
SFINȚENIA, ETERN „ACT DE IDENTITATE”  
AL PREOTULUI

Preot lect. dr. Mihai Iosu

Cât de sublimă poate fi lucrarea preotului! Câtă nobleţe poate aduce ca, 
mai apoi, revelată şi confirmată, să fie împărtăşită semenilor fideli! A o rea-
duce în atenţie, spre a spori interesul în ceea ce priveşte cunoaşterea şi, în 
special, trăirea recomandată de această misiune, în orice vremuri şi vremi, 
„înseamnă a vorbi despre rostul şi temeiul acestei slujiri; de conştiinţa chemării 
şi darul ei; înseamnă a adânci această chemare în lumina roadelor; mai concret, 
după Sfântul Apostol Pavel, înseamnă: a ştii cum trebuie să ne comportăm în 
casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Celui viu, stâlp şi temelie 
a adevărului (I Tim. 3,15)”.Într-o vreme a sondajelor de tot felul, preotul, 
chemarea şi lucrarea sa, ar trebui să fie în vârful ierarhiei. Acest fapt, nu doar 
datorită aşteptărilor venite din comunităţi, ci mai ales, datorită rolului şi ros-
tului acestora de a precede expectativa creştinilor. Mântuitorul Hristos, a 
ignorat sfatul nepotrivit al Apostolilor de a da drumul mulţimilor pentru a 
căuta în localităţile învecinate astâmpăr la foame şi sete. Anticipând desfă-
şurarea firească a evenimentelor, a poruncit ucenicilor: Daţi-le voi să mănânce 
(Mc. 6,37). Şi aceştia iau act. Şi oferă. Nu din cantitatea insignifiantă, ci şi 
roadele binecuvântate, miraculos înmulţite.

Preotul, urmaş al învăţăceilor Domnului, nu se poate deroba de la cunoaş-
terea şi urmarea, la scară totuşi, a acestor lucrări. În prezenţa nevăzută a lui 
Hristos, de faţă fiind mulţimea văzută, el continuă lucrări pe care Biserica i 
le face accesibile. Nivelul de accesibilitate este stabilit de cunoaştere. înţele-
gere, capacităţi şi calităţi. Iar pentru a împlini cele repartizate prin „fişa pos-
tului”, el trebuie să fie şi să aibă. Să fie la înălţimea chemării şi să aibă cre-
dibilitate şi autenticitate.

Unul din mediile care girează şi întreţine statutul unic al investirii preoţeşti 
este sfinţenia, cea care trebuie să fixeze, în cadrul permisiv şi clar, identitatea 
preotului, să întărească statutul său de pământean, spre a deschide posibilitatea 
de înnoire, de îndumnezeire. Sfântul Vasile cel Mare vede acest mediu ca pe 
unul accesibil prin faptul că se poate impropria prin înţelegere profundă şi 
prin imitaţie. Nu sfinţenia teoretizată este factorul definitoriu.„Aşa cum 
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pictorii, care zugrăvesc icoane după model, îşi îndreaptă continuu privirile 
spre original, ca să-i poată surprinde aidoma toate trăsăturile, tot aşa şi cel ce 
vrea să se desăvârşească în toate felurile, trebuie să privească la vieţi de sfinţi 
ca la nişte icoane vii şi lucrătoare şi să-şi însuşească bunătăţile lor, urmându-
le întocmai” 1.

Impactul sfinţeniei a fost şi a rămas acelaşi. Unghiul de privire şi capaci-
tatea de receptare, specifice evoluţiei, au evidenţiat, de-a lungul vremii, pro-
blemele de nuanţă. Astfel „toată organizarea cultului sacerdotal vechi era 
fundamentată pe ideea de sfinţenie şi pe convingerea că trebuia să fii sfânt 
pentru a putea să te apropii de Dumnezeu...Mentalitatea veche nu gândea să 
lege sfinţenia de perfecţiune. Pentru cei din acea perioadă sfântul nu se opunea 
imperfectului cât, mai ales, profanului” 2. Percepţia mi se pare firească, à 
l’epoque, atât sfântul şi implicit, sfinţenia, având diferite grade ascendente 
de fixare în mentalul colectiv.

