
VIAȚA PREOTULUI -„ CUNUNA” MORALITĂȚII ÎN PAROHIE

Preot lect. dr. Mihai Iosu

„Preoţia e sublimă prin înălţimea uluitoare la care ridică pe purtătorul ei, 
dar pe de altă, prin răspunderea înfricoşată legată de ea, înălţime şi răspundere 
care stau, pe de o parte, în contrast cu firava fiinţă omenească, dar pe de altă, 
îi revelează cinstea şi încrederea nemăsurată ce-o pune Dumnezeu în ea...E 
sublimă pentru că face din omul creat din nimic, un mijlocitor şi un împreună 
lucrător al Stăpânului atotputernic în opera de sfinţire şi de mântuire a seme-
nilor săi” 1. Descrierea părintelui Dumitru Stăniloae pune în valoare lucrarea 
preoţească, arătând dimensiunile la care este aşteptat cel chemat, activitatea 
în sine devenind accesibilă, în primul rând, datorită susţinerii divine. Omul 
ales şi investit ataşează la încrederea dumnezeiască şi acceptul său, participarea 
sa, lăsându-se înnobilat de statutul de împreună lucrător. Transferul de la sublim 
la responsabil aduce, în prim plan, persoana preotului, om chemat şi trimis, 
om ales dintre oameni, pentru Dumnezeu şi oameni.

„Dacă m-ar fi stăpânit dragostea de slava deşartă, ar fi trebuit mai degrabă 
să primesc preoţia decât să fug de ea. Pentru ce? Pentru că mi-ar fi adus multă 
slavă. M-ar fi făcut renumit şi vestit, ar fi făcut pe toată lumea să creadă despre 
mine lucruri mari şi minunate, că eu, cu toată tinereţea mea, cu toate că m-am 
despărţit de puţină vreme de frământările şi grijile lumii, am părut dintr-odată 
în ochii tuturor atât de bun şi de vrednic încât să fiu pus înaintea celor care 
şi-au cheltuit întreaga lor viaţă pe drumul plin de osteneli al virtuţii şi să iau 
mai multe voturi decât toţi aceia” 2. Prin mărturia de mai sus, Sfântul Ioan Gură 
de Aur lasă posterităţii un mare adevăr plin de pricini de reflexie pentru orice 
persoană responsabilă, preocupată de rolul şi rostul preotului. Confesiunea 
marcată de o dezarmantă sinceritate, pune pe gânduri pe cei ce exclud sau 
minimalizează caracterul de jertfă al acestei chemări şi care evidenţiază, în 
plin plan, doar latura garnisită cu facilităţi şi avantaje a misiunii sacerdotale. 

1 Pr. prof. Dumitru Stăniloae, „Sublimitatea preoţiei şi îndatoririle preotului”, M.O., Anul IX, 
nr. 5-6, mai-iunie 1957, p. 298

2 Sfântul Ioan Gură de Aur, „Tratatul despre preoţie”, în Despre preoţie, Ed. Institutului Biblic 
şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 2007, p. 80.
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„Societatea nu se reformează cu porunci, sfaturi sau legi, ci prin bărbaţi vred-
nici, prin apostoli plini de duhul ceresc şi de credinţă nestrămutată în Domnul 
nostru Iisus Hristos, piatra de temelie a vieţii celei adevărate” 3.

