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Argument. Proiectul de cercetare doctorală și-a propus să continue și să 

aprofundeze preocupările mele mai vechi, concretizate în lucrarea de licență cu titlul 

Biserica „Sfânta Treime” – Tocile Schei Braşov. Consideraţii istorice şi implicaţii 

pastorale, respectiv disertația de master cu titlul Chemarea preotului în lumina 

principalelor sale datorii. O diagnoză pastoral-catehumenală. Ambele lucrări au avut 

ca subiect slujirea preoțească, aflată în chiar centrul teologiei misionare a Bisericii 

Ortodoxe. De aceea, proiectul de cercetare doctorală prezent a analizat pe mai departe 

acest subiect, ținând însă și mai mult seama de provocările pe care le ridică contextul 

socio-istoric și cultural-religios al lumii de astăzi. 

Slujirea preoțească se situează în chiar centrul teologiei misionare a Bisericii 

Ortodoxe. Astfel, premiza de la care am pornit a fost aceasta: caracteristicile de bază 

ale misiunii ortodoxe sunt determinate de tipul de spiritualitate pe care îl promovează; 

a face misiune înseamnă a continua slujirea pământească a Domnului, a accepta calea 

vieţii Învăţătorului; misionarul este chemat să trăiască printre oameni şi să manifeste 

slava lui Dumnezeu şi taina Întrupării (Mc. 10,45, Fil. 2,6-8 şi In. 1,14). Dar a fi o 

mărturie vie a prezenţei Domnului cere din partea misionarului o continuă relaţie 

personală cu El; el nu trebuie doar să gândească sau să vorbească despre El, ci „să 

trăiască în Hristos” (Gal. 2,20). Misionarul trăieşte nu doar intelectual, ci cu întreaga 

sa fiinţă în relaţia cu Hristos, fiind transformat în totalitate de El. Mesajul său nu este 

altceva decât ceea ce el a auzit şi a văzut. La fel cum Hristos făcea voia Tatălui (In. 

8,28-29, 8,26, 8,38, etc.), şi Apostolii participau la relaţia Tatălui şi Fiului (In. 13,20, 

17,23). 

Stadiul cercetării. Așadar reflecțiile despre slujirea pastoral-misionară a 

preotului în Biserică și în lume sunt mereu actuale. Bibliografia dedicată temei 

teologice a slujirii preoțești este foarte vastă. Ar trebui să amintim în primul rând 

„tratatele” patristice „despre preoție”, dintre care o poziție specială îl ocupă cel al 

Sfântului Ioan Gură de Aur1. Apoi, făcând referire la perioada contemporană, probabil 

că orice încercare doar de a enumera cărțile, volumele, studiile și articolele dedicate ar 

depăși cu mult spațiul unei studiu ca cel de față. Totuși, această abundență de 

literatură teologică asupra slujirii preoțești nu epuizează defel subiectul. Pe de o parte, 

sunt anumite aspecte ce țin de „latura perenă” a dimensiunii hristologico-

pnevmatologice a lucrării preoțești; pe de altă parte, această slujire cunoaște mereu 

                                                             
1 Sf. Ioan Gură de Aur, Despre preoție, EIBMBOR, București, 1998. 
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noi aspecte, legate de contextele socio-istorice și culturale diferite în care se 

desfășoară lucrarea preotului. În consecință, aspectul original al cercetării noastre 

vizează tocmai acest aspect: a identifica și a găsi răspunsuri la provocările aduse 

Bisericii Ortodoxe în general și slujirii preotului în special de lumea postmodernă. 

Selectiv, dintre lucrările din literatura teologică românească amintim: Petre 

Vintilescu, Parohia ca teren de dezvoltare, o existenţă a spiritualităţii creştine, 

Bucureşti, 1937, Antonie Plămădeală, Preotul în Biserică, în lume şi acasă, 

Sibiu,1996, Ion Bria, Liturghia după Liturghie, Ed. Athena, Bucureşti, 1996, Ion 

Buga, Pastorala. Calea preotului, Ediția aII-a, revăzută și adăugită, Ed. Sfântul 

Gheorghe-Vechi, București, 1999, Mihai Himcinschi, Misionarismul vieţii ecleziale, 

Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2008, Mihai Iosu, Duhovnicul. Vocaţie, formaţie, 

misiune, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2010.  