„Sfinţenia pentru preot este adevăratul lui veşmânt care îl împodobeşte 
mai presus de toată lumea, cel care îl face pe el recunoscut tuturor, în toată 
vremea şi în tot locul…Preotul sfânt odihneşte inimile credincioşilor, aduce 
pacea conştiinţei lor, se face pildă şi model al vieţii creştineşti şi întruchipează 
icoana vie şi perceptibilă a cultului creştin, icoană care este tuturor vădită, 
potrivit căreia se judecă sfinţenia principiilor evanghelice şi de către cei din 
afara bisericii” 3.

Statutul special al preoţilor este evidenţiat şi în Vechiul Testament, unde, 
prin Moise, Tatăl Ceresc îi îndruma, cu fermitatea poruncii: să fie sfinţi ai 
Dumnezeului lor, căci ei aduc jertfă Domnului şi pâine Dumnezeului lor, şi de 
aceea să fie sfinţi (Lev. 21, 6). În alt context Moise îi învaţă pe preoţi cum 
să facă din apropierea de Dumnezeu o binecuvântare şi nu opusul: Preoţii 
care se apropie de Domnul Dumnezeu, să se sfinţească, pentru ca să nu-i 
lovească Domnul“ (Ieş. 19, 22). Psalmistul David întreabă şi el: Cine se va 
sui în muntele Domnului sau cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Răspunsul 
vine cu un argument lămuritor: ? Cel nevinovat cu mâinile şi curat cu inima, 
care n-a luat în deşert sufletul său şi nu s-a jurat cu vicleşug aproapelui 
său“ (Ps. 23, 3-4). Isaia proorocul, la rândul său, recomandă slujitorilor 
templului, să aibă o atenţie sporită în ceea ce priveşte igiena personală, che-
marea cât şi investirea lor fiind unice: „Curăţiţi-vă, voi cei ce purtaţi vasele 
Domnului!“ (Is.52, 11).

1  Pr. conf. Constantin Galeriu, “Slujirea preoţească după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”, 
S.T., Seria A II-a, Anul XXIX, nr. 1-2, ianuarie-februarie, 1977, p. 5.

2   Sfântul Vasile cel Mare, „Epistole”, P. S .B., vol. 12, Ed. Institutului Biblic şi de vMisiune al 
B.O.R., Bucureşti, 1988, p. 120.

3   Albert Vanhoye, Prêtres anciens, prêtres nouveau selon le Nouveau Testament, Éditions du 
Seuil, Paris, 1980, p. 43.
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Într-o altă etapă „Fiul lui Dumnezeu, prin Întruparea Lui şi prin trimiterea 
Duhului Său cel Sfânt, a adus putinţa îmbrăcării în sfinţenie a tuturor celor 
ce-L primesc prin credinţă. Căci Hristos ni s-a făcut tuturor înţelepciune de 
la Dumnezeu, dreptate şi sfinţenie şi răscumpărare (I Cor. 1,30). El nu ne 
mai cere acum să ne facem sfinţi mai mult prin eforturile noastre, ci ne face 
sfinţi prin sălăşluirea Sa şi a Duhului Său în noi (Gal.2,20; Ef. 2,9 şi 3,24)” 4. 
Nu putem îndepărta ideea de sfinţenie de felul în care exteriorizăm, prin acte, 
gesturi şi diverse alte ilustrări, această prea nobilă şi inegalabilă sălăşluire. 
În acelaşi timp nu putem rămâne insensibili la chipul lui Dumnezeu din om 
precum şi la datoria noastră de a pune în lucrare toate virtuţile în vederea 
împlinirii acestui deziderat. „Restaurarea chipului lui Dumnezeu în oameni 
cere preotului o pricepere, o stăruinţă şi o dragoste fără egal. El nu poate da 
odihnă vieţii sale până ce nu ridică din nou în păstoriţii săi, chipul lui 
Dumnezeu, acum slăbit şi desfigurat de păcat. El nu va înceta să cureţe şi să 
înfrumuseţeze acest chip comparându-l mereu cu frumuseţea absolută a ori-
ginalului car este Dumnezeu. Iisus Hristos îi este model şi de lucru şi de 
propus credincioşilor săi. Judecata dreaptă, sfinţenia. Smerenia şi dragostea 
îi sunt instrumente de muncă în această misiune” 5.

