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Sunt un preot ortodox venit din Fran]a
[i, de aceea, ajungând în România, m\
a[tept a înv\]a în primul rând, iar nu a
da sfaturi duhovnice[ti altora. De aceea,
ceea ce urmeaz\ a v\ spune este mai
mult o încurajare, o încercare de a v\
stimula pentru ceea ce face]i, [i nu atât
o transmitere de înv\]\turi de la mine
c\tre credincio[i. Voi încerca astfel s\
abordez un subiect oarecum inedit: Tine-
retul ortodox [i societatea modern\.

Postul Mare este momentul în care se
cuvine s\ cuget\m mai cu osârdie asupra
sensului vie]ii noastre [i, îndeosebi, este
timpul medit\rii asupra semnifica]iei
a[a-numitei metanoia, a poc\in]ei, a re-
înnoirii vie]ii noastre prin lucrarea Du-
hului Sfânt. De aceea, în special în aceast\
perioad\ de peniten]\, se pune problema
rela]iei dintre tinerii ortodoc[i [i P\rin]ii
duhovnice[ti ai Bisericii.

De la început vreau s\ reamintesc
faptul c\ aceast\ reînnoire spiritual\ nu
vizeaz\ doar mântuirea noastr\ indivi-
dual\, ci o reînnoire a întregii Biserici,
mântuirea întregii lumii, a întregii crea]ii
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[i, mai ales, societ\]ii în care noi ne
afl\m. Duhul Sfânt ne cere ast\zi s\ re-
înnoim con[tiin]a noastr\, s\ o respon-
sabiliz\m în fa]a tinerilor Bisericii noastre,
pentru a ajuta oamenii s\ cread\ în
Hristos. Voi încerca s\ structurez ideile
ce am s\ vi le prezint în trei capitole,
primul dintre ele abordând problema
paternit\]ii, mai exact a sensului pater-
nit\]ii. Al doilea capitol îl voi consacra
importan]ei responsabilit\]ii noastre de
P\rin]i în sânul Bisericii, iar în al treilea
capitol  voi încerca s\ l\muresc ceea ce
Duhul Sfânt le cere ast\zi tinerilor orto-
doc[i în via]a lor.

Biserica, în zilele noastre, are misiunea
de a descoperi lumii dragostea cea p\-
rinteasc\ a lui Dumnezeu. Citind Sfânta
Scriptur\, vedem c\ Dumnezeu vorbe[te
adeseori despre tinere]e. Mai întâi, amin-
te[te despre tinere]ea lui Israel, iar aceasta
ne apare, la o prim\ vedere, ca o reali-
tate fragil\. În Psalmi se spune undeva
c\ inima omului este înclinat\ spre cele
rele înc\ din tinere]e. Un alt psalm vor-
be[te despre gre[elile tinere]ii, iar Sfântul
Apostol Pavel, în Epistola a II-a c\tre
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Timotei, ne îndeamn\ s\ fugim de ispitele,
de fluctua]iile ei.

Îns\, în Sfânta Scriptur\, Dumnezeu
vorbe[te [i despre suferin]a tinere]ii. De
pild\, în Psalmul 87, psalmistul spune:
„S\rac sunt eu [i în osteneli din tine-
re]ile mele” sau, în alt psalm, zice: „Din
tinere]ile mele m\ prigonesc cei ce-mi
voiesc mie rele”. Prin urmare, dup\ cum
am v\zut în aceste texte, e limpede m\r-
turia c\ tineretul are nevoie de îndru-
mare p\rinteasc\, de ocrotire. În Psal-
mul 118, cel mai lung psalm, pe care,
desigur, îl cunoa[te]i, se pune problema
modalit\]ii prin care s\ ne p\str\m o
tinere]e curat\.

Al doilea aspect pe care a[ vrea s\-l
subliniez e c\, în Sfânta Scriptur\, tine-
re]ea nu e prezentat\ doar ca o realitate
fragil\, ci ca o perioad\ de dobândire a
în]elepciunii. Sfânta Scriptur\ m\rturi-
se[te: „Tinere]ea Îl caut\ pe Dumnezeu”.
În Cartea În]elepciunii lui Solomon se
spune: „Din tinere]ile mele Îl caut pe
Domnul”. În acela[i timp, din ceea ce
vedem în Sfânta Scriptur\ în]elegem c\ [i
Dumnezeu îi caut\ pe tineri. În Psalmul 70,
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psalmistul m\rturise[te Domnului: „Dum-
nezeule, m-ai înv\]at din tinere]ile mele”.

În sfâr[it, al treilea aspect ar\t\ tine-
re]ea ca o realitate deschis\ c\tre viitor,
ca o realitate profetic\, a[a cum se spune
[i în Psalmi c\ Dumnezeu este Cel care
ne inspir\. Aceste trei aspecte despre care
am vorbim le putem descoperi [i în
cartea Profetului Daniel, în sensul c\
acei trei tineri, care au intrat în cuptorul
cel cu foc [i au ie[it nev\t\ma]i, pot fi
un exemplu pentru tinerii de ast\zi. În
alte texte ale Sfintei Scripturi, cum este,
de pild\, cartea Profetului Ioil, se afirm\
c\ tinerii au revela]ii profetice. 

Psalmul 102 vorbe[te despre reînno-
irea tinere]ii poporului lui Dumnezeu,
prin aceasta în]elegând nu c\ tinere]ea
este abandonat\, ci insist\ pe faptul c\
Dumnezeu e p\rintele s\u. În afar\ de
acest fapt, c\ Dumnezeu este P\rintele
tuturor, exist\, în Sfânta Scriptur\, [i un
sens al paternit\]ii ca realitate educa-
tiv\ a omului. Spre exemplu, în Consti-
tu]ii Apostolice se aduc l\muriri asupra
acestui aspect, sus]inându-se faptul c\ se
cuvine ca Biserica s\ se preocupe de tineri,
deoarece sunt mai expu[i influen]elor


