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FILANTROPIA ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ CA 

IMPERATIVE MISIONARE 

ALE ORTODOXIEI ROMÂNEŞTI  
 
 

Rezumat teză 
 
           Slujirea este corolarul iubirii creştine faţă de om, al sentimentului de 
solidaritate cu semenii. De fapt, etica slujirii este etica filantropiei şi a 
solidarităţii. Din această cauză, teologia ortodoxă a dat o deosebită 
importanţă corelaţiei dintre slujire şi aspectul comunitar al vieţii creştine. 
Slujirea reprezintă una din modalităţile concrete prin care se extinde şi se 
adânceşte comuniunea umană, care îşi are izvorul şi modelul său în 
comuniunea divină. Dacă existenţa noastră în Biserică are forma unei 
comuniuni spirituale, prin slujire lărgim această comuniune în sfera umanului 
şi-i dăm o realitate concretă. Biserica creştină, care este o comunitate 
spirituală şi socială, este interesată în mod vital pentru dezvoltarea relaţiilor 
personale prin acte de slujire. Căci slujirea creştină contribuie în mod real la 
procesul de creştere a umanităţii spre noi culmi materiale şi spirituale. 
Slujirea este şi semnul smereniei Bisericii. Prin actele de solidaritate umană, 
Biserica lasă să se vadă aspectul ei chenotic, faţa ei umană. Chenoza nu este 
o anihilare, ci o condiţie pentru creşterea în plenitudinea existenţei. De 
asemenea, asceza, care trebuie să însoţească chenoza, nu provine din 
sentimentul de vină, ci din distrugerea voluntară a egoismului, din afirmarea 
integrală a spiritului, din dorinţa de împlinire continuă a conţinutului vieţii. 
Slujirea ţine de însăşi fiinţa de comuniune a Bisericii, de relaţia ei cu 
umanitatea în care a fost inclusă prin opera lui Hristos. Slujirea trebuie 
privită, deci, nu numai ca o simplă necesitate istorică, pastorală, ci ca o 
coresponsabilitate faţă de umanitatea la care Biserica a fost chemată prin 
însăşi întemeierea, misiunea şi destinul ei. Desigur, Biserica, fiind integrată 
în organismul social, se află într-o corelaţie dinamică cu realităţile istorice, cu 
perspectivele vieţii umane în general. Tinzând prin natura ei spre împărăţia 
lui Dumnezeu, Biserica susţine evoluţia umanităţii spre noi stadii de progres 
şi spre noi forme de relaţii umane, de mai strânsă comunitate.  
          Argument. Biserica Ortodoxă este prin definiţie o Biserică a slujirii, în 
îndoitul ei aspect: slujirea lui Dumnezeu şi slujirea oamenilor. Pentru că 
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slujirea ţine de aspectul comunitar, eclezial, al vieţii creştine. Comunitatea 
creştină se realizează ca „ecclesia” nu numai prin mărturisire de credinţă şi 
prin cult, ci şi prin slujire faţă de lume. Slujirea este, de fapt, expresia vieţii 
lăuntrice a creştinului şi a Bisericii, în relaţia lor cu lumea. În acest sens, 
Ortodoxia n-are o doctrină formulată a slujirii, dar are experienţa slujirii, 
care, dacă nevoia o cere, poate fi formulată. Pentru a sublinia perspectiva 
creştină a slujirii şi dinamismul ei, teologia ortodoxă a trebuit să analizeze o 
serie de noţiuni fundamentale, biblice şi patristice. Căutând să răspundă 
problemelor ridicate de angajarea Bisericii în slujirea lumii, aceasta a fost 
pusă în situaţia să arate atât temeiurile evanghelice ale slujirii, cât şi direcţiile 
acesteia. Ortodoxia a avut întotdeauna grijă să păstreze slujirea pe o bază 
ideologică şi într-o perspectivă creştină, deoarece relaţia Bisericii cu lumea a 
avut şi are un profund caracter dialectic. În Biserica Ortodoxă, slujirea nu 
este determinată sociologic în scopul de a scoate Biserica dintr-o criză 
generată de confruntarea ei cu lumea, ci, mai degrabă, slujirea este forma de 
pastoraţie care ţine Biserica deschisă umanităţii, într-un mod adecvat 
situaţiilor prin care aceasta trece în evoluţia ei istorică.  
           Trăim vremuri în care omul, activând într-o societate pluralistă şi 
secularizată, caută să-şi rezolve problemele singur şi cu mijloacele pe care şi 
le crează el însuşi, rezolvări care de multe ori nu-l satisfac, sau care oferă 
doar o satisfacţie pe moment. Biserica, mai mult ca oricare altă instituţie, este 
datoare să se implice în rezolvarea tuturor problemelor lumii. Facem această 
afirmaţie tocmai datorită faptului că indiferent de ceea ce prestează cineva, 
indiferent de sistemul în care este integrat (cultural, politic, economic, 
ş.a.m.d.) omul este afiliat Bisericii lui Hristos, indiferent de gruparea 
religioasă de care aparţine. Implicarea aceasta aş numi-o „slujirea 
necondiţionată a aproapelui” ceea ce ar avea corespondent într-un limbaj mai 
laic cu sistemul de asistenţă socială. Oamenii ca fii ai bisericii, dar şi ca 
cetăţeni cu drepturi depline ai ţării noastre au posibilitatea de a beneficia atât 
de prevederile Sistemului Naţional de Asistenţă Socială cât şi de cel pe care 
este întemeiată asistenţa socială creştină, conform căreia la baza societăţii se 
află o solidaritate bazată pe conştiinţa frăţietăţii şi iubirea necondiţioată în 
numele lui Hristos. Părintele Dumitru Stăniloae a făcut în monumentala sa 
lucrare Teologia Dogmatică următoarea afirmaţie „adevărata societate este 
Biserica, aceasta este un eu comunitar în Hristos”, este comuniunea de iubire 
a oamenilor adunaţi virtual în Hristos. Această afirmaţie dar şi întreaga 
structură pe care este bazată asistenţa socială a Bisericii este fundamentată pe 
cuvintele Sfintei Scripturi: „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe 
altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru 
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aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii 
faţă de alţii.” (Ioan 13, 34-35).  
           De altfel, Mary P. Van Hook, un erudit profesor de asistenţă socială al 
universităţii din Florida, consideră că poruncile biblice asigură baza a două 
abordări care reflectă două laturi importante ale asistenţei sociale: caritatea şi 
justiţia socială. Caritatea constă în a da răspunsuri utile la crize specifice, fără 
a încerca schimbarea structurii sociale care creează şi perpetuează suferinţa şi 
opresiunea.  
          Aceste aspecte, ale carităţii sau filantropiei şi cele ale justiţiei sociale 
pot fi urmărite atât în Vechiul Testament cât mai ales în Noul Testament, şi 
chiar în viaţa actuală a Bisericii, ca o prelungire a acestor principii vădite şi 
descoperite şi în misiunea socială a Bisericii contemporane.  
             Aşadar, într-o formulare concisă a celor mai sus prezentate, prin tema 
aleasă „Filantropia şi asistenţa socială ca imperative misionare a ortodoxiei 
româneşti”; doresc să expun aspecte legate de asistenţa socială creştină 
derulată în una din structurile Bisericii Ortodoxe Române, punctele forte 
precum şi ceea ce trebuie adaptat la nevoile societăţii contemporane şi de ce nu, 
poate fi unul din punctele de reper pentru filantropia ortodoxiei româneşti 
contemporane, care poate fi luat ca model de urmat şi în alte locuri din spaţiul 
ecleziastic românesc. Această temă suscită un interes sporit. Spun aceasta 
deoarece în societatea românească contemporană, este nevoie din ce în ce mai 
mult de implicare în social.   
          În cadrul fiecărei religii creştine există preocuparea pentru viaţa socială 
a semenilor, a celor aflaţi într-o stare de dificultate. Bine-nţeles că toate 
Bisericile au întruchipate toate virtuţile creştine şi mai ales milostenia şi 
iubirea de semeni. Datorită acestor două virtuţi esenţiale, oamenii Bisericii se 
implică pe tărâm social, înfiinţează şi susţin diferite instituţii bisericeşti 
spitaliceşti, în care să fie trataţi cei bolnavi, cei aflaţi în diferite stări de 
neputinţă.  
         Referitor la Centrul Creştin Social-Medical de Zi Sighişoara putem 
spune că oamenii sunt trataţi şi îngrijiţi aici cu mare dragoste, cu sârg, cu 
devotament. Ceea ce este foarte important de precizat este faptul că aici nu se 
face nicio diferenţiere între oamenii care sunt îngrijiţi, nici din punct de 
vedere religios, nici etnic etc. Deci aici sunt bineveniţi toţi oamenii care se 
află într-o stare de dificultate sau alta. Prin aceasta de poate vorbi chiar de un 
caracter ecumenist în cadrul Centrului Creştin Social-Medical de Zi 
Sighişoara. Aici toţi oamenii sunt trataţi în mod egal, cu aceeaşi dragoste 
pentru fiecare.      
