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Curs 3: Formare duhovnicească (anul II P, 2012-2013, sem. 2) 

 

Apărarea dreptei credinţe azi. Responsabilitate majoră a preotului 

 

Introducere. Aşa cum se ştie pentru apărarea credinţei, Biserica noastră ne sfătuieşte să ne ferim de cei 

care au părăsit religia ortodoxă şi care au acceptat, din diferite motive, să treacă la secte, având în vedere 

cuvântul Sf. Apostol Ioan din Epistola a II-a cap. 2 v. 10: „Dacă cineva vine la voi şi nu aduce învăţătura 

aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit!”. 

Vrăjmaşii credinţei noastre în întâlnirile lor cu creştinii îi atacă pe preoţi cu gândul că enoriaşii se vor 

depărta de Biserică. Ei cunosc cuvântul Sfintei Scripturi şi se folosesc de el numai în interesul lor imediat - de 

a-l capacita pe interlocutor în scopul convertirii. La Cina cea de taină Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor 

Săi: „În această noapte voi toţi vă veţi poticni întru Mine, că scris este: - Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile 

turmei” (Matei 26, 31). 

Tratare. Sectarii exploatează omenia românului ortodox şi forţează uşa apartamentului pentru - zic ei - 

a aduce „Cuvântul Domnului”, - a face evanghelizare, desigur după măruntele lor interese, majore pentru ei.  

Sfatul practic al Apostolului Pavel către ucenicul său Tit este valabil şi pentru creştinii de azi, adică să 

se ferească de oamenii eretici: „De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca 

acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit” (Tit 3, 10-11). 

Înţelepciunea divină ne-a avertizat că de-a lungul istoriei, atât Sf. Apostoli, cât şi urmaşii lor, - 

episcopi, preoţi şi diaconi - vor îndura prigoane, arestări, surghiunuri, procese, chinuri şi chiar moarte 

din partea vrăjmaşilor lui Hristos şi ai Evangheliei Sale, unii se vor poticni, alţii vor cădea, alţii vor 

birui1. 

 Astăzi se oferă ocazii şi se realizează „întâia şi a doua mustrare” între creştinii ortodocşi şi sectari, fie în 

casele creştinilor, fie la locul de muncă, în staţiuni de odihnă sau în locuri de agrement pentru cei de vârsta a 

treia, fapt pentru care preotul paroh trebuie să ştie şi să aibă în vedere că există creştini care rămân încântaţi de 

„falsa lor propovăduire şi evanghelizare” şi apoi din curiozitate vor accepta acest târg josnic şi vor merge la 

casa lor de adunare. Pentru a nu se ajunge la asemenea situaţii creştinul ortodox are datoria să asculte de glasul 

Apostolului Pavel care porunceşte: „depărtează-te”, iar de învăţătura preotului, care este totdeauna învăţătura 

Bisericii cu temei biblic şi patristic, ascultă. 

Fenomenul sectar a existat în toate epocile istoriei şi există şi astăzi. El s-a ivit în zorii creştinismului cu 

Simon Magul care a crezut că poate să cumpere cu bani puterea de a face minuni de la Sfinţii Apostoli, puterea 

de a împărtăşi Duhul Sfânt prin punerea mâinilor: 

„Şi Simon văzând că prin punerea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani, zicând: Daţi-

mi şi mie puterea aceasta, ca acela pe care voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Iar Petru a zis către el: 

Banii tăi să fie cu tine spre pierzare! Căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agoniseşte cu bani. Tu n-ai 

                                                 
1 Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, Apa cea vie a Ortodoxiei, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002, p. 190.  
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parte, nici moştenire, la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu”(F.A. 8, 

18-21). 

Sectarismul a culminat în perioada iconoclasmului, secolele VIII-IX, devenind o luptă împotriva 

ortodoxiei, reluată de reformatorii din secolul al XVI-lea, iar astăzi sub diferite aspecte ale secularizării şi 

globalizării care se observă, atât în parohiile urbane, cât şi în cele rurale. Interpretarea liberă şi individuală a 

Bibliei rămâne până azi un nesecat izvor care alimentează noi şi noi erezii moderne, devenind un rău inevitabil. 

