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Episcopul – p\rinte spiritual `ntr-un 
context secularizant. Lupta pentru 

rug\ciunea [i via]a sfânt\

† TIMOTEI,
Episcopul Aradului

Pentru tema prezentat\: Episcopul – p\rinte spiritual `ntr-un context secula-
rizant. Lupta pentru rug\ciunea [i via]a sf=nt\ la Colocviul ecumenic interna-
]ional „A fi episcop ast\zi. Demnitatea [i dificult\]ile unei misiuni”, ne-am oprit
la termenii propriu-zi[i ai titlurilor, `ntr-un context practic. Astfel, dintre di-
feritele numiri date celui ce de]ine func]ia sau slujirea episcopal\, ca unul ce d\
expresia maxim\ `ntreitei slujiri a M=ntuitorului Iisus Hristos, cea care `l
define[te `ntr-un mod mai accesibil `n]elegerii generale, se reliefeaz\ aparte, este
aceea de „p\rinte”. Limbajul bisericesc este cel legat de mediul familiar [i denot\
expresia unei realit\]i plenare. Dup\ cum se exprim\ P\rin]ii Bisericii, familia
este o biseric\ mic\, `n cas\, dup\ cum era de exemplu „casa lui {tefana”, bo-
tezat\ de Sf. Apostol Pavel (I Corinteni 1, 16; Efeseni 5, 21 [i urm.)1. Leg\turile
familiare nu merg doar pe plan orizontal de fra]i [i surori, ci [i pe cel vertical,
`ntre p\rin]i [i copii. Numai `ntr-o astfel de familie este asigurat\ o formare
adev\rat\ [i o dreapt\ c\l\uzire `n via]\ pentru fiecare membru, av=nd drept cap
un p\rinte – pater familias. El transmite o zestre material\ [i spiritual\ de la
`nainta[i spre urma[i. Sf. Pavel aseam\n\ `ntr-un mod elocvent raporturile
familiare cu cele din Biseric\ (Efeseni 5, 23; 4, 14-15; Tit 2, 1 [i urm.). Dar, am
st\rui mai degrab\ asupra primelor capitole ale Epistolei `nt=i c\tre Corinteni, `n
care se limpeze[te problematica pus\. De exemplu: „Noi suntem nebuni pentru
Hristos; voi `ns\ `n]elep]i `ntru Hristos. Noi suntem slabi; voi `ns\ sunte]i tari.
Voi sunte]i `ntru slav\, iar noi suntem `ntru necinste!... Nu ca s\ v\ ru[inez s\
scriu acestea, ci ca s\ v\ dojenesc, ca pe ni[te copii ai mei iubi]i. C\ci de a]i avea
zeci de mii de `nv\]\tori `n Hristos, totu[i nu ave]i mul]i p\rin]i. C\ci eu v-am
n\scut prin Evanghelie `n Iisus Hristos... pentru aceasta am trimis la voi pe
Timotei, care este fiul meu iubit [i credincios `n Domnul. El v\ va aduce aminte