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          Scopul lucrării. Legat de scop, cercetarea de faţă, realizată asupra 
personalului din cadrul serviciilor de asistenţă socială, pe de o parte îşi 
propune să constate nevoia de specializare şi de formare continuă şi pe altă 
parte asupra beneficiarilor, să evalueze impactul proiectelor şi programelor 
derulate în comunităţi.   
         Modelul teoretic al cercetării este fundamentat pe importanţa procesului 
de asistenţă socială creştină, servind la reintegrarea socială şi ajutorarea 
persoanelor, grupurilor şi comunităţilor aflate în dificultate, necondiţionat şi 
nondiscriminatoriu. 
          De asemenea, alegerea acestei teme a fost făcută şi cu scopul de a 
îmbunătăţi calitatea serviciilor sociale ale Bisericii (prin oferirea unui 
exemplu edificator), a spori dimensiunea socială a Bisericii, de a înţelege 
sistematic domeniul de studiu, de a utiliza metode şi tehnici de cercetare în 
conformitate cu cercetarea în cauză, de a concepe şi implementa un proiect de 
cercetare avansată, de a face debutul unor astfel de cercetări din perspectivă 
sociologică şi de ce nu de a servi celor care vor să afle aspecte legate de viaţa 
socială a Bisericii din părţile Sighişoarei în special, şi chiar de misiunea 
socială a Bisericii Ortodoxe Române.   
          Firul logic. Subiectul studiat este unul actual, este unul deosebit de 
important pentru teologia românească. Am ţinut neapărat să prezint în această 
lucrare câteva aspecte legate de vechile bolniţe mănăstireşti de pe spaţiul 
românesc, despre aceste bolniţe s-a scris mai puţin, însă nădăjduiesc că, pe 
viitor, acest subiect va fi dezvoltat şi de alţi cercetători, pentru că este foarte 
important a se cunoaşte începutul filantropiei ortodoxe româneşti 
instituţionalizate. Momentul apariţiei bolniţelor mănăstireşti româneşti 
reprezintă de fapt începutul medicinii româneşti, bine-nţeles în condiţiile 
vremurilor respective.  
            În aceste bolniţe stă de fapt izvorul filantropiei ortodoxe româneşti de 
astăzi. Filantropia bisericească este studiată în vremurile de azi, este un 
subiect frumos, un subiect de curând apărut pe firmamentul teologiei 
româneşti, bine-nţeles că în timpul perioadei comuniste nu se putea face aşa 
ceva. Este bine, în vremurile actuale, că, din ce în ce mai mulţi cercetători se 
apleacă cu seriozitate asupra studiului filantropiei ortodoxe româneşti, se 
studiază şi se analizează modul cum au apărut şi cum funcţionează instituţiile 
de caritate ale Bisericii Ortodoxe Române, rolul extrem de important al 
acestora în societatea actuală românească, din ce în ce mai încercată de 
greutăţi şi necazuri. Este bine că pot apărea aceste instituţii cu caracter social 
ale Bisericii, este bine ca acestea să fie prezentate şi popularizate, nu din 
mândrie deşartă, ci din dorinţa de a prezenta modele şi imbold pentru alţi 
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oameni care au în sufletul lor inserată milostenia, dragostea şi toate celelalte 
virtuţi. Acest subiect rămâne deschis pe viitor şi pentru alţi cercetători, care 
vor analiza şi vor aborda din diferite perspective fenomenul acesta al 
filantropiei bisericeşti în general, şi al filantropiei ortodoxe româneşti în mod 
special.         
           Obiectivele lucrării. Strâns legată de tema cercetării este motivaţia 
alegerii temei. Argumentarea raţională a factorilor motivaţionali presupune o 
analiză obiectivă a ceea ce mi-am propus să realizez în cadrul acestei 
cercetării. Expunerea motivelor pentru care m-am oprit la această temă poate 
fi relevantă în încercarea de a propune soluţii pentru unele probleme cu 
caracter social. 
            Notăm succint în cele ce urmează câteva dintre motivele pentru care 
am ales această temă de cercetare: îmbunătăţirea modului de implicare, a 
metodelor şi tehnicilor utilizate în „slujirea aproapelui” prin evaluarea 
activităţilor derulate de Centrul Creştin Social-Medical de Zi Sighişoara; 
posibilitatea de a efectua cercetarea pe teren în cadrul unuia dintre cei mai 
practici şi dezvoltaţi furnizori de servicii sociale de la nivelul Patriarhiei 
Române; implicarea activă în coordonarea activităţilor de asistenţă socială în 
cadrul unei structuri bisericeşti, centrată pe activitate social; elaborarea unor 
regulamente, care să fie bazate pe evaluarea nevoilor beneficiarilor (consider 
că centrarea pe beneficiar este o noutate metodologică foarte clară, pentru că 
în permanenţă nevoia beneficiarilor, a persoanelor vulnerabile social este în 
schimbare); lipsa unei astfel de cercetări din perspectivă sociologică; nevoia 
de a întocmi o strategie de dezvoltare pe componenta socială.  
             Actualitatea temei. Mai mult decât atât, păstrând maniera obiectivă 
a exprimării, aş putea afirma că tema pe care am abordat-o reprezintă o 
problemă de actualitate în contextul în care Biserica Ortodoxă Română a 
elaborat un nou statut de organizare şi funcţionare. Noutatea respectivului 
statut constă mai întâi, într-o puternică accentuare a legăturii dintre libertate 
şi responsabilitate sau între autonomie proprie şi cooperare cu alţii, la nivel 
naţional, provincial (regional) şi eparhial. În acest mod se evidenţiază că 
adevărata libertate nu este izolare, unitatea nu este constrângere iar treptele 
ierarhice sunt trepte ale comuniunii eclesiale, în care primatul se defineşte ca 
slujire şi responsabilitate sporită în interiorul sinodalităţii, pentru a menţine 
unitatea Bisericii.  
             Conform Legii privind sistemul naţional de asistenţă socială şi 
Statutului Bisericii Ortodoxe Române, una dintre principalele sarcini ce 
revine asistenţei sociale este de a oferi sprijin persoanelor, grupurilor şi 
comunităţilor aflate în situaţii de dificultate, fără discriminare. 
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            Ori importanţa temei rezultă tocmai din a identifica soluţii care 
conduc la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate 
(materială, financiară, spirituală, psihică, fizică şi/sau socială) din Sighişoara 
şi împrejurimi, prin oferirea de servicii de asistenţă socială persoanelor care 
au nevoie, nediscriminatoriu şi necondiţionat.       
            Surprinderea tuturor caracteristicilor legate de asistenţa socială a 
Bisericii, de instrumentele utilizate, dar şi de principiul creştin de ajutorare a 
aproapelui sub o formă necondiţionată ne ajută în a ne forma o imagine de 
ansamblu asupra modului de implicare a bisericii în viaţa socială şi 
contribuţia la dezvoltarea comunitară (Biserica fiind unul dintre actorii 
comunitari importanţi). 
            Studierea şi publicarea de documente bisericeşti şi de stat. 
Biserica Ortodoxă Română organizează în funcţie de reperele istorice 
importante din fiecare an, conferinţe şi simpozioane dedicate diferitelor 
personalităţi edificatoare pentru misiunea Bisericii creştine. Astfel anul 2008, 
a fost dedicat unui mare ierarh, liturgist şi predicator - Sfântul Ioan Gură de 
Aur, iar în 2009 – „anul Sfântului Vasile cel Mare” Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române a hotărât să evoce personalitatea arhiepiscopului Cezareii 
Capadociei” cel care a avut un rol deosebit în opera de sedimentare a 
creştinismului dar mai ales în misiunea socială a Bisericii. Este cel dintâi 
ierarh care a întemeiat, pe lângă Biserică, azile şi spitale, în ajutorul celor 
săraci şi neputincioşi, îndemnând pe cei înstăriţi să folosească avuţiile lor, 
ajutând pe cei nevoiaşi şi lipsiţi. De fapt această slujire a aproapelui 
concretizată astăzi în conceptul de „asistenţa socială creştină”, are temeiuri 
scripturistice importante. Biserica continuă şi astăzi activitatea filantropică, 
folosind mijloace moderne, adaptate societăţii contemporane, dar păstrându-
şi specificul propriu. Biserica organizează simpozioane cu tematică legată de 
filantropie şi asistenţă socială şi de asemenea publică volume în care sunt 
dezbătute pe larg, de către specialişti, aceste aspecte. Multe astfel de volume au 
fost analizate şi studiate în vederea elaborării prezentei lucrări de cercetare. De 
altfel, au fost studiate şi diferite volume laice publicate, referitoare la 
filantropia şi asistenţa socială în spaţiul românesc.  