Prezenţa lor produce tulburări în sânul parohiilor ortodoxe române, fapt pentru care se impune o pastoraţie 

apologetică, o responsabilitate pastorală la toate nivelurile societăţii prin promovarea unei teologii sociale de 

sorginte patristică. Noul mod de viaţă a creştinilor ortodocşi datorită învăţăturii Bisericii şi slujitorilor ei 

„nu confundă etica socială şi politicile sociale cu învăţătura lui Hristos, nici nu transformă etica creştină 

în etică politică”.2 Biserica cu slujitorul ei trebuie să apere şi să susţină demnitatea enoriaşului ortodox, 

„să fie o Biserică de zi cu zi, nu numai de duminica sau de sărbătoare – pentru oameni şi pentru 

societate, să le apere interesele spirituale, morale, sociale, comunitare, materiale, toate în Duhul lui 

Hristos”3.  

În societatea de azi este necesar şi urgent ca preotul paroh să-şi îndrepte atenţia spre un creştinism 

mai practic, să ofere soluţii să nu rămână numai la „nivelul proclamării Cuvântului, de care Occidentul 

face atâta caz astăzi, cu care se autocaracterizează, sau la nivelul doxologiei, cu care ne caracterizează pe 

noi, cei din Orient, care nu cere efort şi nu obligă la nimic.”4 

Există creştini indiferenţi, dar în atenţia Bisericii noastre ortodoxe care i-a botezat, creştini ce sunt mai 

uşor influenţabili, atraşi de grupările sectare, deoarece ei nu depun efortul de a căuta Biserica, de a avea o 

legătură cu parohia, de a avea o conştiinţă de enoriaş, fapt ce face ca anual să se constate „pierderi” de creştini 

ortodocşi. In asemenea situaţii preotul paroh va avea în vedere sfatul apologetic al Sf. Ioan Gură de Aur care ne 

spune că: 

„Dacă vreo oaie se abate de la calea cea dreaptă, dacă lasă păşunea cea bună, şi se duce să pască în 

locuri sterpe şi prăpăstioase, este suficient ca păstorul să strige mai tare, ca să aducă la turmă oaia răzleţită. 

Dacă un om se rătăceşte de la dreapta credinţă, păstorul sufletesc are nevoie de multă muncă, de multă 

stăruinţă, de multă răbdare. Nu-l poate aduce cu sila la credinţă, nici nu-l poate sili cu ameninţări, ci trebuie 

să-l convingă, ca să-l poată întoarce iarăşi la adevărul de la care mai înainte s-a îndepărtat. De aceea, preotul 

trebuie să aibă un suflet mare şi curajos, ca să nu se descurajeze, să nu deznădăjduiască de mântuirea celor 

rătăciţi”5. 

Învăţătura preotului de azi, mai mult ca oricând, trebuie să fie adâncă, variată, multilaterală şi prezentată 

metodic şi atrăgător, noi trebuie să selectăm ceea ce vrem să spunem şi să fim înţeleşi, să fim eficienţi când 

vom fundamenta mesajul pe teologia noastră teoretică, iar în cazurile de controversă, schismă sau erezie, 

preotul e dator să cunoască nu numai doctrina sa, ci şi pe a celorlalţi.  

                                                 
2 Ch. Yannaras, Libertatea Moralei, Editura Anastasia, Bucureşti, 2002, p. 205. 
3 Mihai Valica, Pavel Chirilă, Andreea Băndoiu, Cristian George Popescu, Teologie Socială, Editura Cristiana, Bucureşti, 2007, p. 172.  
4 Antonie Plămădeală, Vocaţie şi misiune creştină în vremea noastră, Sibiu, 1984, p.148. 
5 Sf. Ioan Hrisostom, Despre preoţie, trad. de D. Fecioru, Bucureşti, 1987, p.46. 
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Dat fiind faptul că: „Între epocile de depresiune socială – de incapacitate de polarizare a energiilor şi 

valorilor sociale – cum sunt vremurile pe care le trăim – şi între absenţa credinţei, se poate stabili o corelaţie. 