Pentru cei preocupaţi de lucrarea preoţească, nu imaginea cosmetizată a păs-
torului, este prioritară, ci rodnicia prezenţei şi participării lui, în slujba Divinităţii 
şi a umanităţii. „Lucrurile mari şi minunate”, de valoare şi de durată, nu pot fi 
aduse la lumină şi puse în valoare decât de cei ce şi-au înţeles menirea, fiind la 
înălţimea chemării preoţeşti, aceste standarde păstrându-se prin responsabilitatea 
de aleasă ţinută, stabilitatea şi flacăra vie, nestinsă a vocaţiei. „Frământările şi 
grijile”, în realitate, nu sunt repere ale fugii de preoţie ci chiar „pâinea cea de 
toate zilele”, hrana vieţii celui chemat, să slujească şi nu să i se slujească. Un 
distins pastoralist, luând atitudine faţă de unele derapaje din viaţa şi acţiunile 
preotului, sfătuia pe un confrate, astfel: „Tu ştii, atât din învăţătura pe care cu 
strădalnică hărnicie şi cu neostenită sârguinţă ai agonisit-o, pe cât din bogata 
experienţă a vieţii, că mijlocul cel mai puternic al bunei vestiri a preotului şi în 
acelaşi timp arma cea mai nebiruită a tuturor luptelor sale pe teren misionar este 
exemplul propriei sale vieţii” 4. Implicarea preotului în cotidianul compatibil cu 
misiunea sa are, ca şi cadru şi substanţă, zbateri, ambiţii constructive, neastâmpăr 
de a repara răul, bucurie la bucurii, compasiune sinceră la dureri, drag de misi-
unea încredinţată. Misiune încredinţată pentru propăşirea vieţii, existenţă care, 
ciclic, oferă câteodată şi similitudini descurajante. „Viaţa omului de azi se petrece 
într-un ritm grăbit, care, nu de puţine ori, nu-i dă răgaz să se găsească cu el însuşi. 
O impresie o alungă pe alta, trăirile sufleteşti sunt fără niciun ecou dinamic, de 
prefacere sufletească, pentru că omul de azi e un grăbit, un doritor de nou şi 
senzaţional şi astfel nicio valoare nu dăinuie în inima lui, nicio năzuinţă nu-l 
ridică peste vremelnic şi de aceea e un nemulţumit, un neliniştit, un om a cărui 
viaţă se scurge fără lumină şi fără adâncime” 5.

Pentru a fructifica la nivelul optim întreg spectrul de preocupări de mai 
sus, preotul nu se poate înfăţişa oricum, în înzestrarea lui trebuind să coexiste 
întreaga gamă de calităţi în vederea materializării celor binevenite şi binepri-
mite. „Preotul e un generos. El e un făcător de bine, dacă se poate spune aşa, 
de profesie. Preoţia nu e o profesiune, dar a fi de profesie făcător de bine, e 
un act de dăruire...Preotul este un sfătuitor şi mântuitor. E fratele tuturor oame-
nilor. E cel de care oricine se poate sprijini. E prietenul, fratele şi părintele 
tuturor” 6. Această înşiruire de grade de apropiere, unele cu înrâurirea celor de 
rudenie, îl aşează pe preot pe un alt plan, unde cei ce se raportează la el şi apoi 

3  Preot Gheorghe Secaş, „Despre vrednicia preoţească”, R.T., Anul XXVII, nr. 6, iunie 1937, p. 223.
4  Pr. prof. dr. Spiridon Cândea, Studii şi articole de Pastorală Ortodoxă, Ed. Arhiepiscopiei 

Sibiului, 2002, p. 139.
5  Maria Vartic, „Cuvinte creştineşti pentru tineretul român”, R.T., Anul XXVII, nr. 7-8, iulie-

august 1937, p. 284.
6   Antonie Plămădeală, Preotul în Biserică, în lume, acasă, Sibiu, 1996, p. 12.
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cei ce-l urmează, sporesc mereu în aşteptări. „În parohie el este centrul şi 
sufletul acesteia. Inima de la care porneşte sângele vieţii duhovniceşti în viaţa 
credincioşilor; inima către care vin valurile durerilor şi necazurilor omeneşti, 
ca să se înzdrăvenească şi să capete iar putere de viaţă...E lumina care stă pe 
vârf de munte şi luminează. El este îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, 
după chipul marilor Părinţi Bisericeşti” 7. În realitatea spirituală oferită şi întărită 
de comunitate „păstorul duhovnicesc îşi păzeşte buna cuviinţă în relaţiile sale 
când: 1. nu îşi neglijează datoriile sfinte şi apostolia sa; 2. când îşi aminteşte 
că trebuie să fie, oriunde şi oricând, un model creştin, când vorbeşte şi când 
tace; 3. când se conformează el însuşi responsabilităţilor care decurg din grija 
pentru conştiinţa turmei sale” 8.