            Din „Enciclopedia asistenţei sociale”, editată sub egida Asociaţiei 
Naţionale a Asistenţilor Sociali din Statele Unite, aflăm că „asistenţa socială 
creştină se distinge printr-un punct de vedere de bază asupra lumii şi un set de 
concepţii despre natura fiinţei umane, despre lume, despre scopul asistenţei 
sociale. Aceste concepţii reprezintă nucleul asistenţei sociale creştine, care 
transcende o varietate de metode, populaţii ţintă, cadre şi orientări teoretice”. 
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            În practică, asistenţa socială creştină, se întinde de la advocacy social 
până la tratamentul individual şi de familie, de la administrarea bunăstării 
copiilor până la servicii de asistenţă pentru cei fără casă şi de la dezvoltare 
internaţională la management de caz. Astfel asistenţa socială creştină conţine 
politici sociale, advocacy, practică comunitară, prevenţie, administraţie şi 
eforturi reparatorii (terapeutice) cu persoanele, familiile şi grupurile 
vulnerabile. 
           Considerăm că acest termen este ilustrativ pentru activitatea 
filantropică a Bisericii Ortodoxe şi că înfăptuirea unei asistenţe sociale cu 
adevărat creştine ar trebui să fie un deziderat al misiunii sale sociale. Pentru 
aceasta este necesară clarificarea cadrelor teoretice ale asistenţei sociale 
creştine, o explicare a conceptelor sale, precum şi formularea fără echivoc a 
unor principii şi linii orientative pentru practică, mai exact o expunere a lor în 
limbajul curent al teoriilor moderne ale asistenţei sociale.    
            Referitor la modul cum influenţează teza societatea post modernă 
şi Biserica, putem spune în primul rând că această lucrare de cercetare oferă 
un principiu nou de optică asupra a tot ceea ce înseamnă filantropie şi 
asistenţă socială, atât laică cât şi religioasă. Această lucrare de cercetare oferă 
un model de implicare pe tărâm social prin anvergura şi seriozitatea faptelor 
caritabile. Atât societatea românească laică cât şi cea bisericească găsesc în 
această lucrare un model de urmat în practicarea actului filantropic asupra 
tuturor celor aflaţi în nevoi şi în diferite stări de dificultate.     
            În prezenta lucrare, prin conţinutul practic s-au expus aspecte 
importante pe care s-a conturat cercetarea: identificarea activităţilor şi 
acţiunilor de asistenţă socială derulate de Centrul Creştin Social-Medical de 
Zi Sighişoara; impactul activităţilor de asistenţă socială asupra categoriilor de 
beneficiari; proiecte şi programe implementate; analiza calităţii şi eficienţei 
serviciilor oferite; relaţiile dintre personalul specializat şi beneficiari (indivizi 
sau grupuri); măsurarea implicării partenerilor sociali în cadrul proiectelor 
sociale derulate; un alt aspect îl constituie surprinderea mediului, climatului 
în care sunt desfăşurate activităţile sectorului social; atitudinea preoţilor faţă 
de asistenţa socială; realităţi sociale cu care se confruntă persoanele/grupurile 
vulnerabile social; aspecte comportamentale ale specialiştilor Bisericii faţă de 
grupurile ţintă şi reflectarea lor în mass-media. Cred că este benefică 
cunoaşterea şi popularizarea faptelor caritative ale instituţiilor sociale ale 
Bisericii, nu din mândrie deşartă, ci din dorinţa ca aceste instituţii sociale ale 
Bisericii să devină modele şi imbold pentru alte persoane şi instituţii.  
         Stadiul actual al cercetării şi baza documentară. Trebuie să spunem 
faptul că în această lucrare de cercetare am folosit o gamă variată de surse 
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bibliografice: izvoare documentare inedite, izvoare documentare edite, multe 
publicaţii periodice, lucrări cu caracter general sau special, ale unor 
specialişti care s-au ocupat de-a lungul timpului de această interesantă şi 
actuală problemă a filantropiei şi asistenţei sociale ale ortodoxiei româneşti. 
         În primul rând, menţionez aici sursele arhivistice pe care le-am folosit. 
De un real folos a fost cercetare pe care am întreprins-o la Arhivele 
Mitropoliei Ardealului din Sibiu, unde am cercetat Fondul arhiepiscopesc şi 
Fondul de Circulare. De asemenea, am întreprins o cercetare fructuoasă şi  la 
Arhivele Naţionale, Filiala Târgu Mureş, unde am studiat pe Fondul 
Protopopiatului Ortodox Român Sighişoara. O altă activitate de cercetare 
arhivistică am desfăşurat-o la Arhiva Protopopiatului Ortodox Român 
Sighişoara. Am observat din cercetarea acestor surse arhivistice modul în 
care Biserica Ortodoxă Română, de-a lungul timpului, s-a implicat eficient în 
acte de filantropie şi asistenţă socială, lucru pe care de altfel, îl face Biserica 
şi astăzi, bine-nţeles, astăzi dispunând de alte surse şi oportunităţi decât în 
vremurile trecute. 
         Am utilizat o sumedenie de izvoare documentare edite: Sfânta 
Scriptură, colecţii de documente publicate, dicţionare, cum ar fi: 
Raymond Boudon, Dicţionar de sociologie, Larousss; Ion Bria, Dicţionar de 
teologie ortodoxă, Bucureşti, 1981, 398 p. (reeditat în Olanda în anul 1986 şi 
la Bucureşti în anul 1994, 428 p.); Dicţionarul explicativ al Limbii Române, 
ediţia a II-a; Suciu Coriolan, Dicţionar istoric al localităţilor din 
Transilvania, vol .I-II, Editura Academiei Române,  Bucureşti, 1967; 
Păcurariu Mircea, Dicţionarul Teologilor Români, Editura Univers 
Enciclopedic, Bucureşti, 1996; enciclopedii: Enciclopedia asistenţei sociale, 
M. P. V. Hook, Christian Social Work, NASW, 1995, CD-ROM; 
Encyclopaedia Universalis, Corpus 3, Editeur a Paris; Miller David 
(coordonator), Enciclopedia Blackwell a gândirii politice, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2000; Enciclopedia Britanică, 16 volume;  Social 
Work Enciclopedy, NASW Pres, 1997; compendii: Compendiu de Doctrină 
socială a Bisericii, Editura Sapienţia, Iaşi, 2007; legi publicate, statute, 
protocoale, hotărâri, memorialistică, scrieri ale Sfinţilor Părinţi: Sfântul 
Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie de Nazianz, 
Sfântul Grigorie de Nysa, Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Maxim 
Mărturisitorul, Sfântul Irineu al Lyonului, Nil Sinaitul.  
           Au fost studiate şi publicaţiile periodice bisericeşti şi unele laice în 
care au fost prezente informaţii referitoare la subiectul dat, sau au fost 
publicate diferite colecţii de documente de arhivă. Astfel au fost analizate 
publicaţiile: Telegraful Român, Revista Teologică, Psihologia, Studii 
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Teologice, Ortodoxia, Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Mitropolia 
Ardealului, Mitropolia Olteniei, Candela, Raze de lumină, Biserica Ortodoxă 
Română, Glasul Bisericii, Transilvania, Mitropolia Banatului, Altarul 
Banatului, Revista Arhivelor. În aceste publicaţii periodice, am anlizat mai 
multe studii ale unor autori cum ar fi: Andrei Bârseanu, Constantin I. Bercuş, 
G. Brătescu, Orest Bucevschi, T.G. Bulat, Mircea Chialda, Eustochia 
Ciucanu, Epifanie Cozărescu, B. Duţescu, Marcu Nicolae, E. Gheorghiu, V. 
Gonţa, Al. Gonţa, N. Grosu, Mihai Himcinschi, Elena Macavei, Florica 
Mănoiu, V. Micle, Paul Mihail, Petre Miroiu, Atanasie Negoiţă, C. Nonea, 
Grigore Patrulescu, Gherasim Piteşteanul, Irineu Pop, Teodor Popescu, 
Romulus Popescu, P. Rezuş, Marin Stamate, Constantin A. Stoide, Vasile 
Târgovişteanul, Nicolae Vătămanu, Şofron Vlad, C. Voicescu, Nestor 
Vornicescu şi lista poate continua.  
           Referitor la subiectul de faţă, putem afirma că mai mulţi cercetători s-
au ocupat, mai în profunzime sau cu caracter mai general, de această temă. 
Menţionăm faptul că am studiat lucrări ale unor autori români dar şi ale unor 
străini. Dintre autorii români studiaţi amintim aici pe: Cristian Bocancea, 
George Neamţu, Ion Bria, Ruxandra Cesereanu, Ioan Emil Jurcan, V. 