Sfinţenia este evidenţiată, întâi, prin calitatea de liturghisitor, de slujitor 
conştient şi responsabil a lucrărilor îngăduite, consecinţă a învrednicirii prin 
Taina Hirotoniei. „În nicio parte a chemării sale, nu este făcut preotul părtaş 
la preoţia Mântuitorului, într-un grad mai înalt, mai propriu şi mai desăvârşit, 
ca în oficiul său de liturghisitor, de săvârşitor al tainelor şi al oficiilor religi-
oase. Nu se poate imagina o intimitate mai mare şi mai strânsă a preotului cu 
Mântuitorul, ca această participare la sacerdoţiul său în Sfânta Liturghie” 6. 
În mediului liturgico-pastoral, în fapt aria de activitate cu relevanţă maximă, 
preotul nu este pus pentru sine, nu se reprezintă pe sine, chiar dacă vine cu 
cele ce le deţine întru sine. Şirul de interogaţii ce urmează este relevant: 
„Unde-l vom pune pe preot, când cheamă Duhul Cel Sfânt, când săvârşeşte 
preaînfricoşătoarea jertfă şi când atinge necontenit pe Stăpânul obştesc al 
tuturor? Cât de mare curăţie, cât de mare evlavie îi vom cere? Ce fel trebuie 
să fie mâinile acelea care slujesc, ce fel trebuie să fie limba aceea care rosteşte 
acele cuvinte? Nu trebuie să fie oare mai curat şi mai sfânt decât oricine altul, 
sufletul care a primit atâta duh?” 7 Cutremuraţi de această înşiruire interogativă, 
cei chemaţi la această sublimă slujire nu trebuie să se lase pradă neputinţelor, 

4   Sfântul Nectarie de Eghina, Despre preoţie, trad. de Parascheva Grigoriu, Ed. Sophia, 
Bucureşti, 2008, p. 56.

5   Pr. prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, Ed. 
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986,p. 30.

6   Pr. prof. Ioan Gh. Coman, „Vocaţia şi pregătirea pentru preoţie”, S.T., Seria a II-a, Anul VI, 
nr. 5-6, mai-iunie 1954, p. 256-257.

7   Pr. prof. univ. dr. Petre Vintilescu, Preotul în faţa chemării sale de păstor al sufletelor, Ed. 
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2007, p. 111.
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dificultăţilor de împlinire la standardele cerute, ci să realizeze că, dacă preoţia 
nu este deloc întâmplătoare, nici prezenţa şi prestaţia lor nu trebuie să fie 
rezultatul hazardului. Sfinţenia preotului rezidă şi în respectul de sine al aces-
tuia. „Clerul trebuie să lase deoparte toată grija cea lumească şi să se dezbrace 
de orice preocupare personală atunci când îmbracă haina sfinţită pentru a 
săvârşi cultul creştin. Numai dacă face acest lucru, va putea să liturghisească 
cu demnitate, cu linişte, cu claritate în expresii, cu clasicism în mişcări şi 
melodie şi cu toată sfinţenia cerută de solemnitatea cultului” 8.

Sfântul Simeon al Tesalonicului, mişcat profund de măreţia şi splendoarea 
actului slujirii, asociază pe preot cu fiinţe celeste, şi aşează Taina Preoţiei 
într-o lumină aparte, accentuându-i sublimitatea şi, implicit, sfinţenia. „Prin 
Taina preoţiei preotul devine însuşi serafimul care vede direct tainele lui 
Dumnezeu, se apropie de ele, se face părtaş lor, le deţine şi le desăvârşeşte...
Prin Taina preoţiei noi am devenit stătători înaintea lui Dumnezeu şi organe 
prin care alţii sunt în legătură cu Creatorul, am devenit cale şi povăţuitorii 
altora spre lumina cea adevărată. Prin Taina preoţiei am devenit heruvimi, 
care văd pe Cel ce vede toate şi purtătorii de foc, care ţin cărbunele cel viu” 9.