Ca şi urcuşul duhovnicesc şi ascensiunea prin acţiune a păstorului, n-are 
momente de respiro; îi lipseşte acea relaxare, pe care o regăsim în alte domenii. 
Explicaţia este simplă: preoţia este o misiune continuă, nu este o activitate normată. 
Programul de lucru se derulează între două repere: a te face tuturor toate (I Cor. 
9,22) şi a acţiona cu timp şi fără timp (II Tim. 4,2). Fiecare interval orar stă sub 
semnul multor comandamente neo-testamentare, care nu îngreunează, ci facilitează, 
nu dezechilibrează ci stabilizează, nu tulbură, ci linişteşte. Amintim câteva:

- Slujba ta fă-o deplin! (II Tim. 4,5). Povaţa aceasta ne responsabilizează, 
determinând preoţimea la a elimina jumătăţile de măsură din pastoraţie, idealul 
în lucrare şi trăire, neputând fi minimalizat.

- În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea (In. 16,33). 
Textul ioaneic depăşeşte starea de avertisment şi aduce chiar o soluţie. Luându-se 
act de viaţa pământească şi meandrele ei, se activează, ca elemente de forţă, 
virtutea curajului, precum şi dorinţa cunoaşterii vieţii şi urmării lui Hristos.

- Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit (II 
Tim.4,7). Este una din posibilele şi liniştitoare concluzii ale traseului urmat 
de preot în Biserică, în lume şi acasă, parcurs care îl poate învrednici de un 
alt stadiu merituos, chiar mântuitor: Bine slujitor bun şi credincios...întră întru 
bucuria Domnului tău (Mt. 25,23).

De remarcat, de asemenea, este faptul că la preoţie / preoţime chiar gradele 
de comparaţie comportă un specific aparte. „Preotul trebuie să ştie că un cre-
dincios de rând este rău când face fapte rele, fapte vrednice de pedeapsă, pentru 
care legea este un stăpân aspru; iar un preot, este rău când nu-i bun în cel mai 
înalt grad, când nu propăşeşte necontenit în bine. Aceasta pentru că preotul 
trebuie să atragă pe credincioşi pe calea virtuţii prin covârşirea virtuţii sale” 9. 

7   †Vasile, Episcopul Oradiei, „Locul şi rostul preotului în parohie-câteva îndrumări pastorale 
pentru timpul de acum”, M.A., Anul XXVI, nr. 7-9, iulie-septembrie 1981, pp. 479-480

8   Sfântul Nectarie de Eghina, Despre preoţie, trad. de Parascheva Grigoriu, Ed. Sophia, 
Bucureşti, 2008, p. 64.

9   . Sfântul Grigorie de Nazianz, „Cuvânt de apărare pentru fuga în Pont după ce a fost hirotonit 
şi pentru întoarcerea lui de acolo. În acest cuvânt şi despre măreţia slujirii preoţeşti”, în Despre 
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Eventualele piedici nu trebuie să-i activeze latura exclusiv justiţiară, ci acel 
complex de însuşiri pozitive, acea cumsecădenie întâlnită la atâţia preoţi-
exemplu şi care face din tagma preoţească un domeniu aparte iar din preot, 
un om cu adjective şi atribuţii cu nuanţă şi substanţă de unicat. „Pentru un 
suflet de preot pătruns profund de adevărata iubire evanghelică, pentru un 
preot plin de un adevărat zel de Apostol, obstacolele, departe de a-l deplasa 
de pe poziţia preocupărilor lui pastorale, dimpotrivă, vor constitui o neîncetată 
provocare, un stimulent al activităţii sale” 10.