Miftode, Nicolae Mladin, Maria Molnar, Florin Paşa, Mihaela Luminiţa Paşa, 
Ion Petrică, Mircea Păcurariu, Irineu Pop, Marian Preda, Ioan Rămureanu, 
George Remete, G.I. Soare, Manuela Sofia Stănculescu, Ionica Berevoescu, 
Dumitru Stăniloae, Florian Tănăsescu, Mihai Valică, Pavel Chirilă, Andreea 
Băndoiu, Elena Zamfir, Cătălin Zamfir, Gheorghe Banu, Florin Bengean, 
Valeriu Bologa, Mircea Gelu Buta, Ligia Livadă-Cadeschi, Virgil Ciobanu, 
Nicu Cotlarciuc, Victor Gomoiu, Mihai Himcinschi, M. Ioviţu, Elena 
Macavei, F. Mănoiu, David Pestroiu, Antonie Plămădeală, Ioan Pop, Paul 
Pruteanu, Ovidiu Soare, Vasile Someşanul, Mihail Teodorescu, Mihai Vizitiu 
şi lista poate continua. 
            Dintre autorii străini studiaţi în cadrul acestei lucrări de cercetare 
amintim aici pe:  Robert L. Barker, Ch. Bachmann, J. Simonin, R. Blum, B. 
Brunhes, M. Foucault, R. Lenoir, P. Rosanvallon, S. Crapuchet, C. De 
Robertis, H. Pascal, Karl Christian Felmy, L. Fevre, J. Fournier, H. Hatzfeld, 
D. Howe, C.S. Levy, A. Menthonnex, Andreas Muller, E. Rubington, 
Hierotheos Vlachos, C. Chevreuse, V. Coulshed, F. Demier, G. Dorion, 
Madeleine Grawitz, M. Laroque, M. Marshall, T. Parsons, Helen Perlman, M. 
Rustant, Jeanine Verdes-Leroux, M. Vingre, B. Wootoon, Rene Bornert, 
Olivier Clement, Demetrios Constantelos, Thomas Spidlik, Kallistos Ware şi 
lista poate continua. Cele prezentate aici sunt doar câteva aspecte mai 
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importante, legate de bibliografia folosită la realizarea acestei lucrări de 
cercetare. 
           Cadrul general al lucrării. Este evidentă aşadar preocuparea Bisericii 
de viaţa socială a membrilor săi, slujirea aspiraţiilor societăţii umane. Deşi 
misiunea esenţială a Bisericii este mântuirea, ea s-a preocupat întotdeauna şi 
de problemele vieţii pământeşti a credincioşilor ei, pentru că creştinul 
înaintează spre mântuire, şi creşte în desăvârşire prin faptele sale concrete 
faţă de semeni. Precum se ştie, Biserica a fost dintotdeauna alături de 
păstoriţii săi, ajutându-i cu cele necesare traiului pământesc acolo unde a fost 
cazul şi intervenind asupra unora aflaţi în dificultate din pricina unor 
catastrofe ale naturii, a sprijinit pe tinerii săraci ca să poată face o şcoală, a 
administrat cu tact fundaţiile de binefacere astfel încât să fie ajutaţi cei 
nevoiaşi, de asemenea Biserica a fost alături de popor şi în vâltoarea marilor 
evenimente din istoria neamului românesc.  
          Lucrarea se deschide cu Introducerea în care am prezentat: 
argumentul, obiectivele şi scopul lucrării, actualitatea temei, scopul lucrării, 
abordarea multidisciplinară, stadiul actual al cercetării şi baza documentară, 
aspecte metodologice, structura lucrării.   
         Primul capitol este intitulat Dimensiunea socială a misiunii Bisericii. 
Referitor la misiunea morală şi socială a Bisericii, afirmăm că aceasta constă 
în difuzarea principiilor morale creştine, în adâncirea lor în conştiinţa 
credincioşilor pentru a-i determina la trăirea învăţăturii creştine. Biserica 
noastră are convingerea şi experienţa că, pe temeiul principiilor sale morale, 
poate face din credincioşii săi buni cetăţeni şi ai împărăţiei divine şi ai 
statului pământesc. Căci dacă Mântuitorul a spus: „Împărăţia Mea nu este din 
lumea aceasta”, totuşi ea este prin definiţie pentru lumea aceasta, pentru 
lumea aceasta S-a întrupat şi a murit El. Creştinismul, prin doctrina sa 
dogmatică şi morală, într-adevăr pune la îndemâna credinciosului elemente 
trebuitoare pentru potolirea setei lui de adevăr, bine şi frumos, pentru 
explicarea rostului vieţii sale şi al lumii, pentru orientarea şi organizarea 
existenţei sale. Îndrumarea aceasta în sens creştin revine, după cum spuneam, 
Bisericii. Şi ea, urmând pilda Mântuitorului, pleacă în îndeplinirea acestei 
misiuni, de la individul uman.  Viaţa nouă, viaţa creştină, cu adevăratele ei 
imperative morale şi sociale, cu afirmarea drepturilor fireşti ale omului, cu 
sensibilizarea conştiinţei morale, trebuie să înceapă cu prefacerea lăuntrică a 
omului, cu înfrumuseţarea interiorului său sufletesc. „Pocăiţi-vă!” este 
cuvântul cu care Mântuitorul îşi începe activitatea Sa. Comprimarea poftelor 
creatoare de păcat şi a ispitelor pline de primejdii, inundarea sufletului cu 
lumina virtuţilor, iată punctul de plecare în acţiunea moralizatoare a Bisericii. 
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Fără pocăinţă adevărată, fără disciplinarea eului lăuntric nu se poate face 
nimic. Omul credincios trebuie să tindă către desăvârşire.  
          Capitolul al doilea l-am intitulat Elemente de filantropie şi asistenţă 
socială. Din iubire faţă de om s-a înfăptuit, de-a lungul istoriei, opera 
filantropică obiectivată în acte şi fapte caritabile, de binefacere, în acte şi 
fapte de lansare, încurajare şi susţinere a talentelor prin mecenat, în trecut, 
prin sponsorizare, astăzi, în acte şi fapte de creaţie. Opera filantropică poate fi 
considerată întreaga creaţie filosofică, teologică, artistică, ştiinţifică şi 
tehnică. Iubirea faţă de om s-a obiectivat în filantropie caritativă şi în 
filantropie culturală. În această ipostază filantropia este un fapt de conştiinţă 
a comunităţii umane. Filantropia este o virtute general umană, morală, 
religioasă, o virtute creştină. Modelul suprem de filantrop este Dumnezeu, 
creatorul lumii şi iubitorul de oameni. Dumnezeu a creat lumea pentru ca aici 
El să devină Om şi pentru ca omul să devină Dumnezeu prin har. Asistenţa 
socială este o realitate la fel de veche ca istoria umanităţii, cel puţin din două 
motive: în primul rând, toate colectivităţile au avut în componenţa lor indivizi 
care, din cauze genetice, naturale sau sociale, s-au aflat în imposibilitatea de 
a-şi satisface trebuinţele prin mijloace proprii; în al doilea rând, în nici un tip 
de civilizaţie nu a lipsit total grija faţă de membrii aflaţi în dificultate. Astfel, 
sărăcia, dizabilităţile, existenţa orfanilor şi a copiilor abandonaţi, a bătrânilor 
bolnavi şi fără sprijin familial sunt probleme vechi de când lumea, pe care 
omenirea a încercat, de-a lungul istoriei, să le rezolve apelând la diverse 
structuri şi mecanisme interne de reglaj, unele spontane, iar altele 
instituţionalizate. Cu toate acestea, apariţia unei profesii centrate pe ,,tratarea 
maladiilor sociale” în mod ştiinţific şi sistematic este un fapt relativ recent: 
primele decenii ale secolului XX sunt martorele creării sistemelor naţionale 
de asistenţă socială şi, implicit, ale construirii identităţii profesiei de asistent 
social. După apariţia creştinismului, vreme de aproape două milenii, ocrotirea 
persoanelor, a grupurilor şi comunităţilor aflate în situaţii problematice a fost 
preocuparea exclusivă a Bisericii, statele neimplicându-se în domeniul social 
decât cu funcţii represive. Din zorii creştinismului şi până prin secolul al XIX 
- lea, asistenţa socială practicată de instituţiile şi ordinele religioase a fost 
principalul punct de sprijin pentru săraci şi pentru celelalte categorii 
defavorizate.  
         Celebrarea Filantropiei divine cere practicarea filantropiei sociale, 
pentru că binecuvântarea de a intra în Împărăţia Cerurilor se dăruieşte celor 
ce au hrănit şi îmbrăcat săracii, au cercetat pe cei bolnavi şi pe cei din 
închisoare. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie este celebrarea Filantropiei 
divine, iar filantropia socială a faptelor bune este o rodire sau o iradiere a 
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Sfintei Liturghii în viaţa socială, în lume, după cum ne îndeamnă Hristos-
Domnul zicând: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca 
văzând ei faptele voastre cele bune să preamăreascã pe Tatăl vostru Cel din 
ceruri” (Matei 5,16). Astfel, Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii au 
unit Euharistia cu filantropia socială a agapei frăţeşti, a organizării de colecte 
pentru a ajuta pe cei săraci, pe văduve, pe orfani şi pe bătrâni, după cum 
vedem mai ales în scrierile Sfântului Apostol Pavel şi în cele ale Sfântului 
Evenghelist Luca.  