1 A se vedea [i Arhiepiscop Andrei Andreicu], Familia [i via]a la `nceputul unui nou
mileniu cre[tin, `n „Vestitorul Ortodoxiei”, XII (2001), nr. 277, p. 3.
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c\ile mele cele `n Hristos Iisus, cum `nv\] eu pretutindeni `n toat\ Biserica” (I Co-
rinteni 4, 10-17). ~n leg\tura aceleia[i st\ri, un alt text al aceluia[i apostol
spune: „Noi `mpreun\ - lucr\tori cu Dumnezeu suntem... Nu [ti]i, oare, c\ voi
sunte]i templu al lui Dumnezeu [i c\ Duhul lui Dumnezeu locuie[te `n voi?” (I Co-
rinteni 3, 9 [i 16). Ca un adev\rat p\rinte, Apostolul Neamurilor atrage aten]ia
fiilor S\i duhovnice[ti s\ fie cu grij\ la edificarea [i nu la d\r=marea edificiului
spiritual pe care laolalt\ `l au `n vedere. Astfel, El afirm\: „Noi n-am primit
duhul lumii, ci Duhul Cel de la Dumnezeu, ca s\ cunoa[tem cele d\ruite nou\ de
Dumnezeu” (I Corinteni 2, 12). Atunci c=nd nu este ascultat m\rturise[te cu
am\r\ciune c\tre acela[i Timotei, amintit mai sus: „C\ Dimas, iubind veacul de
acum, m-a l\sat [i s-a dus la Tesalonic” (II Timotei 4, 10). Veacul de acum,
duhul lumii [i alte multe `nc\, desigur c\ `ngreuneaz\ lucrul oric\ror p\rin]i cu
copiii lor, mai ales pe plan spiritual. ~mbierile ademenitoare ale unei lumi
aparent prospere, etalarea falselor valori, duc `n chip firesc la `nstr\inarea de
ceea ce ar numi tot Sf=ntul Pavel „`nv\]\tura s\n\toas\” (I Timotei 1, 10). Ori,
`n aceast\ situa]ie nu exist\ sor]i de izb=nd\ mai mari pentru cel ce s-ar `ncumeta
s\ salveze suflete, dec=t recurgerea la apropierea p\rinteasc\. Desigur, exist\ [i
excep]ii, pentru care este necesar\ observarea unor procedee pedagogice veri-
ficate, ca de exemplu pentru reabilitarea celor ce nu au avut parte de dragostea
p\rinteasc\, ac]iune ce angajeaz\ adesea pe mul]i dintre cei ce lupt\ sub stin-
dardul [i al altor credin]e. De asemenea, cei ce nu mai suport\ ajutorul fr\]esc [i
se a[az\ `n calea feluritelor am\giri cu practici dintre cele mai nocive sufletelor.
Trebuie avute astfel `n vedere casele de copii, c\minele de b\tr=ni, a[ez\mintele
pentru oameni cu handicap, totodat\ spitalele, penitenciarele  [i celelalte. Pretutin-
deni trebuie creat\ atmosfera caracteristic\ familiei, desigur cu sensibilitatea de a
desprinde aspectele proprii fiec\rui caz, c\ci o generalizare poate fi d\un\toare.
Este o munc\ `ndoit\, `n sensul de a reda pe cineva at=t societ\]ii, c=t [i Bisericii
(Ioan 3, 3). Experien]a din mica familie, folose[te celei mari, realiz\rile celei din
urm\ r\sfr=ng=ndu-se asupra celei dint=i, iar aceasta, prin reciprocitatea datorit\
unei paternit\]i de o valoare incontestabil\, pe care apostolul citat o define[te `n
no]iunea familiei: „Dac\ cineva nu [tie s\-[i r=nduiasc\ propria cas\, cum va
purta grij\ de Biserica lui Dumnezeu?” (I Timotei 3, 5). F\r\ a avea o familie `n
sensul propriu al cuv=ntului, episcopul este p\rintele pentru marea familie spiri-
tual\ a Bisericii lui Hristos Domnul. 

~mplinind `ntocmai slujirea M=ntuitorului, episcopul este `n comuniune, ca
`ntr-o familie, cu to]i cei `ncredin]a]i. Acest fapt `l sugereaz\ textul: „Pe cel
b\tr=n s\ nu-l `nfrun]i, ci s\-l `ndemni ca pe un p\rinte; pe cei tineri, ca pe fra]i.
Pe femeile b\tr=ne `ndeamn\-le ca pe ni[te mame, pe cele tinere ca pe surori, `n
toat\ cur\]ia” (I Timotei 5, 1-2). Unul dintre Sfin]ii P\rin]i ai Biserici `ndeamn\
astfel pe cititorii epistolelor sale: „Supune]i-v\ episcopului [i unii altora, dup\
cum Iisus Hristos S-a supus dup\ trup Tat\lui, iar Apostolii lui Hristos [i Tat\lui
[i Duhului, ca s\ fie unire trupeasc\ [i sufleteasc\”2. Nu doar `n slujirea la altar,