Biserica şi Sfânta Liturghie constituie locul şi lucrarea unde preoţia sa se 
alimentează, se manifestă şi se justifică, spiritul comunitar fiind raţiunea celor 
trei acţiuni. „Sfânta Liturghie poate fi socotită şi ca un mijloc de transcendere 
a oamenilor de la viaţa închisă în egoism şi în lume la viaţa de comunicare 
în Dumnezeu, ca Împărăţie a Lui...Biserica e corabia în care înaintează cre-
dincioşii spre starea de fii ai Tatălui Ceresc şi de fraţi ai Fiului făcut om şi 
jertfit pentru ei. Ea e Împărăţia anticipată a Sfintei Treimi. Iar locul în care 
se întăreşte cel mai mult această Împărăţie pregustată a Sfintei Treimi este 
Sfânta Liturghie” 10.

Explicaţia dată sfinţeniei în dicţionar este una scurtă, cu o densitate şi o 
amplitudine, maxime: calitatea cuiva de a fi (ca un) sfânt. Nu se poate continua 
preoţia lui Hristos, nu se pot împrumuta acte şi gesturi ale Mântuitorului, nu 
poate ridica la cele cereşti pe cei arondaţi lui, dacă preotul nu simte şi rămâne 
marcat de neastâmpărul generat de împroprierea acestei însuşiri. „Mântuitorul 
plineşte în persoana Lui preoţia cea adevărată şi jertfa cea adevărată, făcându-
ne părtaşi şi pe noi acestei jertfe prin preoţia bisericească, prin care să ne 
putem aduce şi noi jertfele noastre personale la jertfelnicul Dumnezeului 
Celui viu” 11. Sfinţenia slujitorului va fi pusă întotdeauna în balanţă cu urmarea 
lui Hristos. Atenţie însă, cele două pot fi pe acelaşi taler sau pe talere opuse. 

8   Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre preoţie, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., 
Bucureşti, 2007, p. 177.

9   Pr. prof. Spiridon Cândea, „Cultul creştin ortodox ca mijloc de păstorire a sufletelor”, R.T., 
Anul XXVII, nr. 1, ianuarie 1937, p. 9.

10   Idem, Studii şi articole de Pastorală Ortodoxă, Ed. Arhiepiscopiei Sibiului, 2002, p. 88.
11   Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 6.
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Când sunt pe aceeaşi parte vorbim de rodirea preoţiei lui Hristos iar când 
ocupă spaţii antagonice, avem de-a face cu erodarea preoţiei Lui. Această 
dublă percepţie umană, creează necesara responsabilizare a celui chemat şi 
investit, de a permanentiza grija faţă de imaginea sa, faţă de impactul avut de 
prezenţa şi lucrarea sa în comunitate. „Poteca spre sfinţire şi spre slujirea 
preoţiei este alunecoasă şi plină de sacrificii. Cei care cutează să urce spre 
frumuseţea slujirii preoţiei şi ale sfinţeniei sunt sfătuiţi să-şi sprijine temeinic 
piciorul propovăduirii Evangheliei păcii în ogorul Domnului; să se uite în 
dreapta şi în stânga. În dreapta, să nu cadă în prăpastie; în stânga, să nu vină 
cumva de sus o piatră sau o stâncă desprinsă din munte” 12.

Un factor major ce intervine în susţinerea sfinţeniei vine tot de la Dumnezeu, 
sălăşluieşte în om şi se cheamă har. „Preotul poate spune ca şi Sfântul Apostol 
Pavel: Tocmai când sunt slab atunci sunt tare (II Cor. 12,10), se înţelege, cu 
condiţia să-şi recunoască slăbiciunea, dar să ştie şi de harul lui Dumnezeu 
care este în el. Acela va auzi şi el în sine, în clipe de înfricoşare în faţa imen-
sităţii lui Dumnezeu şi a sarcinii sale, şoapta lui Dumnezeu, ca şi Sfântul 
Apostol Pavel: Îţi este de ajuns harul meu, pentru că puterea mea se desă-
vârşeşte în slăbiciune (II Cor. 12,9)” 13. În plan pastoral, conlucrarea cu acest 
dar divin, dă atât profunzime cât şi limpezime celui chemat. „Harul este putere 
şi iubire mai presus de lume, rezervă de putere şi de iubire nesfârşită, punându-
se la dispoziţia preotului în măsura în care se sileşte să se facă unealtă smerită 
dar plină de râvnă a lui” 14. 