Alte lucrări vizează calitatea preotului ortodox nu doar ca sacerdot, ci și ca 

„păstor de suflete” sau psihoterapeut. Demne de amintit aici sunt: Hierotheos 

Vlachos, Psihoterapia ortodoxă - Știința Sfinților Părinți, ediția a II-a, trad. Irina 

Luminița Niculescu, Ed. Învierea, București, 2016; Pavel Chirilă și Teofan Munteanu, 

Psihologia în textele Sfintei Scripturi, Ed. Christiana, București, 2012; Marius 

Vasileanu (coord.), Preotul ortodox în veacul XXI – schițe pentru un portret – , Ed. 

Lumea Credinței, București, 2019. 

De asemenea, există analize pertinente ce au evidențiat lucrarea social-

filantropică a membriilor Bisericii Ortodoxe Române în lumea de astăzi. Din 

perspectivă sociologică, relevante sunt cele două cărți publicate de Ion Petrică, la 

Editura Institutului European din Iași: Biserica și asistența socială din România, 

respectiv Religiozitatea și instituțile sociale în România2. În urma analizelor sale, 

concluzia trasă de autor a fost accea că „reperul 1989 înseamnă și pentru asistența 

socială din România o renaștere și apoi o dezvoltare consistentă atât la nivel de 

învățământ universitar, cât și la nivel de instituții cu activitate orientată totalmente 

spre latura socială”3. De asemenea, în toată această activitate socială Biserica este 

unul dintre factorii decisivi, în sensul în care ea s-a preocupat atât de nevoile 

spirituale, cât și de nevoile materiale ale credincioșilor, ambele fiind privite prin 

prisma obiectivului pe care îl urmărește, mântuirea. 

                                                             
2 Ion Petrică, Biserica și asistența socială din România, Ed. Institutul European, Iași, 2012; Idem, 

Religiozitatea și instituțiile sociale în România, Ed. Institutul European, Iași. 2013. 
3 Idem, Religiozitatea și instituțiile sociale în România, p. 9. 
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O altă lucrare care analizeză tema slujirii clericale în noul context de după 

1990, însă de această dată din perspectivă socio-politică, istorică și antropologică, este 

teza de doctorat redactată de Iuliana Conovici sub îndrumarea lui Daniel Barbu, având 

ca temă Ortodoxia în România postcomunistă4. Urmărind a fi cât mai obiectivă cu 

putință, autoarea expune implicarea Bisericii Ortodoxe Române în contextul socio-

istoric și cultural-religios românesc,  deopotrivă cu reușitele și cu nereușitele sale.  

Foarte util este pentru cei interesați volumul colectiv editat la Editura Basilica 

a Patriarhiei Române, sub coordonarea pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu, cu titlul: 

Asistența social-filantropică și medicală organizată de Biserica Ortodoxă Română în 

trecut și astăzi5. Aici sub expuse teme ca: dimensiunea liturgică a asistenței sociale, 

bazele scripturistice ale filantropiei creștine, relevanța mărturiilor patristice despre 

implicarea socială a Bisericii Ortodoxe, relația între iubire și slujire, definirea 

doctrinei sociale a Bisericii drept „creștinism integral”, etica socială în 

contemporanitate, provocările la adresa misiunii Bisericii Ortodoxe Române astăzi 

etc. 

Nu în ultimul rând trebuiesc a fi amintite și alte proiecte doctorale de 

cercetare, cum ar fi cel întreprins de pr. Petru Ovidiu Băgăcian la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, sub îndrumarea pr. Prof. Dr. Mihai Himcinschi6. O 

altă teză de doctorat, rămasă de această dată nepublicată, este a lui Nichita Dănuț: 

Parohia ortodoxă – orizont al propovăduirii Evangheliei, mărturiei creștine și 

culturale și al filantropiei (Iași, 2014, îndrumător pr. Prof. Dr. Petraru Gheorghe) 

Importanța și actualitatea temei. Realităţile timpurilor totalitare din România, 

încheiate odată cu jertfele umane din decembrie 1989, sunt încă prezente în trăirea şi 

mentalitatea multora dintre noi. Din cu totul altă perspectivă, anii care au urmat s-au 

dovedit a fi – pentru creştinism, în general, şi pentru Ortodoxia românească, în special 

– încă şi mai grei, prin încercările de ordin social, cultural, politic şi religios; printr-un 

anumit gen de degringoladă instituţională şi personală; prin invazia aşa-numiţilor 