Lipsa unui ideal creator, lipsa unei convingeri, a unei credinţe, atât în lucrurile mari cât şi în cele mici, lipsa de 

responsabilitate – discontinuitatea şi provizoratul în toate acţiunile vieţii sociale – sunt fenomene ce 

caracterizează în deosebi organismul Societăţii omeneşti contemporane”.6  

Nu-i este îngăduit să fie surprins şi pus în încurcătură. În pastoraţia individuală şi la scaunul duhovniciei 

i se pot prezenta cazuri pe care e obligat să le rezolve neîntârziat şi bine”7. În parohiile mici, uşor de condus şi 

de supravegheat, enoriaşii de toate vârstele sunt în relaţie cu preotul paroh care este bine cunoscut, 

ascultat şi urmat în întreaga lui lucrare pastorală şi de asistenţă socială pe care o poate coordona prin 

programe în care îi implică pe creştinii de toate vârstele în aşa fel încât, prin această lucrare, se 

realizează indirect în parohie şi o activitate apologetică.  

Activitatea apologetico-duhovnicească la nivel parohial este inclusă în slujirea pastoral-misionară şi 

socială cu accentul – în ortodoxia românească – pe slujirea liturgică, în scopul de a menţine comuniunea 

euharistică şi a realiza o mai bună cunoaştere între credincioşi şi păstorul lor. Păstorul de suflete trebuie să 

rămână în sfera marilor răspunderi duhovniceşti, dar atunci când observă că este nevoie „ să povăţuiască şi pe 

cel ce nu se supune legilor, prin învăţături şi sfaturi, câteodată şi cu certuri bisericeşti, dar să nu sară asupra 

oamenilor cu bice şi lovituri”8.  

Preotul va avea în vedere că exercită de fapt o lucrare apologetică prin activitatea sa pastorală de toate 

zilele care include pe lângă Sfintele Taine toate serviciile religioase precum sfinţirea apei, a evenimentelor şi 

locurilor, caselor, aniversările, începutul anului, binecuvântarea la toate nivelurile în mijlocul creştinilor că „în 

afară de pilda prin fapte, preoţii n-au decât un singur mijloc şi o singură cale de vindecare (a păstoriţilor lor): 

învăţătura cu cuvântul, cu predica”9.  

Concluzii. Altfel spus, predica și viața personală a preotului devin indispensabile preotului, ea 

foloseşte în chip concret misiunii ortodoxe în lumea de astăzi. Aceasta înseamnă ca slujitorul Bisericii să 

vorbească în aşa fel încât să fie înţeles de toţi enoriaşii săi, care trebuie să ştie că „Ortodoxia este interesată, de 

ceea ce noi toţi suntem interesaţi, nu numai de destinul nostru ca indivizi, în viitoarea împărăţie a lui 

Dumnezeu, dar şi de soarta lumii aici pe pământ, pentru a arăta că amestecul nostru în problemele 

contemporanilor noştri este justificat; pentru a arăta că modul nostru de viaţă în această lume nu ne este 

indiferent, că nu dorim să fim o biată existenţă spre moarte – Sein zum Tode!, cum credea Heidegger, 

filosoful existenţialist” (Antonie Plămădeală)10. 

 

 

                                                 
6 Florea Mureşanu, Grai şi suflet românesc, Volum îngrijit de Pr. Lector univ. Dorel Man, Editura Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1997, p. 294. 
7Irineu Pop Bistriţeanul, Preoţia şi arta pastorală, Editura Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1997, p. 36 
8 N. Milaş, Canoanele Bisericii Ortodoxe, vol.II, partea I, p.315-316. 
9 Sf. Ioan Hrisostom, op. cit., p.106. 
10 Antonie Plămădeală, op.cit. p.38. 