În procesul de afirmare, confirmare şi punere în lucrare a sfinţeniei, poate 
pătrunde un „virus” dăunător a cărui „devirusare” poate dura mult şi nu cu 
succes garantat şi care poate ataca şi denatura seva şi sensul slujirii. Este 
vorba de slujirea teatrală, de celebrarea cu prea multă emfază, cu împrumuturi 
din toate celelalte arte, excepţie făcând arta slujirii responsabile. Mergând pe 
aceeaşi logică, putem accepta calitatea de „artist” a preotului, dar niciodată 
de actor. Una din unităţile de măsură ale sfinţeniei este raportarea în afară a 
fiorului slujirii sacerdotale, practic, ilustrarea, la parametri maximi, a misiunii 
pastorale de după Liturghie. Cine a îmbrăcat sfinţitele veşminte, cine a sen-
sibilizat toată comunitatea prin rugăciuni, rostite şi înălţate cu un fior inefabil, 
cine este artizanul pământesc al Prefacerii şi apoi ia în mâinile sale Pe Hristos 
şi cu El îi împărtăşeşte pe cei merituoşi, nu se poate raporta oricum la cei 
păstoriţi. Valenţele şi, eventual chiar performanţele actoriceşti, nu-l recomandă 

12   Preot lector Ioan Mihălţan, Preoţia Mântuitorului Hristos şi preoţia bisericească, Sibiu, 
1985, p. 814.

13   Arhim. dr. Chesarie Gheorghescu, „Preoţia creştină-o misiune sublimă în viaţa oamenilor”, 
S.T., Seria a II-a, Anul XLII, nr. 4, iulie 1990, p. 6.

14   Pr. prof. Dumitru Stăniloae, „Sublimitatea preoţiei şi îndatoririle preotului”, M.O., Anul IX, 
nr. 5-6, mai-iunie 1957, p. 307.
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ca făcând parte din turma Păstorului cel Bun. Sfinţenia sa este pusă la îndoială 
iar succesul pastoral devine o himeră.

„Prin însuşi oficiul său de săvârşitor al tainelor dumnezeieşti, preotul este 
obligat să trăiască dintr-o supraalimentare spirituală, întreg serviciul divin 
public, taine ori ierurgii, sunt tot atâtea ocazii ale graţiei divine pentru înain-
tarea în sfinţenie. A nu profita de aceste împrejurări şi a ajunge un simplu 
executant mecanic şi rutinar, înseamnă a comite un abuz şi un sacrilegiu” 15.

A devenit de notorietate sintagma: Viaţa clericilor este Evanghelia laicilor, 
cum de maxim folos este şi trăirea şi fructificarea Liturghiei de după Liturghie, 
o altă asociere lingvistică, imperial aleasă. Amândouă formulele au în miezul 
lor frumosul şi folosul pastoraţiei. Sfinţenia îşi pune amprenta cu maximă 
seriozitate, pe un spaţiu al trăirii şi lucrării preotului, spaţiu în care păstorul 
nu se evidenţiază pe sine ci felul în care viaţa sa, întreaga sa misiune, puse 
în slujba Domnului, spre progresul omului, conving şi înalţă, încălzesc şi 
luminează, dau grad mare şi sigur de accesibilitate la mântuire. „Beneficiul 
spiritual al credincioşilor va fi imens, graţie unui astfel de preot. De vor intui 
din atitudinea sa o ţinută respectuoasă şi cucernică cu ocazia administrării 
cultului, o ţinută transportată şi convinsă, preotul a realizat, deja, prin aceasta, 
o predică fructuoasă, înrădăcinând credinţa şi pietatea în sufletele 
credincioşilor” 16.