„evanghelişti”, în intenţia de „re-evanghelizare” a poporului român; prin sporirea 

atacurilor de acelaşi ordin venite de data aceasta din partea cultelor şi a sectelor cu 

istorie în spaţiul nostru; prin neîncrederea manifestă şi constantă, exprimată mai ales 

                                                             
4 Iuliana Conovici, Ortodoxia în România postcomunistă. Reconstrucția unei identități publice, 2. vol, 

Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2009.  
5 Constantin Pătuleanu (coord.), Asistența social-filantropică și medicală organizată de Biserica 

Ortodoxă Română în trecut și astăzi, Ed. Basilica, București, 2012. 
6 Vezi Petru Ovidiu Băgăcian, Ortopraxia Bisericii Ortodoxe Române la începutul secolului al XXI-lea. 

Aspecte misionar-pastorale, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2018. 
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în ultimii ani, în instituţiile de guvernământ şi acordarea acesteia, într-o mare 

proporţie, Bisericii; prin ivirea – la început subtil şi firav, apoi tot mai concret – a 

elementelor secularizării la nivelul trăirii creştine; prin efortul social şi mental de 

iniţiere a demersului de aderare a României la Uniunea Europeană şi, apoi, prin cel de 

adaptare la statutul solicitat de structurile suprastatale; prin instrumentalizarea şi 

exacerbarea puterii umane în acţiuni de ordin moral care privesc mai ales deciziile 

luate în locul semenilor, în special în sfera medicinii; prin problematizarea omului şi 

în special a vieţii aproapelui, de la naştere şi până la moarte, prin actul bioetic etc. 

Speranţa din primele luni de după câştigarea libertăţii în România – în fond, după o 

prelungită îngrădire a ei, aceasta era înţeleasă de cei mai mulţi ca libertinaj – a trecut 

prin riscul de a se transforma în deznădejde. 

Contactul cu noile realităţi ale societăţii aflate în căutarea şi afirmarea unei noi 

identităţi, dezmembrarea societăţii tradiţionale, efectele modernităţii „întârziate” 

îmbinate direct cu postmodernitatea, mirajul căutării Occidentului şi mişcarea de 

populaţie care i-a urmat, tehnicizarea excesivă şi căutarea noului, criza economică şi 

financiară etc. sunt fenomene cu care noi toţi ne-am confrutat brusc, neierarhizat, fără 

vreo pregătire prealabilă şi ale căror prime efecte generale sunt slăbirea relaţiilor 

sociale şi tendinţa de privatizare a trăirii religioase. Pe de altă parte, relaţia Bisericii 

cu credincioşii – şi ne referim cu prioritate la cea Ortodoxă – a început deja să fie 

lipsită de aura tradiţională care îi conferea autoritate şi credibilitate şi a intrat în 

câmpul relaţiilor sociale obişnuite, aproape concurenţiale, cu alte instituţii, iar 

raporturile umane au sărăcit în dinamica lor şi utilitarismul l-a angajat pe om în cursa 

către căutarea şi alegerea, după bunul său plac, a unei varietăţi de bunuri, realităţile 

religioase şi spirituale – devalorizate într-o anumită măsură – fiind şi ele asemuite 

unei pieţe de consum şi, supunându-se, deci, unei concurenţe inedite. 

În prezent Biserica este chemată să se implice în societate, în viața economică 

și politică, luptând împotriva nedreptății sociale și oprimării. Teologia pastorală, ca 

disciplină practică înglobând asistența socială creștină și cultul Bisericii, nu poate 

decât să conducă la definirea deplină a credinței adevărate. Cu toate acestea, 

creștinismul ortodox nu poate fi nivelat la stadiul de practică socială, deoarece 

Adevărul este sursa oricărei fapte. Trecerea de la Liturghia euharistică la „liturghia 

fratelui” este faptul de viață esențial în Ortodoxie. Paștele permanent al Bisericii 

înseamnă „trecerea de la ortodoxie, adică dreapta mărturisire și preamărire a lui 
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Dumnezeu, la ortopraxie, adică la slujirea aproapelui și a lumii”, scria Pr. Prof. Dr. 

Ion Bria7. 