2 Sf. Ignatie Teoforul, Epistola c\tre Magnezieni, cap. XIII, `n „P\rin]i [i Scriitori Biseri-
ce[ti” – Scrierile P\rin]ilor Apostolici, trad. Pr. Dumitru Fecioru, vol. I, Bucure[ti, 1979, p. 168.
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ci [i `n via]a de toate zilele, `n ceea ce `n]elegem prin Liturghia dup\ Liturghie,
episcopul, ca de altfel `ntregul cler, r\m=ne mereu p\rinte, peste celelalte ape-
lative de cinstire din partea celor ai s\i. Ca [i `n societate, `n institu]iile de
asisten]\ social\, `n [coal\ sau `n armat\, preo]ii sunt considera]i p\rin]i. Ori,
episcopul cum ar putea fi altfel de vreme ce prin el, clerul intr\ `n via]a consa-
crat\. Pentru a rezolva problemele curente care se pun ast\zi Bisericii, ca de
pild\: ad\postul, hrana, `mbr\c\mintea, munca [i [omajul, s\r\cia, globalizarea,
terorismul, ateismul [i ideologiile diferite, schimb\rile de societate, ingineria
genetic\, eutanasia etc., nu este de-ajuns a dob=ndi o competen]\ oarecare, ci res-
ponsabilitatea capului de familie angajat\, care nu poate g\si dec=t cele mai bune
solu]ii spre mul]umirea tuturor membrilor. {i aceasta `n colegialitatea [i unitatea
`ntregii Biserici. C\ episcopul este `ntr-adev\r p\rinte, `ntre altele, se constat\ din
faptul c\, numai lui `i revine rezolvarea cazurilor matrimoniale, adic\ aprobarea
divor]urilor dintre credincio[i [i dispensele de c\s\torie, pentru `nrudiri [i apar-
]in\tori altor culte, timpul oprit pentru manifest\rile zgomotoase, v=rsta nelegal\
[i altele; totodat\, acordarea binecuv=nt\rii pentru c\s\torie, candida]ilor la preo]ie.
Biserica a c=[tigat `n cugetul cre[tinilor, de-a lungul mileniilor, o practic\ pe care
episcopul este cel dint=i chemat s\ o respecte [i s\ `ndemne la ]inerea ei `n
continuare, a[a precum un p\rinte are obliga]ia `n con[tiin]\ de a p\stra [i trans-
mite regulile ce asigur\ buna r=nduial\ `n familie. El este adesea [i firesc, `n
situa]ia de a da sfaturi, solu]ii [i r\spunsuri cazurilor de con[tiin]\ pe care mari
duhovnici recunoscu]i, nu g\sesc `mputernicirea de a le dezlega. Ori, duhovnicul
este un p\rinte prin excelen]\, gata s\ tr\iasc\ [i s\ `ncerce starea celui sau celor
`n cauz\. {i numai p\rin]ii pot `n]elege [i solu]iona mai potrivit fr\m=nt\rile
copiilor. A[adar, este bine ca episcopul s\ st\ruie `n a se transpune `n situa]ia
fiilor s\i suflete[ti, cum `i [i nume[te la r=ndul s\u, pe aceia care-l au ca p\rinte,
spre a pune `n lumin\ lucrarea m=ntuirii, chiar dac\ nu reu[e[te integral sau pentru
to]i. ~n felul acesta adevere[te cuv=ntul apostolului citat mereu „de[i sunt liber fa]\
de to]i, m-am f\cut rob tuturor, ca s\ dob=ndesc pe cei mai mul]i” (I Corinteni 9, 19).
Fiul risipitor – cum arat\ [i numirea – a b\tut la multe por]i, dar nu a g\sit alinare
dec=t la cea a tat\lui s\u „[i `nc\ departe fiind el, l-a v\zut tat\l s\u [i i s-a f\cut
mil\ [i, alerg=nd a c\zut pe grumazul lui [i l-a s\rutat” (Luca 15, 20). De de-
parte [i din vreme, un p\rinte vegheaz\ `n rug\ciune [i via]\ conform\ perceptelor
sfinte, `n virtu]i teologice – credin]\, n\dejde [i dragoste, ca [i `n cele morale -
`n]elepciune, dreptate, b\rb\]ie [i cump\tare, pentru revenirea sau redob=ndirea
fiilor s\i, care `l au astfel pild\ [i `ndemn spre urmare. Tot a[a, episcopul ca
p\rinte spiritual. Istoria bisericeasc\ `nscrie cazul unui episcop care s-a dat pe
sine rob pentru slobozirea unuia dintre tinerii s\i p\stori]i; altul e numit p\rinte [i
de necredincio[i3. Av=nd grija a]intit\ la p\zirea `nsu[irilor Bisericii de unitate,
sfin]enie, apostolicitate, sobornicitate, episcopul se str\duie[te a antrena pe to]i
membrii acesteia `n aceea[i lucrare. ~n acest cadru, se recomand\ valorificarea
raportului dintre cultul public [i cel particular, prin chemarea la slujb\ `n diferite