         Capitolul al treilea poartă titlul Concretizarea liturghiei sociale în 
gândirea şi practica Sfântului Vasile cel Mare şi a Sfântului Ioan Gură de 
Aur. Sfinţii Părinţi ai Bisericii au continuat practica apostolică a filantropiei 
sau a slujirii sociale inspirată din Evanghelie şi Liturghie, iar apoi au extins 
opera filantropică sau caritabilă şi au organizat-o în structuri sau instituţii 
permanente. Exemple grăitoare în acest sens găsim în secolul al IV-lea: 
Sfântul Vasile cel Mare, care a înfiinţat instituţii de caritate pentru săraci, 
bolnavi, orfani, s.a., Sfântul Ioan Gură de Aur care s-a făcut avocatul 
săracilor şi a predicat pe Hristos Cel ce este tainic prezent nu numai în Taina 
Sfântului Altar, adică în Euharistie, ci şi în „Taina fratelui”, adică în semenul 
nostru care are nevoie de ajutorul nostru. 
          Grija de cei săraci, ajutorarea celor din nevoi, uşurarea suferinţelor 
celor bolnavi şi îmbunătăţirea vieţii celor mutilaţi din naştere şi din 
împrejurări nenorocite, a fost grija permanentă a întregii vieţi a sfântului 
Vasile; ca tânăr, a împărţit întreaga sa avere oropsiţilor soartei; ca preot, a dat 
hrană celor flămânzi în timpul secetei şi foametei cumplite a anului 368; iar 
ca episcop, şi-a lărgit acţiunile sale filantropice, pe de o parte dând dispoziţie 
horepiscopilor săi să înfiinţeze în eparhiile lor aşezăminte filantropice 
permanente, impunându-le conducătorilor poporului să aibă una şi aceeaşi 
purtare, anume dragostea şi mărinimia faţă de cei nenorociţi, iar pe de altă 
parte a creat în apropierea Cezareei un mare complex filantropic, care 
cuprindea: biserică, spitale, leprozerii, azile pentru bătrâni, case pentru 
străini; la acestea se adaugă clădirile cele de trebuinţă pentru satisfacerea 
nevoilor tuturor acestor aşezăminte: bucătării, ateliere de tot felul şi alte 
dependinţe necesare; nu lipseau nici şcolile în care copiii învăţau carte şi nici 
şcolile pentru învăţarea meseriilor. Astfel, sfântul Vasile cel Mare a creat 
lângă oraşul Cezareea un alt oraş, pe care poporul 1-a numit cu numele 
întemeietorului lui: Vasiliada. Sfântul Vasile a fost aşadar pentru toţi un fel 
de lege a virtuţii şi a fost mai presus de trup, chiar înainte de a se muta din 
această viaţă; a preamărit virtutea şi a urgisit viciul; avea farmec la povestit şi 
ştia să educe pe alţii chiar când glumea; mustra cu blândeţe, dar nu ducea 
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blândeţea până la sălbăticie şi nici indulgenţa până la slăbiciune; inteligenţa şi 
elocinţa lui lăsau în urmă pe toţi oamenii; s-a curăţit pe sine pentru a primi pe 
Duhul Sfânt spre a tâlcui Scripturile, spre a cerceta lucrurile dumnezeieşti şi 
spre a găsi cuvintele care să corespundă exact ideilor. Într-un cuvânt, 
frumuseţea lui Vasile a fost virtutea, măreţia lui a fost vorbirea lui despre 
Dumnezeu, mersul lui în continuă înaintare, care, prin urcări treptate, 1-a 
înălţat până la Dumnezeu,  întreaga viaţă a lui Vasile n-a fost decât o înălţare 
spre cer, dovedindu-se a fi om desăvârşit într-o viaţă desăvârşită. 
            Sfântul Ioan Gură de Aur a fost într-adevăr cel mai mare orator 
creştin al secolului al IV – lea şi putem spune al tuturor timpurilor. Arta 
cuvântării lui se desfăşoară elegant şi pompos ca faldurile unui veştmânt de 
sărbătoare, iar bogăţia, varietatea şi strălucirea culorilor, ca şi talentul 
excepţional cu care ne zugrăveşte moravurile epocii sale, constituie până azi 
un model inegalabil. Predica socială se bucură de o importanţă deosebit de 
mare din partea elocvenţei creştine, datorită faptului că, în cadrul tematicii 
sale, se tratează în toată complexitatea lor diferitele forme şi moravuri ale 
vieţii sociale. De asemenea, Sfântul Ioan Gură de Aur s-a preocupat de-a 
lungul timpului de taina centrală a iconomiei mântuirii, Sfânta Liturghie, 
oglindită şi prin spectrul social. Sfântul Ioan Gură de Aur, căruia tradiţia îi 
atribuie paternitatea mai multor liturghii răsăritene n-a lăsat o lucrare specială 
dedicată erminiei Sfintei Liturghii. În schimb, avem de la Sfântul Ioan 
Hrisostom o mulţime de fragmente preţioase, în care explică diferite 
momente, acte şi texte liturgice, citate şi folosite în complexa lui operă, mai 
ales în lucrările exegetice şi catehetice.  
       Capitolul al patrulea l-am intitulat Spitalul creştin ca formă şi 
manifestare a misiunii filantropice ortodoxe româneşti. Împletindu-şi 
propria lor viaţă cu viaţa poporului în mijlocul căruia îşi îndeplineau 
misiunea lor mântuitoare, slujitorii altarului au înţeles să fie prezenţi în toate 
încercările poporului român susţinându-l şi împărtăşind năzuinţele lui la o 
viaţă liberă şi dreaptă. Prin păstrarea „legii strămoşeşti” în popor a credinţei 
creştine, clerul român a menţinut trează şi a dezvoltat conştiinţa unităţii 
naţionale. Identificându-se cu păstoriţii lor --- de care nu se deosebeau prea 
mult nici la vorbă, nici la port, nici ca nivel de viaţă, slujitorii Bisericii 
Române s-au făcut „tuturor toate”. Au fost dascăli pentru copii, doctori 
pentru bolnavi, judecători pentru învrăjbiţi, apărători ai drepturilor celor 
asupriţi, iar când împilările şi nedreptăţile întreceau puterea de răbdare a 
poporului şi acesta se răzvrătea, ei deveneau şi luptători şi călăuze în lupta 
pentru sfânta dreptate a poporului. Dat fiind rolul cu totul remarcabil pe care 
l-a avut Biserica Română în menţinerea trăiniciei neamului, existenţa 



 14

Bisericii Române libere, independentă, autonome, care are legea ei, slujbele 
ei, rânduielile ei, datinile ei --- izvora din voinţa poporului român de a se 
elibera şi de jugul social, şi de cel naţional, dar şi de cel bisericesc, din 
simţământul de demnitate a unui popor ce-şi cucerea libertatea socială şi 
naţională prin luptă, din însăşi vrerea acestui popor de a se dezvolta şi a 
propăşi spre o viaţă naţională liberă şi spre o soartă mai bună. Cel mai scump 
lucru în lume pentru un popor este libertatea şi cel mai scump lucru pentru 
Biserica Română era independenţa ei.  
           Biserica ortodoxă română, din toate părţile ţării, de-a lungul timpului, 
a venit sub diferite forme, în sprijinul celor năpăstuiţi, pe unii i-a ajutat cu 
bani deoarece au suferit de pe urma inundaţiilor, a incendiilor, a grindinei sau 
a altor calamităţi, locuinţele acestora fiind atât de afectate încât nu mai erau 
locuibile. Este remarcabilă în acest sens solidaritatea frăţească, modul în care 
Biserica prin fii ei a sărit numaidecât în sprijinul celor de un neam şi de o 
credinţă cu ei. Milostenia este una dintre virtuţile de căpătâi pentru creştini şi 
ea trebuie să plece din inimă şi să fie străbătută de dragoste deplină şi de 
smerenie. Foarte multe văduve, fie de preoţi, fie de învăţători, fie de oameni 
simpli au fost ajutate în limita posibilităţilor, fie li s-a dat o sumă de bani, fie 
li s-a găsit un domiciliu unde să stea, pentru că multe preotese au rămas 
văduve destul de tinere şi cu copii mici şi nu aveau unde să se ducă. Urmând 
pilda înălţătoare a religiei creştine, care se bazează pe cea mai largă iubire a 
aproapelui, şi socotind că omul nu este numai o fiinţă care, în mijlocul 
celorlalte vieţuitoare nu urmăreşte decât un rost cât mai îmbelşugat în viaţă, 
Biserica a înţeles şi s-a pătruns de adevărul că fiinţa umană, cu conştiinţa, 
superioară pe care o poseda, are menirea şi datoria să fie de ajutor şi altor 
semeni ai săi, mai ales celor slabi şi neputincioşi, celor neajutoraţi şi 
nesprijiniţi, celor săraci şi părăsiţi. 