Metodologia cercetării. Metodologia cercetării se caracterizează prin 

caracterul său interdisciplinar. Astfel, lucarea de față se va situa la întrepătrunderea a 

mai multe discipline de cercetare teologică: misiologie, dogmatică, teologie liturgică, 

catehetică etc. Dintre metodele de cercetare amintesc: metoda istorică, necesară în 

perceperea corectă a mutațiilor produse în istoria umanității și care au determinat un 

anumit fel de slujire pastoral-misionară din partea Bisericilor Ortodoxe; metoda 

comparativă, care ne va ajuta să marcăm specificitatea acestei slujiri deopotrivă în 

contextele socio-istorice diferite, cât și în raport cu activitatea social-filantropică 

desvășurată în cadrul altor tradiții creștine (atunci când am considerat că este 

relevant); în fine, metoda analitică, cea care ne ajută să tragem concluziile cercetării 

de față, urmărind mai ales evidențierea unor posibile soluții pentru optimizarea slujirii 

preoțești în contextul lumii de astăzi. (În mod evident, aceste expuneri nu sunt 

exhaustive, iar soluțiile propuse nu se referă decât la câteva din palierele activității 

Bisericii Ortodoxe în lumea de astăzi.) 

Structura tezei. În prima parte a lucrării noastre am expus caracteristicile 

fundamentale ale unei societăți post-moderne. Astfel, aceasta este marcată de:  

1) Globalizare. Schimbul informațional și material al lumii de astăzi este fără 

precedent în istoria umanității. Totuși, acest fapt nu posedă doar efecte pozitive; spre 

exemplu, comunitatea – creatoare şi păstrătoare a identităţii culturale, etnice şi 

religioase – este subminată de individualismul necruţător (manifestat prin libertinaj, 

egocentrism, hedonism şi indiferenţă faţă de suferinţele celorlalţi oameni). Este așadar 

necesar să se întărească spiritul comunitar, cel care pot să fie oferit – în perspectivă 

ortodoxă – de Hristos şi de Biserică. 

2) Secularizare. În societatea modernă, structurată mai ales pe principii 

economice şi politice, credinţa creştină a fost separată şi considerată o chestiune strict 

privată. Religia, în contextul secularismului, are un loc definit sau restrâns. Mersul la 

Biserică este interpretat prin prisma îndeplinirii obligaţiilor religioase. Astfel cel care 

merge la Biserică trăieşte cu viziuni diferite asupra lumii fără să realizeze că 

asemenea viziuni stau în contradicţie radicală una faţă de alta. Cei mai mulţi dintre 

creştinii societăţii secularizate trăiesc şi gândesc în termenii unei realităţi şi unor 

                                                             
7 Ion Bria, Dicționar de Teologie ortodoxă, Ediţia a II-a, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 279. 
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valori care nu au nicio legătură cu credinţele religioase pe care le mărturisesc (în 

general mai mult formal). Răspunsul Bisericii la secularizare îmbracă atât forma 

redescoperirii unor învăţături de bază ale doctrinei creştine, cât şi forma unor măsuri 

practice. În termeni teologici, se cuvine a fi acordată o mai mare importanţă faţă de 

oikonomia lui Dumnezeu. Este vorba de dimensiunea cosmică a mântuirii adusă în şi 

prin Iisus Hristos. Lucrarea Sa posedă o dublă dimensiune, creativă şi mântuitoare şi 

posedă implicaţii totale pentru salvarea întregii umanităţi şi a creaţiei. Tot universul 

este răscumpărat prin sacrificiul de viaţă dătător al lui Iisus Hristos – Fiul lui 

Dumnezeu întrupat. 

3) Pluralism, sincretism, relativism. În opinia unor autori contemporani, regăsim 

două linii predominante în religiozitatea lumii în care trăim: pe de o parte, 

exacerbarea extremismelor religioase în lume, pe de altă parte, predominarea 

spiritului religios difuz, a eclectismului şi a sincretismelor. Din nefericire, aceste 

tendințe se manifestă și în Ortodoxie, afectând întregul corp eclesial. Dar este mai 

presus de orice îndoială că Ortodoxia este deschisă la dialog - deși această deschidere 

nu trebuie să conducă la relativizare sau la abandonul învăţăturilor creştine esenţiale. 

În mărturia directă faţă de lume, creştinii trebuie să îl aibă ca model pe Sf. Ap. Pavel 

care a purtat un dialog cu atenienii în Areopag (F. Ap. cap. 17). În centrul predicii sale 

s-a găsit însă Evanghelia, semnificaţia deosebită a persoanei şi lucrării Mântuitorului 

Hristos. În mod cert, viziunea creştină a reprezentat o revizuire radicală şi un scandal 

pentru filosofia elenică, şi este posibil ca tot aşa să fie privită mărturia creştină de 

către membrii altor tradiții religioase şi astăzi. Nu trebuie însă ca acest lucru să devină 

un motiv pentru ca Biserica să renunţe la misiunea ei. 