3  Sf. Paulin de Nola, `n Vie]ile Sfin]ilor, 23 ianuarie, Roman, 1993, pp. 500-503 [i Sf.
Policarp de Smirna, ibidem, 23 februarie, Roman, pp. 254-264.
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moduri a celor lua]i `n grij\ [i care se vor sim]i stimula]i apoi, a creat atmosfera
rug\ciunii [i `n casa lor. S-a dovedit a avea un real folos pastoral, slujirea arhie-
reasc\ la multe dintre slujbele Bisericii, adic\ pe l=ng\ Sf=nta Liturghie [i r=n-
duiala laudelor, [i la Sfintele Taine [i ierurgii, poporul dreptcredincios put=nd
vedea astfel, nu doar pe cei ce slujesc `n deplin\tatea harului, ci [i pe p\rin]ii
apropia]i, cunosc\tori `ndeaproape ai sufletelor [i gata r\spunde nevoilor multi-
ple ale acestora. Desigur, este necesar\ [i aten]ia la echilibrul `n modul satisfcerii
exigen]elor spre a nu se [tirbi demnitatea episcopal\, dup\ cum `n raport cu
familia sa, un tat\ poate fi apropiat, p\str=ndu-[i `n acela[i timp `ntreaga
autoritate. De observat c\, [i c\r]ile de cult prev\d r=nduieli sau rug\ciuni proprii
arhiereului, iar din punct de vedere liturgic [i canonic, porunca a [asea biseri-
ceasc\ prevede obliga]ia respect\rii de c\tre preo]i [i credincio[i, a `ndrum\rilor
privind rug\ciunile [i posturile speciale prescrise `n anumite cazuri de c\tre
acesta; de unde rezult\ faptul c\ asemenea p\rintelui, care peste cele obi[nuite
stabile[te pentru familia sau casa sa reguli speciale, proprii, episcopul este cel
`ndrept\]it s\ c\l\uzeasc\ rug\ciunea [i exerci]iile spirituale, dovedindu-se [i
urmat de to]i. De asemenea, este de re]inut faptul c\, alc\tuitorii Sfintelor Li-
turghii [i ai rug\ciunilor principale ale Bisericii [i care servesc drept model
pentru iconografi [i imnografi sunt tot marii ierarhi ai M=ntuitorului. Peste
realit\]ile secularizante actuale, multe suflete caut\ familiaritatea pe care o poate
da numai Biserica, de unde [i oportunitatea ca `n fruntea clerului episcopul s\ fie
exemplul cu care premerge tuturor ac]iunilor de `ncadrare a unora ca acestea `ntr-o
via]\ spiritual\ s\n\toas\. C\ mul]i simt nevoia de a avea `n conduc\torul sau
`nt=ist\t\torul bisericesc un p\rinte spiritual, rezult\ [i din multiplele chem\ri
c\tre episcop de a fi prezent la momentele importante din familiile credincio[ilor
sau la evenimentele majore din cadrul societ\]ii. Atitudinea [i purtarea p\rin-
teasc\ sunt cele care pot c=[tiga mai mult sufletele pentru Dumnezeu. Aceasta
este „lupta cea bun\” dus\ de Sf. Pavel pentru care trebuie purtat\ [i panoplia
adecvat\ asemenea celei recomandate tot de el – „armele lui Dumnezeu” (II Ti-
motei 4, 7; Efeseni 6, 13).

~n concluzie, s-ar putea spune c\, un p\rinte adev\rat poate cere fiilor s\i s\
fac\ numai ceea ce `nsu[i poate face sau lucra, spre a-i forma pentru ce `nseamn\
`mbun\t\]irea continu\ a vie]ii. Sf. Apostol la care am f\cut constant apel, spune
galatenilor `n cuvinte familiare urm\toarele: „O, copiii mei, pentru care suf\r
iar\[i durerile na[terii, p=n\ ce Hristos va lua chip `n voi! A[ vrea acum s\ m\
g\sesc la voi [i glasul s\ mi-l schimb...” (Galateni 4, 19-20) – adic\ spre a fi
`n]eles, a[a cum p\rin]ii vorbesc `n limbajul pruncilor. Este `n]elepciunea [i harul
de a g\si „cuv=ntul cu putere” pentru propov\duirea [i lucrarea episcopului ca
p\rinte `n lumea plin\ de c\ut\ri (Efeseni 6, 19; conf. Luca 2, 48-52). C\ci
p\rintele adev\rat, asigur\ unitatea, cinstea [i sfin]enia familiei cre[tine, contri-
buind la `n\l]area continu\ a Bisericii Domnului Hristos.
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The Bishop - spiritual father in a secular context. The struggle 
for prayer and holy life

The study 'The Bishop – spiritual father in a secular context. The struggle for
prayer and holy life' is written by His Eminence Timotei, Bishop of Arad.

Presented at the International Ecumenical Symposium 'Being bishop today. The
dignity and difficulties of a mission', this study compares the tasks of the bishop as
spiritual father with the role of the father in the family. The bishop is seen – in a real
patristic tradition – as a pater familias of the community.

The bishop has to be also the father of the oppressed ones, of those in need and
has to answer to the present day questions. The four qualities of the Church: unity,
holiness, apostolicity and sobornicity are to pe preserved in its fullness by the entire
community led by her spiritual father.