          În ce priveşte îngrijirea sănătăţii, Biserica Ortodoxă Română este cea 
care a înfiinţat primele spitale din România. Spre ilustrare amintim că cele 
dintâi spitale din Moldova au fost întemeiate de Mitropolitul Anastasie 
Crimca la începutul secolului al XVIII-lea: unul la Suceava, reşedinţa sa 
metropolitană, şi altul la ctitoria sa, Mănăstirea Dragomirna. Primul a fost 
făcut „pentru săracii din Târgul Suceava”, ceea ce înseamnă că asistenţa 
medicală era gratuită, al doilea era probabil pentru călugări. În Ţara 
Românească, cercetările au stabilit existenţa unui spital la Mănăstirea Vodiţa, 
deci în prima mănăstire românească cunoscută. Dintr-un hrisov de danie din 
1542 aflăm de existenţa unui spital la Simidreni şi a unei xenodochii la 
Argeş, în faţa mănăstirii care, desigur, imita xenodochiile bizantine. Atât 
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bolniţa de la Simidreni cât şi xenodochiul de la Argeş erau întreţinute de 
Mitropolia de la Argeş.  
          Unul din cele mai vestite spitale din Ţara Românească este până astăzi 
spitalul Colţea din Bucureşti. De remarcat că spătarul Mihai Cantacuzino, 
care îl înfiinţează (1695-1714), întemeiază în acelaşi timp o mănăstire, 
Colţea, pe locul bisericuţei de lemn clădite mai înainte de clucerul Colţea. 
Spitalul nu e conceput independent de mănăstire şi, desigur, călugării de aici 
au fost cei dintâi infirmieri şi medici ai acestuia. Lângă mănăstire şi spital, el 
înfiinţează în acelaşi timp o şcoală de româneşte şi slavoneşte. N. Vătămianu 
crede că hramul Sfinţii Trei Ierarhi, dat de către ctitor mănăstirii, semnifică 
cele trei instituţii create acolo.  
           Spitalul Pantelimon din Bucureşti, nu mai puţin vestit decât Colţea, s-a 
înfiinţat şi el tot pe lângă o mănăstire, Pantelimonul, zidită între 1735—1750 
de Grigore al II-lea Ghica Voievod.  
           Exact în acelaşi fel se petrec lucrurile şi în Moldova. Cel mai mare 
spital al Moldovei, „Spiridonia” din Iaşi, se întemeiază la Mănăstirea Sfântul 
Spiridon, între 1753-1755. De notat că atât spitalele din Ţara Românească, 
precum şi acestea din Iaşi aveau secţii pentru boli grave cum ar fi ciuma, aşa 
cum Sfântul Vasile cel Mare avea în Basiliadă secţie pentru leproşi. Până 
aproape de vremurile noastre, spitalul Sfântul Spiridon a fost condus de 
Mitropolia Moldovei. Un alt spital, din Roman, e înfiinţat de egumenul 
Gherasim Putneanul, iar un altul la Bârlad, de monahul Sofronie Vârnav. Un 
alt spital funcţiona pe lângă mânăstirea Sfântul Proroc Samuil din Focşani, 
metoc la Sfântul Spiridon din Iaşi. Spitale vestite au fost la Mănăstirea 
Neamţ, la Mănăstirile Slatina, Tărâţa etc. Nu e lipsit de interes să se citeze 
aici două gramate a doi patriarhi răsăriteni, care se referă, una la Spitalul de 
la Colţea, cealaltă la Spitalul Sfântul Spiridon. În 1715 Patriarhul Alexandriei 
scrie despre Colţea că e un aşezământ unic, în care mănăstirea, spitalul, casa 
pentru hrana săracilor şi şcoala sunt împreună, toate spre slava lui Dumnezeu 
zidite. Iar la 1763 Patriarhul Samuel al Constantinopolului scrie despre 
Spiridonie că e un aşezământ „pentru slujba bolnavilor”. Îndată după războiul 
al doilea mondial, printre cei care au depus strădanie pentru refacerea 
Spiridoniei dărâmate, a fost egumenul Mănăstirii Sfântul Spiridon şi vicar al 
Mitropoliei Moldovei, Episcopul Justinian, ajuns apoi Patriarh al României. 
Când în 1957 s-au serbat două sute de ani de la înfiinţarea acestui spital, 
fericitul întru pomenire Patriarh Justinian a ţinut, la Iaşi, o cuvântare în care a 
expus misiunea Bisericii de slujire a poporului şi de slujire a aproapelui, 
potrivit poruncii Mântuitorului.  
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         Înfiinţarea Orfelinatului ortodox român din Sibiu reprezintă de 
asemenea un aspect important referitor la implicarea Bisericii în acte de 
caritate.  
         În toate spitalele pe care le-am menţionat bolnavii primeau întreţinere şi 
asistenţă medicală gratuită, fiind primiţi mai ales oameni lipsiţi de mijloace 
materiale, care nu aveau posibilitatea de a fi îngrijiţi la domiciliu. Personalul 
medical şi de îngrijire era plătit din veniturile mânăstirilor respective. În acest 
fel, Biserica a îndrumat o însemnată acţiune filantropică.     
        Aceste spitale au intrat în sistemul naţional de asistenţă socială, fiind 
întreţinute de către Stat. Biserica îşi organizează o asistenţă socială internă, 
pentru preoţi, călugări, bătrâni şi bolnavi, şi pentru preotese văduve şi fără 
familie, în aşezăminte mănăstireşti, cum sunt, spre exemplu, Mănăstirea 
Căldăruşani, Mănăstirea Viforâta, Mănăstirea Slatina sau la Mănăstirea 
Neamţ. Faptul că Statul a preluat complet o sarcină care era odinioară şi a 
Bisericii, nu face decât să dea posibilitate Bisericii pentru alte acţiuni de 
slujire ce ţin de misiunea ei. Biserica este prezentă şi intervine acolo unde 
sprijinul ei este solicitat şi aşteptat. De altfel, aşa a fost şi în trecut. Biserica a 
făcut şcoli pentru că nu existau, şi a întemeiat spitale pentru că Statul nu era 
încă în situaţia de a le putea întreţine. În aceste condiţii, Biserica Ortodoxă 
Română a fost, ori de câte ori s-a simţit nevoia, prezentă şi activă în slujirea 
oamenilor, urmând linia tradiţională a slujirii, aşa cum s-a practicat în lumea 
bizantină şi cum, desigur, s-a practicat şi în creştinismul apusean.  
           Trebuie spus că toate aceste instituţii spitaliceşti cu caracter creştin au 
la bază iubirea profundă de oameni, iubirea de semeni aflaţi în dificultate, 
solidaritate.  
        Capitolul al cincilea poartă titlul Suferinţa umană şi mijloacele de 
anihilare a acesteia.   Suferinţa cauzată de neştiinţă, boală, sărăcie, 
singurătate şi moarte sunt expresia condiţiei umane cauzate de starea de 
cădere în păcat, de înstrăinarea de Dumnezeu, de Izvorul Vieţii prin  
neascultarea lui Adam şi a urmaşilor lui. Durerea este rezultatul fiziologic al 
traumatizării proprii prin deviere de la drumul dat prin actul creaţiei iar 
moartea este rezultatul depărtării de Dumnezeu. Coruptibilitatea firii 
omeneşti şi a persoanei, la fel ca şi moartea, nu sunt dorite de Dumnezeu, cu 
toate că uneori apar ca pedeapsă a lui Dumnezeu pentru păcatul săvârşit, 
pentru călcarea Poruncilor. Dar, aceste stări nu sunt menite să dureze veşnic. 
Durerea produsă de păcat este preschimbată de Dumnezeu prin lucrarea 
căinţei şi a pocăinţei (schimbarea lăuntrică, întoarcerea la Dumnezeu), în 
mijloace de biruire a păcatului. Şi moartea însăşi, prin Dumnezeu este 
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întoarsă împotriva stricăciunii şi a cauzei stricăciunii: păcatul, ca distrugere a 
lui pentru ca răul să nu fie veşnic, fără de moarte. 
               Potrivit cunoaşterii teologice, întreaga creaţie este destinată să 
ajungă la transfigurare, la o înnoire întru nestricăciune prin Biserică în 
împărăţia lui Dumnezeu. Acesta este un adevăr fundamental, de care pe 
parcursul vieţii trebuie să ajungem să fim convinşi, pentru ca eforturile şi 
întreaga noastră muncă să nu rămână zadarnice. Odată cu întruparea 
Mântuitorului şi cu întemeierea Bisericii a început opera dumnezeiască a 
mântuirii, a restaurării omului prin Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu. 