4) Noile religii seculare, corectitudinea politică, tehnologiile viitorului și 

transumanismul. Toate aceste fenomene determină un anumit ethos religios, a cărui 

influențe sunt resimțite din ce în ce mai puternic de creștinismul răsăritean. Astfel, 

întâlnim și aici feminismul agresiv, militantismul civic pentru drepturile 

homosexualilor, fanatismul aproape religios pentru protecția animalelor, rescrierea 

istoriei recente ș.a. Se mai adaugă și „sacralizarea” noilor tehnologii, cum ar fi 

internetul. În cele din urmă, idealul postmodern devine transumanismul – cultul 

secular al lui Homo deus.   

A doua parte a lucrării a avut ca temă centrală parohia ortodoxă, ca „biserică 

locală”. Biserica este condiția misiunii creștine, instrumentul misiunii și, mai mult 

decât atât, scopul misiunii și realizarea misiunii, deoarece Biserica face parte din 
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mesajul Evangheliei. Ea, având o constituție teandrică, este simbolul și anticiparea 

Împărăției eshatologice a lui Dumnezeu. Atributele Bisericii, definite în Simbolul 

niceeo-constantonopolitan (325,381) reprezintă deopotrivă un dat și o misiune pentru 

membrii săi, fapt evident mai ales în cazul sobornicității/catholicității. Tiparul de 

organizare al societății omenești trebuie să fie constituit după modelul Sfintei Treimi: 

o existență liberă, în comuniunea veșnică de iubire. 

Într-o asemenea perspectivă trebuie apreciate și valorificate studiile ortodoxe mai 

recente care reevaluează poziția și rolul laicilor - și mai ales al femeilor - în cadrul 

Bisericii. Exercitarea misiunii eclesiale, exprimată prin sintagma „Liturghie după 

Liturghie” (arhiep. Anastasios Yannoulatos, pr. Ion Bria), implică o reînviorare 

euharistică, precum şi o reconsiderare a participării laicilor la Euharistie şi, în general, 

la activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe. Astfel, revitalizarea rolului 

laicatului în Biserică îmbracă forme concrete: „declericalizarea teologiei”, în sensul 

revizuirii limbajului, formelor şi metodelor, ca o preocupare comună a Bisericii, de 

care au nevoie atât clericii cât şi laicii; călăuzirea tineretului, o categorie umană 

vulnerabilă, pentru care se cere o atenţie sporită pentru o împărtăşire eficientă a 

credinţei; sporirea atenţiei faţă de celula familială, faţă de care există multe ameninţări 

contemporane, ceea ce pune în pericol „preoţia părinţilor” (aceştia fiind 

„reprezentanţii provizorii şi oglinzi ale grijii părinteşti şi milostivirii dumnezeieşti”); 

reevaluarea rolului femeii în Biserică, ca recunoaştere a demnităţii sale, egale cu cea a 

bărbatului, şi posesoare a unei harisme speciale ce trebuiesc în mod absolut necesar să 

primească loc de exercitare în comunitatea eclesială. Referitor la ultimul aspect, 

trebuie depășite anumite preconcepții față de poziția femeilor în Biserica Ortodoxă, 

bazate pe refuzul acceptării hirotoniei femeilor. Totuși, o reevaluare a rolului 

diaconițelor în slujirea pastoral-misionară actuală ar fi benefică pentru misiunea 

ortodoxă în contextul actual socio-istoric și cultural religios. 

La fel de provocatoare este și problema „ecumenismului local”, al dialogului 

interreligios și intercreștin la nivelul concret al parohiei. Această problematică se 

impune din ce în ce mai mult datorită fenomenelor globalizării și al migrației. Scopul 

vizat este „îmbogățirea reciprocă”, căci relațiile cu oamenii de alte religii nu trebuie 

niciodată să degenereze în rivalitatea sau polemică – urmărindu-se vreun câștig de pe 

urma slăbiciunilor celuilalt. Acolo unde relațiile sunt pozitive, adică marcate de 

toleranță și dialog, acolo se va ajunge, inevitabil, la a recunoaște ceea ce este bun în 

alte religii; în același timp, nu va încuraja să ne adâncim cunoașterea nu doar a altor 
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religii, ci și a propriei noastre credințe (în căutarea de a-l înțelege cât mai bine pe 

celălalt, ajungem să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine). Desigur, acest dialog nu 

trebuie să fie sinonim cu relativizarea învățăturilor de credință creștin-ortodoxe, nici 

cu neglijarea poruncilor evanghelice.  