Nefiind o însuşire de conjunctură, sfinţenia rezonează cu alte aplicaţii 
perene ale preotului cum sunt rugăciunea şi meditaţia, expresia crezului său 
profund creştin. Aplicând rugăciunea, el o trăieşte. O trăieşte convins şi con-
vingător. O transmite ca pe un rod al experienţei sale de adoraţie faţă de 
Dumnezeu, fiind asociat chiar cu cei ce receptează mesajul şi trăirea, în fapt 
rolul şi rostul lui. „Preotul trebuie să fie imnul încorporat, neîncetat, care urcă 
din Biserică la Dumnezeu. Buzele lui sfinţite de Dumnezeu Însuşi, îşi unesc 
murmurul lor smerit şi totuşi sublim cu cel neîntrerupt al ierarhiilor îngereşti. 
El este o rugăciune vie .Prin rugăciune el învinge ariditatea şi greutăţile vieţii, 
care pentru el sunt mai mari ca pentru alţii...În rugăciune va întâlni pe 
Dumnezeu pe acele înălţimi ale spiritului, unde va primi pe faţa sa razele 
soarelui etern. Duhul rugăciunii trebuie să încălzească toată viaţa noastră şi 
când nu e pe buzele noastre, acest duh trebuie să suspine, fără cuvinte, în 
inimile noastre” 17. Cu o preocupare continuă pentru un bine, bine făcut, cu o 
râvnă cotidiană după sfinţenie şi cu o dorinţă arzătoare de a pune în lucrare 
propria chemare, preotul ajunge la starea în care realizează că „rugăciunea 
este plămânul vocaţiei. Prin ea el îşi alimentează şi îşi întăreşte chemarea de 
sus...Rugăciunea caldă şi deasă este semn sigur al vocaţiei” 18. Atât vocaţia 

15   Abbé Rouzod la ibidem, p. 307.
16   Pr. prof. univ. dr. Petre Vintilescu, op. cit., p116.
17   Ibidem, p. 117.
18   Pr. prof. Dumitru Stăniloae, art. cit., p.308.
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care înflăcărează rugăciune cât şi rugăciunea care asigură „aerul ozonat” al 
vocaţiei, se conjugă dând celor din jur semnele vitale ale sfinţeniei, comoara 
omului ales, autentic prin ce face şi credibil prin ce spune.

Preotul din om meditează apoi, decantând valorile supreme dintr-un coti-
dian cu lumini şi umbre, valori care, prin înnobilarea dată de slujitorul Bisericii, 
ajung de mare utilitate în sufletele celor avizi de credinţă şi pietate. La medi-
taţia omului din preot, o consecinţă poate fi următoarea: „Congruenţa între 
calitatea preotului de liturghisitor, de administrator al tainelor, de săvârşitor 
al diferitelor servicii ocazionale şi cea de om aparte trebuie să fie perfectă. 
Consecvenţa trebuie să-i fie norma de căpetenie în orice împrejurare a vieţii” 19. 
Cele două noţiuni, de preot şi de om, două realităţi distincte din două lumi 
diferite, nu se exclud ci se susţin, nu se întăreşte una din energia celeilalte, 
defavorizând-o, ci sporesc în sublimitate şi demnitate prin ceea ce uneşte şi 
zideşte adică prin sfinţenie. Un distins om de cultură şi un intelectual de 
marcă, preocupat de preoţime românească scria cu convingere: „Nu numai 
împlinitor al slujbelor în Biserică, ci om care împrăştie în jurul lui bunătatea, 
blândeţea, care apără pe cei oropsiţi...om care ajută, se jertfeşte chiar, om care 
dă, nu care adună, într-un cuvânt suflet adevărat printre atâtea suflete, care 
aşteaptă să fie luminate şi apărate, aşa trebuie să fie preotul” 20.

„Exemplul vieţii personale a preotului estre cea mai bună predică, o predică-
model permanentă şi cu puternică influenţă asupra credincioşilor. Învăţătura 
luminează mintea, dar exemplul, prin mijlocirea intuiţiei-accesibilă oricui-îmbol-
deşte puternic voinţa spre fapte” 21. Suportul biblic, cu rezonanţa-i cunoscută, 
fundamentează acest univers: Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, 
aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să mărească pe Tatăl vostru Cel 
din ceruri (Mt. 5,16). Un astfel de deziderat implică o continuă luate aminte din 
partea păstorului. La purtarea de grijă cu care înnobilează comunitatea încre-
dinţată, el adaugă neîncetat grija şi respectul de sine. Aceste preocupări, fără a 
fi atinse de microbul egoismului, dau contur şi consistenţă caracterului său. 
„Preotul este un apostol, care nu se mulţumeşte cu formele, cu jumătăţile de 
măsură, nu caută lauda lumii, nu caută ale sale, nu se îngâmfă pentru lucrul său, 
ci se smereşte şi se străduieşte să-l sporească şi să-l facă mai bun. Lauda şi 
câştigul lui este mântuirea sa şi a credincioşilor săi” 22.

