeaz\ calea lor. Primul

pas `n aceast\ mi[care este s\ cunoa[tem noi, ortodoc[ii, autentica

via]\ ortodox\, iar acest lucru se `nf\ptuie[te prin contactul con-

tinuu [i direct cu tradi]ia patristic\.

Doar `n mod patristic se poate `n]elege c\ scopul principal al pa-
rohiei nu trebuie s\ fie redus numai la realizarea unei anumite

lucr\ri sociale sau filantropice sau la s\vâr[irea de slujbe [i cere-

monii somptuoase, ci se cuvine ca parohia s\ fie un un loc viu [i

activ de lucrare a mântuirii. ~n acest cadru trebuie s\ fie inclus\ [i

lucrarea parohiei, de iubire [i de filantropie, pentru ca aceast\ lu-

crare s\ se afle `n harul lui Hristos [i s\ fie de folos atât celui ce o

`nf\ptuie[te, cât [i celui ce o prime[te. De altfel, este necesar faptul

ca parohia noastr\ s\ nu mai fie considerat\ un loc de `ntâlnire oca-

zional\, ci s\ devin\ centrul absolut al vie]ii noastre, a[a cum a

fost timp de atâtea secole la toate neamurile ortodoxe. Loca[ul de

cult, dup\ cum se arat\ istoric, lucreaz\ `n istoria fiec\rui neam, ca

biserica central\ dintr-o m\n\stire. ~n m\n\stirea ortodox\ exist\ o

permanent\ interconectare `ntre Sfânta Mas\, masa hranei materiale

[i chilia monahului. Func]iunea l\ca[ului de cult se continu\ `n func-
]iunea mesei hranei materiale [i a chiliei monahului. A[a [i `n so-

cietatea cre[tin\, Liturghia l\ca[ului de cult este continuat\ `n casa

fiec\rui enoria[, care este transformat\ `n „biserica cea de acas\”

(Sfântul Ioan Gur\ de Aur).

Unitatea dintre via]a sfânt-duhovniceasc\ [i cea social-politic\

este via]a fireasc\ a credinciosului ortodox. Acest fapt `l exprim\ `n

realitatea greceasc\ Slujba de sfin]ire pentru sediul unei institu]ii pu-

blice [i sociale. ~n rug\ciunea specific\ din aceast\ slujb\ se spune

despre st\pânitorii no[tri: „Tu ne-ai dat st\pânitori dup\ inima noas-

tr\... . F\-i pe ace[tia slujitori `n bine... . S\ slujeasc\ ei [i nu s\ fie

sluji]i; s\ nu conduc\ ei prin noi, ci Tu s\ ne conduci prin ei...”.

Când conduc\torii ale[i ([i nu impu[i) nu sunt slujitori [i servitori ai

poporului, atunci aceia sunt tirani. Asemenea conduc\tori conlu-

creaz\, [i `n zilele noastre, cu puterile demonice ale lumii, pentru

constrângerea [i extenuarea popoarelor p\mântului.

~ns\ reg\sirea acestui mod autentic de via]\ parohial\ este posi-

bil\, pentru c\ se p\streaz\ prin harul lui Dumnezeu modelul viu
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al vie]ii parohiale, pe care `l reprezint\ m\n\stirile noastre de ob[te,

p\rin]ii `nduhovnici]i, din România [i nu numai, care sunt `n fie-

care epoc\ conduc\torii no[tri duhovnice[ti. Cât timp vor exista

m\n\stiri ortodoxe, nu se pierde speran]a noastr\. M\n\stirea

reprezint\ modelul [i `ndreptarul vie]ii noastre parohiale, `nc\ din

secolul al IV-lea, când `[i `ncepe prezen]a `n lume, fiindc\, a[a cum

spune Sfântul Ioan Gur\ de Aur, `n anul 400 (cf. Comentariul la

Faptele Apostolilor), dup\ cum tr\iau primii cre[tini la Ierusalim,

a[a tr\iau [i `n epoca lui, dar [i pân\ `n zilele noastre monahii `n

m\n\stiri. Având c\l\uz\ via]a m\n\stirilor noastre, cred c\ vor fi

revigorate [i parohiile noastre, punându-se `n leg\tur\ spiritualitatea

[i sociabilitatea, asceza [i lucrarea de slujire [i de iubire. Episcopii

no[tri, ca monahi [i ei, continuând via]a m\n\stirii `n episcopiile lor

(`n Ortodoxie, episcopia este m\n\stire), reprezint\ leg\tura noastr\

permanent\ cu comunitatea monahal\ [i ne conduc [i spre reg\si-

rea identit\]ii parohiilor noastre din lume. 

Traducere din limba greac\ [i note

de Ion Marian Croitoru

  

      