Partea a treia a lucrării trasează, plecând de la realitățiile și provocările lumii 

post-moderne identificate anterior, care sunt coordonatele pastoral-misionare ale 

slujirii ortodoxe astăzi.  

Tradiția neo-testamentară și patristică a avut mereu ca fundament slujirirea prin 

Cuvânt și Taină. Astfel, în Noul Testament prin Evanghelie se înțelege „vestea cea 

bună” sau revelația lui Dumnezeu în persoana și lucrarea mântuitoare a lui Iisus 

Hristos, mesajul sau conținutul acestei descoperiri cuprins în predica și învățătura lui 

Lui, precum și propovăduirea acestui mesaj.  

Ca o consecință directă, întreaga realitate eclezială exprimă plenitudinea vieţii 

mântuitoare a lui Iisus Hristos. Biserica se constituie ca Trup al lui Hristos cu multe 

mădulare ce ţin de acelaşi Cap şi care vizează în întregime viaţa Acestuia, ca o 

comunitate sobornicească şi sacramentală plină de Duhul lui Hristos, în şi prin 

Sfintele Taine (şi în special în şi prin Sfânta Euharistie). Procesul este dublu: Hristos 

sălăşluieşte în noi prin harul împărtăşit de Duhul Sfânt în Sfintele Taine ale Bisericii, 

ia chip (formă) în noi, iar noi ne configurăm după chipul lui Hristos, ajutaţi de Acelaşi 

Duh Sfânt. (Fără însă a fi vorba, așa cum credea V. Lossky, de o „dublă iconomie” – 

una a Fiului, cu caracter comunitar, și una a Duhului, personală. Dimpotrivă, cele 

două aspecte sunt indisolubile, la fel ca lucrările Persoanelor Sfintei Treimi.) 

Slujirea preotului nu poate fi apoi pusă în afara duhovniciei. Este un proces 

prin excelență educativ, (auto)formator. Ca învăţător în Taina Mărturisirii, preotul e 

dator să înveţe în primul rând de la alţii: de la duhovnicul său, din viaţa familială şi de 

zi cu zi, din literatura teologică şi laică, din relaţiile cu păstoriţii săi. El trebuie să 

cunoască în scaunul spovedaniei şi aspecte particulare: despre starea penitentului, 

despre adevărurile şi datoriile pe care penitentul trebuie să le înveţe, despre dispoziţia 

lui, despre modul în care trebuie să-ţi conformeze penitentul viaţa cu Hristos, despre 

arta de a pune întrebările. De asemenea, este dator să catehizeze pe credincioşi cu 

privire la fiinţa şi însuşirile Spovedaniei şi să-i îndemne să se mărturisească cât mai 

des. Ca „medic”, preotul trebuie să cunoască patologia sufletească, formele bolilor şi 

leacurilor lor, şi izvoarelor şi cauzele păcatelor, care pot fi: ocazia de păcat, datina şi 

ispita. 
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Mijlocul pentru corectarea vieţii credinciosului este epitimia sau canonul. 

Scopul ei nu este unul juridic, de satisfacţie penală adusă în mod obligatoriu dreptăţii 

divine ofensate, ci să tămăduiască suferinţele şi rănile spiritual morale ale penitenţilor 

care se căiesc, să trezească părerea de rău în cei insensibili şi păcătoşi, să renască la 

viaţa duhovnicească, să sfinţească şi să îndumnezeiască în Hristos. 

Relația preot – credincioși trebuie înțeleasă în perspectiva scopului tuturor 

ființelor umane, îndumnezeirea. Karl Felmy vorbise despre specificul viziunii 

ortodoxe eshatologice: „eshatologia prezenteistă”, iar aici am crezut că Ortodoxia are 

un cuvân important de spus lumii de astăzi prin perspectiva pe care ea o dă 

problemelor legate de suferință și moarte. Astfel, concepţia biblică despre moarte, cu 

cele două aspecte ale ei, de blestem şi binecuvântare, se găseşte concentrată şi în 

gândirea teologică a părintelui Stăniloae, care, prin confruntarea cu filosofia 

existenţialistă şi teologia apuseană contemporană, primeşte o notă de extremă 

actualitate pentru omul modern. Taina morţii constă în caracterul ei de punte, care 

face trecerea de la sensul fragmentar din această viaţă la sensul ei plenar; plenitudinea 

este oferită de un factor transcendent, Dumnezeu, izvorul vieţii veşnice. 