Formă a verticalităţii care place mult, care încântă şi accelerează procesul 
de retrăire a unei traiectorii rectilinii a vieţii, moralitatea, nu este doar o virtute 
singulară, ci un mediu vast, un complex de însuşiri, ce arată apartenenţa şi 
dependenţa de morala creştină. Fundamentul moral, ranforsat cu elemente 
creştine, este identificat în „ansamblul atitudinilor, deprinderilor, convingerilor 
reflectate în principii, norme, reguli (nescrise), care reglementează comportarea 
şi relaţiile indivizilor între ei, în colectivitate, în funcţie de categoriile bine-rău, 
dreptate-nedreptate, adevăr-minciună etc. şi a căror respectare se întemeiază 
pe propria conştiinţă şi pe opinia publică” 11. Toate piesele componente ale 
acestui ansamblu complex, în cazul preotului, sunt tot atâtea ilustrări „ale 
omului potrivit la locul potrivit” sau, în caz contrar, ale imposturii lui. „Prin 
misiunea pe care o îndeplineşte, preotul este un factor important de care 
depinde, în mare măsură, nivelul moral al păstoriţilor săi. De aceea, preotul 
trebuie să fie, el mai întâi şi cât mai deplin, un trăitor sincer al virtuţilor creş-
tine, un predicator, nu numai cu vorba ci şi cu fapta, al învăţăturilor creştine, 
o pildă ideală întru toate” 12. Fără o afirmare şi apoi o confirmare a sa pe planul 
moralităţii, preotul nu va putea strânge recolta fructuoasă a muncii lui pe toate 
planurile. „Prin ea el se face exemplu viu de viaţă creştină în faţa credincioşilor. 
Fără ea, lui îi lipsesc puteri sufleteşti atât de necesare în pastoraţie. Adevărata 
moralitate creştină nu înseamnă conformism, ci trăire reală a creştinismului, 
în duhul arătat de Hristos, trăire în curăţie, în nepătare, sub puterea unui mediu 
duhovnicesc de nelipsit” 13. Încadrarea preotului în unitatea administrativ-teri-
torială pe care o va gestiona se va face pe direcţii şi cu intensităţi care să-i 
definească utilitatea. „Locul şi rostul preotului în parohie este determinat, pe 
de o parte, de misiunea sa dumnezeiască, de harul lui Dumnezeu şi de autori-
tatea ce i s-a dat prin Taina Hirotoniei, pe de altă parte, de felul cum trăieşte, 
preoţie, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 2007, p. 232.

10   Pr. prof. univ. dr. Petre Vintilescu, Preotul în faţa chemării sale de păstor al sufletelor, Ed. 
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2007, p. 82.

11   Noul dicţionar universal al limbii române, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti, 2009, p. 949.
12   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. 769.
13   Pr. Prof. Dumitru Călugăr, „Personalitatea religioasă-morală a preotului, factor determinant 

în pastoraţie”, M.A., Anul XXVIII, nr. 3-4, martie-aprilie 1983, p. 150.
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de curăţenia morală şi de demnitatea cu care îşi îndeplineşte chemarea. Aceştia 
sunt cei doi plămâni prin care respiră activitatea lui în mijlocul credincioşilor. 
Credincioşii îi cinstesc harul dacă el însuşi şi-l cinsteşte printr-o viaţă curată 
şi demnă şi îi acordă cinstirea în măsura în care el este ceea ce trebuie să fie 
în misiunea lui” 14.