                Biserica este în lume şi prin întemeierea, misiunea şi scopul ei, se 
află într-o solidaritate fiinţială şi organică cu lumea. Viziunea creştină 
ortodoxă asupra raportului dintre Biserică şi lume, pleacă de la premisa că 
lumea este darul iubirii lui Dumnezeu. Lumea este omenirea căzută, care prin 
convertire personală şi conlucrare cu Dumnezeu, în Biserică şi prin Biserică, 
trebuie să ajungă de la antropocentrism la teocentrism. „Dumnezeu S-a făcut 
Om pentru ca pe om să-1 îndumnezeiască”. Acesta este mesajul şi scopul 
Bisericii în lume. Receptarea acestui mesaj în planul personal al vieţii, aduce 
lumină, împlinire şi bucurie în toate domeniile vieţii oamenilor. Apropierea 
omului de Dumnezeu prin credinţă sporeşte darul şi puterea vieţii. 
              Dreapta credinţă, asumată şi trăită în Sfânta Biserică, care este 
„stâlpul şi temelia Adevărului" (1 Tim 3, 15) este pentru oricare credincios un 
izvor al harului divin, al puterii care reface, înnoieşte sufletul şi trupul, făcând 
posibilă trecerea de la stricăciune la nestricăciune, de la moarte la Viaţă, până 
la părtăşia dumnezeieştii firi. Această credinţă primită în dar de la Sfântul 
Duh, în Sfânta Taină a Botezului, trebuie mereu susţinută prin viaţa 
duhovnicească trăită în ascultare de Biserică, în continuă legătură cu: Sfânta 
Scriptură şi Sfânta Tradiţie, care sunt izvoarele Revelaţiei divine, sunt 
Sfintele Taine prin care în Biserică se revarsă energiile divine, harul, puterea 
lui Dumnezeu spre refacerea şi desăvârşirea trupului şi a sufletului (mai ales 
Spovedania, Sfânta Împărtăşanie şi Sfântul Maslu, pentru cei bolnavi), 
participarea la sfintele slujbe, mai ales la Sfânta Liturghie, exerciţiul 
rugăciunii şi al înfrânării, postul alimentar şi duhovnicesc, cinstirea sfinţilor 
şi a sfintelor moaşte, cinstirea icoanelor Mântuitorului, ale Maicii Domnului, 
ale sfinţilor îngeri şi ale tuturor sfinţilor. Toate aceste lucrări ale credinţei, 
care ne sunt dăruite de Sfânta Biserică pot fi pentru oricare bolnav surse de 
însănătoşire, de sporire a vieţii vremelnice şi veşnice.  
            Trăirea dreptei credinţe, oriunde şi în orice împrejurare, este izvor de 
sănătate trupească şi sufletească. Înstrăinarea de Dumnezeu, necredinţa, a fost 
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şi rămâne sursa necazurilor şi a tuturor suferinţelor. „Necazurile vin, ne spune 
Patericul, pentru că ne semeţim când Dumnezeu ne miluieşte”. Semeţia 
omului a generat de-a lungul veacurilor abaterea de la ştiinţă, de la dreapta 
cunoaştere şi lucrare, de la ortodoxie şi ortopraxie la zona întunecată a 
devierilor de la cunoaştere, care au sporit şi sporesc suferinţa.  
           Un rol important în tămăduirea suferinţei umane îl are medicina 
creştină. Medicina creştină este o medicină eclesială. Actul medical, adică 
descifrarea bolii, identificarea cauzelor biologice şi spirituale, precizarea 
evoluţiei şi prognosticului, profilaxia şi tratamentul, se săvârşeşte în Biserică, 
având ca temei dogma şi morala creştină. Hristos este Tămăduitorul absolut fără 
de care vindecarea nu este posibilă. Pentru a-şi asigura sănătatea trupească şi 
sufletească, fiecare creştin are nevoie de o terapie prin credinţă, care se realizează 
numai în sânul Bisericii creştine.   
          Capitolul al şaselea este reprezentat de o Analiză socio-psihologică 
asupra suferinţei în cadrul relaţiilor interumane. În urma unui studiu 
sociologic, am constatat că analizele statistice au relevat o legătură 
semnificativă între activităţile susţinute la Centru creştin medical-social 
Sighişoara şi gradul subiectiv de bunăstare al persoanelor în vârstă care 
beneficiază de aceste servicii sociale. Chiar dacă metodologia ştiinţifică nu 
permite inferarea unor concluzii cauzale ci mai degrabă corelaţionare, este 
clar că multe dintre serviciile oferite de Centru corelează pozitiv cu 
bunăstarea beneficiarilor, fiindu-le de un real folos nu numai pe domeniul 
specific în care acţionează aceste servicii ci şi în alte domenii conexe ale 
calităţii vieţii. Bineînţeles, nu toate serviciile au un impact egal şi nu toate 
serviciile au în mod necesar un impact pozitiv semnificativ, dar putem 
concluziona fără mari riscuri că, per ansamblu, activitatea Centrului creştin 
medical-social Sighişoara este benefică pentru echilibrul psihologic al 
beneficiarilor şi că există domenii clare de acţiune asupra cărora trebuie să 
insistăm şi în viitor, cum ar fi acordarea de hrană şi diverse servicii de 
consiliere, ajutorare şi asistenţă medicală.  
            Prezenta lucrare de cercetare cuprinde în partea sa de final Concluzii 
generale, vasta bibliografie pe care am folosit-o, anexele, unde am făcut o 
prezentare a Fundaţiei - Centrul Creştin Social Medical de Zi – 
Sighişoara,  am făcut o prezentare a întregului Proiect: Centru Creştin 
Social - Medical de Zi Sighişoara, cu toate documentele necesare pentru 
înfiinţarea, avizarea şi funcţionarea la standarde europene a acestei instituţii 
caritabile. Am prezentat apoi şi câteva ilustraţii din care să reiasă măreţia 
actului filantropic care are loc aici. Imaginile sunte extrem de elocvente şi 
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mărturisesc pe larg despre minunatele fapte caritabile care se desfăşoară cu 
atâta dragoste în această instuţie bisericească cu caracter social.   
          Prin această lucrare de cercetare am dorit să evidenţiem, încă o dată, 
modul în care Biserica Ortodoxă Română a fost dintotdeauna şi este şi astăzi 
implicată în fapte de caritate. Filantropia ortodoxiei româneşti de astăzi îşi 
are izvorul în actele filantropice şi de asistenţă socială ale Bisericii noastre 
din secolele trecute. Am ţinut să arăt în prezenta lucrare de cercetare că 
Biserica Ortodoxă Română desfăşoară o filantropie instituţionalizată, 
Biserica are instituţiile ei de asistenţă socială, instituţii ancorate în realităţile 
europene contemporane, instituţii care desfăşoară o misiune deosebită pentru 
toţi cei aflaţi în diferite stări de dificultate. M-am ocupat concret în această 
lucrare şi de Centrul Creştin Social-Medical de Zi Sighişoara. Referitor la 
această instituţie de caritate, în urma unui studiu socio-psihologic, am 
constatat că analizele statistice au relevat o legătură semnificativă între 
activităţile susţinute la Centru Creştin Social-Medical de Zi Sighişoara şi 
gradul subiectiv de bunăstare al persoanelor în vârstă care beneficiază de 
aceste servicii sociale. Chiar dacă metodologia ştiinţifică nu permite inferarea 
unor concluzii cauzale ci mai degrabă corelaţionare, este clar că multe dintre 
serviciile oferite de Centru corelează pozitiv cu bunăstarea beneficiarilor, 
fiindu-le de un real folos nu numai pe domeniul specific în care acţionează 
aceste servicii ci şi în alte domenii conexe ale calităţii vieţii. Bineînţeles, nu 
toate serviciile au un impact egal şi nu toate serviciile au în mod necesar un 
impact pozitiv semnificativ, dar putem concluziona fără mari riscuri că, per 
ansamblu, activitatea Centrului Creştin Social-Medical de Zi Sighişoara este 
benefică pentru echilibrul psihologic al beneficiarilor şi că există domenii 
clare de acţiune asupra cărora trebuie să insistăm şi în viitor, cum ar fi 
acordarea de hrană şi diverse servicii de consiliere, ajutorare şi asistenţă 
medicală.  
           În ansamblu, putem spune că la Centrul Creştin Social-Medical de Zi – 
Sighişoara se desfăşoară o lucrare sfântă, o lucrare care  face cinste deosebită 
Sfintei noastre Biserici şi tuturor creştinilor indiferent de confesiune, pe care, 
prin porunca lui Dumnezeu avem obligaţia expresă de a-i sluji, oferindu-le 
cele necesare unui trai decent la bătrâneţe. 