În ceea ce privește problema suferinței, reamintim că a vorbi despre mântuire 

este echivalent cu exprimarea unei angajări în procesul de tămăduire, de vindecare a 

existenţei umane (Sfinții Părinţii au numit acest proces asceză, care nu avea însă doar 

un sens individual, ci pe deplin comunitar). Într-o asemenea perspectivă putem 

înțelege adecvat și dimensiunea comunitară a Tainei Maslului, dimensiune care este 

exprimată în chiar ritualul ei liturgic. Reținem prezența comunității alături de cel 

bolnav un timp cât mai îndelungat. Este o realitate că omul contemporan evită „să dea 

ochii” cu suferința. Azilele sunt din ce în ce mai pline de oameni bătrâni și suferinzi, 

priviți ca un „balast” chiar și de către cei mai apropiați din familie, cu atât mai mult de 

către ceilalți membrii ai parohiei. De aici revine și responsabilitatea preotului de a le a 

reaminti credincioșilor responsabilitatea lor ca „mădulare ale Trupului lui Hristos” – 

Biserica față de toți ceilalți și mai ales față de cei bolnavi. Semnificaţia profundă a 

rugăciunii „Tatăl nostru” este aceea că, alături de simbolul Bisericii ca Trup al lui 

Hristos, Noul Testament a impus imaginea Bisericii ca o familie. 

Ultima parte a tezei a relevat câteva dintre provocările pastoral-misionare și 

litúrgico-sacramentale ale slujirii preoțești, dar și filantropice. Înainte de toate, în 

prelungirea considerațiilor din secțiunea anterioară, am încrecat să oferim un răspuns 

la „dilema autorității” în paternitatea spirituală. Cu alte cuvinte, care este statura și 
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rolul unui duhovnic, și mai ales, care este legătura dintre duhovnicie și harul primit 

prin hirotonie? 

În istorie au coexistat în cadrul Bisericii două tipuri de autoritate: este vorba pe 

de-o parte, de autoritatea ascetică sau harismatică specifică asceților, iar pe de altă 

parte, de autoritatea ierarhică sau eclesiastică specifică episcopului sau preotului. Dar 

între acestea trebuie să existe complementaritate, un antagonism.  

În continuare ne-am oprit la câteva probleme liturgice și răspunsul la ele pe 

care se cuvine să-l ofere preoții. Aceste probleme se referă exclusiv la Sf. Liturghie, 

„Taina Tainelor”, Taina prin excelență a Bisericii. Anlizele noastre le-au urmat pe 

cele ale unor importanți liturgiști ortodocși din a doua jumătate a sec. XX și începutul 

sec. XXI: pr. A. Schmemann (reprezentant al tradiției ruse din diaspora), pr. Ioannis 

Foundoulis (reprezentant al tradiției grecești) și pr. Nicolae D. Necula (reprezentant al 

tradiției românești). Dintre temele și problemele tratate amintim: înțelegerea 

conceptului de simbol în Sfânta Liturghie, raportul între Spovedanie și Euharistie – cu 

tipurile de „spiritualitate” pe care le-ar implica, relevarea trăsăturilor caracteristice ale 

Tainelor Bisericii, și în special a Euharistiei, rostirea cu voce tare a „rugăciunilor de 

taina”, împărtășirea „deasă sau rară”, locul și rolul ritualic al Proscomidiei, cădirea în 

timpul Heruvicului etc. 

Pentru depășirea unor mentalități străine de duhul ortodox și găsirea unor 

soluții pastoral-misionare trebuie recunosc cu unele dintre acestea se datorează 

influențelor heterodoxe și secularizante pe care le exercită lumea de astăzi asupra 

membriilor Bisericii Ortodoxe. De exemplu, descrierea pe care părintele Schmemann 

o face Euharistiei şi vieţii euharistice şi sprijinirea pe Liturghie ca sursă pentru 

teologie constituie o provocare directă şi o contrapondere faţă de secularismul 

modern. În Euharistie persoana este plasată în lume în faţa lui Dumnezeu. Chiar şi în 

afara celebrării liturgice specifice persoana este chemată să prezinte Liturghia prin 

trăirea unei vieţi euharistice – o viaţă de comuniune cu Dumnezeu. O asemenea viaţă 

îl aşează pe om în poziţia de a-şi accepta locul particular şi chemarea particulară 

(văzute şi interpretate ca daruri) pe care le are atât în lume, cât şi în faţa lui 

Dumnezeu. 