Un dascăl de Teologie, laic din motive obiective, ne-a încântat, în scrierile 
sale de profil, cu pagini antologice despre preoţie, cu spiritul său aşezat, nu 

19   Pr. prof. Ioan Gh. Coman, art. cit., p. 246.
20   Pr. Ioan Bunea, „Păstorul şi turma sa”, R.T., Anul XXV, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1935, 

p.382.
21   Ovid Densuşianu la Prof. dr. I. Mateiu, „Studenţii şi preoţia”, R.T., Anul XXII, nr. 1, 

ianuarie1932, p. 5.
22   Prof. Constantin C. Pavel, „Preotul-pilduitor şi îndrumător al vieţii morale a credincioşilor”, 

B.O.R., Anul XCVI, nr. 7-8, iulie-august 1978, p. 763.
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exagerat de critic dar nici superficial, evidenţiind valoarea preoţiei ce trebuia 
trăită şi dovedită, şi nu doar explicată sau, actoriceşte, afişată. „Înzestrat cu 
misiune şi cu putere de sus, preotul este deci între noi încărcat cu o răspundere 
egală cu sfinţenia, cu înălţimea şi cu cinstea slujirii lui. Superior nouă tuturor 
ca vrednicie înaintea lui Dumnezeu, creditat cu o încredere, de care nu ne 
bucurăm noi, înarmat cu puteri pe care nu le avem noi, hărăzit cu privilegii 
neîngăduite nouă, stând pe o poziţie inaccesibilă nouă, el este dator lui 
Dumnezeu şi oamenilor cu echivalentul darurilor şi cinstei oficiului său de 
cult, de care trebuie să se cutremure, nu un om, ci chiar un înger” 23. În diferite 
situaţii din viaţă, în afara oficiilor de cult, doar prezenţa preotului, marcată de 
prestanţă, decenţă şi demnitate, produce efecte bineplăcute şi binevenite. 
Uneori, în cazuri de factură extremă, apelul la păstorul sufletesc, este singura 
opţiune viabilă şi rezonabilă, ce aduce rezolvarea dorită. Cum trebuie să fie 
spre a reprezenta împăciuitoarea şi vindecabila soluţie? „Cu tine ca preot se 
înalţă şi se prăbuşesc mii de fiinţe omeneşti. Tu nu stai numai în faţa lui 
Dumnezeu care te poate ridica din bucurie în bucurie sau te poate azvârli în 
gheenă pe veci, după vrednicia sau nevrednicia ta, ci şi în faţa a mii de suflete 
ca se modelează după vrednicia sau nevrednicia ta şi sunt ridicate cu tine sau 
azvârlite cu tine...Să nu crezi că vei putea, când nu eşti văzut de credincioşi, 
să fii oricum” 24. 

Chiar dacă atingerea cotelor de cunoaştere şi împlinire amintite, reliefează, 
mai puternic, dificultatea misiunii, pentru cel vrednic de chemarea sa, sunt şi 
nenumărate circumstanţe ce-l întăresc şi-l ajută. Hristos şi Biserica Sa, nu sunt 
doar factori de propovăduire, ci şi surse inepuizabile de autentică trăire creştină. 
Modelul şi exemplele binecuvântate de El. „Preotul nu trebuie să uite niciodată 
că în misiunea pastorală zelul său fierbinte şi cinstit este binecuvântat de harul 
ajutător şi sfinţitor al lui Dumnezeu, care plineşte şi desăvârşeşte toate. În întreaga 
lui activitate pastorală el trebuie să fie convins că este asistat de prezenţa reală 
lucrării divine, care face ca strădaniile sale să fie binecuvântate cu bogate roade 
duhovniceşti. Numai procedând astfel, preoţii, ca păstori sufleteşti, vor putea 
contribui real la desăvârşirea vieţii creştine, la întărirea unităţii Bisericii...la 
realizarea unui climat de conlucrare eficace între toţi oamenii” 25. În acest context, 
Sfântul Apostol Petru ataşează la conştiinţa preoţească responsabilă, mesajul 
său, de perpetuă actualitate, ce revigorează entuziasmul constructiv, statorniceşte 
metodele de acţiune benefice şi nu cele păgubitoare, aducând la cunoştinţă, 
inclusiv, o formă de dumnezeiască răsplată: Păstoriţi turma lui Dumnezeu, dată 