          Impactul lucrării este deosebit de puternic, fiind şi un liant între 
cetăţenii oraşului, care cu tare multă dragoste şi mărinimie oferă ajutor în 
alimente, haine şi bani, având certitudinea că ele ajung acolo unde trebuie.  
          Ori de câte ori, se realizează o analiză organizaţională, rezultatele 
acesteia provoacă o schimbare graduală în interiorul acelei instituţii, 
mobilizează sau demotivează personalul, constituie trăirea unei satisfacţii sau 
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neîmplinirii pentru aceia care realizează activităţi pentru atingerea unor 
obiective comune. Oricât de deasă ar fi evaluarea, introspecţia instituţională 
sau “radiografia internă şi externă” a unei instituţii, aceasta va emite noi 
rezultate, va răspunde la multe frământări dospite mai mult sau mai puţin în 
cuptorul voinţei de realizare a unor lucruri concretizate în aceea slujire a 
aproapelui, de care trebuie fiecare şi toţi împreună să dăm dovadă. Această 
slujire a aproapelui, pe lângă faptul că este încadrată în anumite standarde ce 
contribuie la bunăstarea societală dar şi la împlinirea unor deziderate umane, 
este cuantificată de Domnul nostru Iisus Hristos şi va constitui un mod de 
răsplată sau pedeapsă pentru fiecare “fiu a lui Dumnezeu”. Am putea afirma, 
în consecinţă, că ceea ce se împlineşte ca şi act filantropic, ca şi act de 
asistenţă socială, poate fi analizat atât din punct de vedere teologic cât şi 
sociologic.  
           Prezentarea activităţii sociale derulată în această instituţie, într-un mod 
ştiinţific, evidenţiază raportul de complementaritate dintre Biserică şi Stat în 
domeniul asistenţei sociale la nivel micro şi macro instituţional, intensa 
lucrare filantropică şi preocuparea permanentă şi prioritară a instituţiilor 
ecleziale de a se implica în problemele atât de diverse şi mereu noi ale 
membrilor societăţii omeneşti, care sunt fiii săi duhovniceşti, indiferent de 
religia, statusul social şi alte criterii de departajare.  
           Ca unul care sunt implicat în coordonarea asistenţei sociale a unei 
instituţii, am intenţionat, să analizez într-un mod profesionist punctele forte 
dar şi lacunele desfăşurării misiunii sociale a Bisericii Ortodoxe Române, 
lipsurile documentelor care reglementează modul de funcţionare a sistemului 
de asistenţa socială creştină, cât şi nevoia de adaptare permanentă a 
furnizorilor de asistenţă socială ai bisericii la problemele sociale 
contemporane. Rezultatele acestei cercetări pot constitui un reper pentru 
demersul Patriarhiei Române de a elabora o strategie de dezvoltare în 
domeniul asistenţei sociale.    
           Analizarea şi măsurarea impactului activităţilor de asistenţă socială 
asupra beneficiarilor dar şi asupra celorlalţi membrii ai comunităţi, a dat un 
răspuns specific şi măsurabil legat de: nevoia de formare continuuă a 
personalului care asigură asistenţa socială a bisericii la toate nivelurile 
acesteia de organizare (nevoia unui asistent social angajat la fiecare parohie 
rămâne un deziderat continuu, care ar creşte calitatea actului social din spaţiu 
parohial dar mai ales ar rezolva marea problemă a asistenţilor sociali teologi); 
îmbunătăţirea şi diversificarea metodelor de strângere de fonduri, pentru a 
asigura sustenabilitatea serviciilor sociale înfiinţate prin diverse proiecte şi 
programe cu finanţare naţională sau europeană; eficientizarea maximă a 



 21

parteneriatelor dintre “Stat şi Biserică” precum şi tranzlatarea acestora la 
nivel regional şi local. 
           Existenţa unui centru social care respectă tot ceea ce înseamnă 
legislaţia românească în domeniu dar şi dragostea faţă de aproapele 
exprimată într-o formă concretă prin faptă, după modelul suprem al lui 
Hristos, realizarea unor obiective unice la nivel naţional şi de pionerat 
conferă Protopopiatului ortodox român Sighişoara, locul binemeritat şi 
recunoscut între furnizorii de servicii sociale. 
           Voluntariatul pe care se pune un real accent şi prin care se realizează 
multe din obiectivele sociale ale Bisericii, revelează faptul că Instituţia 
eclezială a avut un sistem de asistenţă socială bine organizat încă de la 
plămadă, identificat cu însăşi fiinţa sa, când nici măcar această formă de 
slujire dezinteresată nu era cuprinsă într-o lege a voluntariatului sau definită 
în tot felul de teorii legate de munca voluntară. 
          Prezentarea activităţii de asistenţă socială a ortodoxiei româneşti, 
precum şi implicit a unei instituţii caritative bisericeşti, contracarează părerile 
unor inşi ce susţineau lipsa unei deschideri a cultelor religioase şi a 
competenţelor pentru servicii de asistenţă socială. Acreditarea serviciilor 
sociale ale cultelor, de către instituţiile competente ale statului contrazice 
părerea că natura cultelor religioase le împiedică să acorde asistenţă neutră şi 
competentă persoanelor vulnerabile. Asigurarea acestor servicii, de către 
personal specializat, fiind unul din criteriile acreditării, coordonarea şi 
gestionarea tuturor activităţilor de asistenţă socială de către persoane 
licenţiate, absolvente de master şi de alte cursuri postuniversitare şi de 
specialitate,  contrazice susţinerea ideii că „personalul clerical al oricărui tip 
de cult nu are studii de specialitate în domeniile respective de intervenţie şi 
apelează la idei şi practici nevalidate de comunitatea medicală şi stiinţifică”. 
             Analiza a mai scos în evidenţă câteva aspecte: nevoia consolidării 
relaţiilor cu instituţiile publice care au acelaşi obiect de activitate; 
îmbunătăţirea comunicării cu beneficiarii indirecţi ai serviciilor sociale 
(aparţinători); nevoia de a creşte nivelul salarial pentru a diminua sau stopa 
fluctuaţia de personal; solidaritatea, consolidarea echipei vizibilă mai ales în 
momente grele ale organizaţiilor poate inspira membrii altor instituţii; nevoia 
de a lărgi aria de acoperire a serviciilor sociale specializate şi asupra altor 
categorii de beneficiari. 
         Totodată această lucrare, în ansamblul ei, completează studiile existente 
în domeniu, indică o direcţie strategică pentru misiunea socială a Bisericii 
Ortodoxe Române, descoperă oameni, fapte şi contexte legate de viaţa social-
misionară a ortodoxiei româneşti, în trecut şi în prezent. Chiar dacă dăinuie 
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de mii de ani sub forme necristalizate juridic, sistemul de asistenţă socială al 
cultelor este unul relativ nou sub aspect empiric, motiv pentru care 
considerăm că este binevenită o astfel de cercetare care să aibă ca obiect de 
analiză una din instituţiile Bisericii Ortodoxe Române. 
           Considerăm, aşadar, că o astfel de lucrare constituie adevărate feed-
back-uri pentru ostenitorii structurilor sociale ale Bisericii, fie angajaţi, 
voluntari fie membrii activi ai ong-urilor care funcţionează sub patronajul 
spiritual bisericesc, un mod de cunoaştere şi un îndemn la voluntariat pentru 
cei “care-şi pun viaţa pentru prietenul lor”, un nou punct de plecare pentru 
reorganizarea internă a acestor structuri, şi nu în ultimul rând, un material de 
răsfoit pentru “cercetaşii” în mâinile cărora va ajunge această lucrare. 
           Bine-nţeles, nu avem pretenţia că am epuizat în această lucrare absolut 
toate aspectele legate de filantropia ortodoxiei româneşti, acest subiect este 
unul vast, unul care urmează să fie analizat încă de mulţi cercetători, per 
total, încerc să cred că această lucrare cu plusurile şi poate minusurile sale, 
aduce o contribuţie la reliefarea modului în care Biserica ortodoxă română se 
îngrijeşte de păstoriţii săi şi sub aspect social-filantropic şi material, nu numai 
sub aspect pastoral-spiritual. 
          Concluzia generală care se desprinde din cele prezentate este limpede: 
preoţimea a fost şi este alături de popor şi de toţi credincioşii în toate 
momentele dificile care s-au ivit de-a lungul vremii. Biserica a sprijinit 
totdeauna aspiraţiile oamenilor spre o viaţă mai bună, mai omenească, s-a 
zbătut ca enoriaşii săi să aibă cele necesare unui trai decent. Iar Centrul 
Creştin Social-Medical de Zi – Sighişoara este exemplul cel mai elocvent în 
acest sens, exemplu care se cere imperios de urmat în condiţiile vremurilor 
tulburi şi apăsătoare ale contemporaneităţii.  
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