Tocmai această responsabilitate fundamentează lucrarea filantropică a 

ortodocșilor în lume. Biserica Ortodoxă este prin definiţie o Biserică eclesială, 

comunitară, ce-şi manifestă viaţa în relaţia de comuniune prin mărturisirea de 

credinţă, prin viaţa de cult şi prin slujirea diaconală a lumii. Este o Biserică a slujirii 
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lui Dumnezeu şi a oamenilor, slujirea fiind expresia lăuntrică a ei în relaţia cu lumea 

şi cu societatea. (Pe urma reflecțiilor pertinete ale dl. Sebastian Moldovan, am marcat 

trăsăturile caracteristice ale unei „pastorații integrale” și implicațiile concrete ale 

acesteia.) 

În lucrarea de față ne-am referit exclusiv la două aspecte: implicarea Bisericii 

Ortodoxe Române în mediul mass-media, în structurile armatei și în penitenciare. 

(Acestea fiind mai puțin tratate în raport cu alte aspecte filantropice, cum ar fi 

întrajutorarea săracilor, celor defavorizați etc.) Sunt aspecte care nu epuizează toată 

activitatea caritabilă și filantropcă a B.O.R. în societatea românească de astăzi. De 

reținut este că, după căderea regimului comunist, reprezentanţii Bisericii au început 

dezvoltarea unui sistem de asistenţă socială şi filantropică la nivel naţional. A fost 

reinstaurată asistenţa religioasă în spitale, azile, orfelinate şi au loc acţiuni caritabile 

asupra persoanelor individuale. În timp, caritatea devine un serviciu public oferit de 

Biserica ca o ameliorare şi o completare a serviciilor oferite de Stat, niciodată pentru a 

le înlocui. Pentru aceasta Biserica este acceptată ca o parteneră a Statului în realizare 

programelor medicale şi de asistenţă socială ale acestuia.  

În încheiere am încercat să trasăm o „schiță pentru un portret al preotului 

ortodox în sec. al XXI-lea”. Astăzi preotul nu mai este doar duhovnic, filantrop, 

învățător etc.; preotul trebuie să fie azi și psiholog, psihoterapeut, manager și lider de 

opinie. Printre altele, în chip paradoxal, preotul ortodox al mileniului al III-lea se 

cuvine să fie un preot de „pateric urban”. De ce în chip paradoxal? Fiindcă, după cum 

am mai arătat, analizată în esența sa, slujirea pastoral-misionară a preotului în fața 

provocărilor lumii în care trăiesc credincioșii nu reprezintă o noutate, fiindcă nici 

provocările pe care Biserica le întâmpină astăzi nu sunt inedite. În fapt, dintotdeauna 

Biserica a avut menirea de a rezista nedreptățiilor și totalitarismelor ideologico-fizice, 

precum și relativismului devenit simț comun. În același timp însă, trebuie să fim 

foarte conștienți de dificultățile răspândirii mesajului hristic într-o lume marcată de 

relativism și subiectivism moral, unor oameni aflați în chip ambivalent în pragul 

alienării, dar mânați de speranța unui paradis terestru adus de noile tehnologii. 

Calitățile esențiale pe care preotul ar trebui să le dobândească pentru a sluji bisericii 

ca o comunitate de credință ce-și exercită necontenit misiunea sa nu își găsește 

rezolvarea nici în gândirea abstractă, nici în pedagogia sterilă, ci în slujirea și 

relaționarea eficientă. 
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Suntem conștineți că temele tratate în lucrarea de față nu surprind decât unele 

aspecte din provocările majore la care preotul ortodox trebuie să răspundă 

provocărilor lumii de astăzi. (Ar fi de ajuns să mai amintim aici doar problema 

migrației , ca exemplu mai mult decât concludent.) Totuși, credem că am reușit ca, în 

analiza noastră, să oferim cadrul teologic, coordonatele slujirii pastoral-misionare 

ortodoxe după care se ghidează membrii Bisericii Ortodoxe în activitatea lor liturgică, 

filantropică și duhovnicească.  
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