23   Prof. Teodor M. Popescu, art. cit., p. 171.
24   Idem, „Sfinţenia şi răspunderile preoţiei”, S.T., Seria II, Anul IV, 3-4, martie-aprilie 1952, 

p. 168.
25   Sebastian Şebu, „Principii pastorale patristice şi permanenţa lor”, M.A., Anul XVII, nr. 3-4, 

martie-aprilie 1972, p. 261.
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în paza voastră, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, 
nu pentru câştig urât, ci din dragoste; Nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste Biserici, 
ci pilde făcându-vă turmei. Iar când se va arăta Mai-marele păstorilor, veţi lua 
cununa cea neveştejită a măririi (I P. 5, 2-4).

Sfinţenia preotului face diferenţa între un om aparte şi un om ales. A fi 
deosebit se poate explica şi prin numărul de „ciudăţenii” cu care un ins se 
detaşează între semeni. El poate ilustra un personaj din grupul celor „mulţi 
chemaţi”, în sensul de convocaţi. Gruparea de elită este şi va rămâne, cea „a 
puţinilor aleşi”. Fără a mă erija în promotorul şi susţinătorul accentelor judi-
ciare sau justiţiare, nu pot ignora remarca unora: sunt preoţi şi ...preoţi. Sau 
popi (cu întreg bagajul peiorativ). De modul în care conjugă verbele a fi şi a 
avea, de felul în care se prezintă pe sine şi ce pretinde de la ceilalţi, de moda-
litatea folosită spre a convinge ca este omul lui Dumnezeu şi al Bisericii, om 
pentru alţii (empatic) şi om ales, depinde nu doar succesul misiunii, ci pere-
nitatea lui. „Ca slujitor al Tainelor, preotul trebuie să se găsească întotdeauna 
în stare de graţie, întrucât, în orice moment, nevoile credincioşilor pot face 
apel la oficiul său de organ sau instrument al harului divin. Este oare de înţeles 
pentru chemarea reprezentantului lui Dumnezeu ca, din cauza nevredniciei 
sale, să-şi găsească moartea veşnică în însuşi oficiul prin care el mijloceşte 
har pentru credincioşi?” 26. Sfântul Ioan de Kronstadt, cunoscător şi trăitor, 
având conştiinţa trează cu privire la responsabilităţile preoţimii, cu bucurie 
dar şi cu înfricoşare, nu ocoleşte alternativele misiunii şi afirmă răspicat: „Cât 
de multe faceţi pentru Dumnezeu, pentru oameni şi pentru voi înşivă de veţi 
săvârşi lucrarea voastră cu credinţă, cu iubire, cu osârdie, cu ardoare şi înflă-
cărare şi cât de slabă, de uscată şi de stearpă va fi lucrarea voastră de o veţi 
săvârşi cu nepăsare, cu lene şi cu indiferenţă, fără osârdie şi înflăcărare! Mare 
răspuns veţi da înaintea lui Dumnezeu şi pentru voi şi pentru cei încredinţaţi 
purtării voastre de grijă” 27. 

Părintele sufletesc, sacerdot şi păstor, exemplifică biblic, de atâtea ori, 
entuziasmul său, citând pe Sfântul Apostol Pavel care exultă: Toate le pot în 
Hristos Cel ce mă întăreşte (Fil. 4,13). Cel ales, numit şi investit să poarte de 
grijă celor încredinţaţi, poate urca la nivelul următor şi să exclame: De acum 
nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine (Gal. 2,20). Sfinţenia sa are o 
pondere importantă în seriozitatea, veridicitatea şi utilitatea acestui răspuns. 
Soluţionare ce poate fi, nu doar o replică, ci un ascendent mântuitor. Fie nouă!

26   Pr. prof. univ. dr. Petre Vintilescu, op. cit., p115.
27  Sfântul Ioan de Kronstadt, Către păstorii duhovniceşti, trad. de Cristea Florentia, Ed. 

Egumneiţa. Galaţi, 2011. p. 231.