Moralitatea se exprimă verbal şi faptic. Promovarea ei prin cuvinte şi acte 
o face uşor de afişat, nu însă uşor de confirmat. Chiar dacă este pusă în cadru, 
la început, de cuvânt, prin învăţătură, ajunge să fie exemplificată şi este de 
preferat a se întâmpla concomitent, prin toate componentele afirmării şi con-
firmării, respectiv cu cuvântul, cu lucrul şi cu gândul. „În materie de edificare 
creştină, învăţătura porneşte de la exemplul personal al preotului şi se sprijină 
pe ceea ce el poate realiza prin fapte, din ceea ce predică. Lucrul acesta este 
clar în recomandaţiile făcute Apostolilor de către Mântuitorul” 15. Apelurile 
făcut de Hristos Domnul au ca scop responsabilitatea celui chemat de a fi nu 
numai luminător că mai ales iniţiator şi călăuzitor al preamăririi divine. Este 
vorba de om, de faptele sale şi de răspunderea lui în calitate de om, de păstor 
şi exemplu. „Responsabilitatea morală are drept principiu legătura dublă ce 
există, mai întâi între om şi faptele sale, apoi legătura dintre faptele sale şi 
urmări. Un om este responsabil:

A). pentru faptele sale prin care se nesocotesc poruncile morale şi pentru 
urmările lor în viaţa sa şi a semenilor;

B). pentru faptele bune pe care ar fi putut să le facă, dar nu le-a făcut;
C). pentru faptele rele ale semenilor, la care s-a făcut părtaş de bună voie;
D). pentru faptele rele ale semenilor pe care din timp nu le-a împiedicat să 

se realizeze;
E). şi într-un anumit fel pentru faptele bune” 16.
Stăpân conştient pe o astfel de virtute, preotul să ia aminte că nu este înde-

ajuns acest fapt. La moralitatea sa se lucrează permanent şi se păzeşte continuu. 
Nu este o însuşire cu care se defilează, printr-un festivism de paradă, ci una 
care se şlefuieşte mereu, fiind folosită de el şi, prin imitaţie, de semeni. „Este 
folosită nu numai pentru a se înfăţişa ca un model viu celor pe care este chemat 
să-i călăuzească pe calea perfecţiunii, ci şi pentru a-i servi lui personal ca o 
forţă de rezistenţă” 17. Şi ca o constatare de eternă luare aminte „ochii poporului 
sunt la preot şi spre el, pentru că raţiunea lui de a fi în societate este tocmai 
realizarea legii morale” 18. Nu de puţine ori comunitatea aşează idealul preoţiei 

14   †Vasile, Episcopul Oradiei, „Locul şi rostul preotului în parohie”, M.A., Anul XXVI, nr. 7-9, 
iulie-septembrie 1981, p. 483.

15   Pr. prof. univ. dr. Petre Vintilescu, op. cit., p.104.
16   Magistrand Ierod. Irineu Crăciunaş, „Responsabilitatea morală”, S.T., Seria a II-a, Anul VII, 

Nr. 3-4, martie-aprilie 1955, p. 183.
17   Pr. prof. univ. dr. Petre Vintilescu, Spovedania şi duhovnicia, Ed. Episcopiei Ortodoxe Alba, 

Alba Iulia, 1995, p.45.
18   Idem, Preotul în faţa chemării sale...p. 106.
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pe un loc exclusivist, loc înalt şi nu acceptă pe oricine să-l ocupe. Suma vred-
niciilor poate determina avizul favorabil pentru cineva dar nu pentru 
oricine.

A fi stăpân pe moralitate, respectiv stăpânit de ea, este, pentru preot, crezul 
de a fi, de a se justifica pe sine şi misiunea lui, de cele mai multe ori, fără cuvinte 
(de preferat şi fără alternativă). „Turma care urmează cuvântul şi purtarea păs-
torului înaintează în viaţa duhovnicească mai mult văzând pilda acestuia decât 
auzind numai îndemnurile. Slujba lui îl constrânge să înveţe adevăruri sublime, 
dar tot din acelaşi motiv trebuie să se silească să dea cea mai frumoasă pildă. 
Acele cuvinte pătrund mai uşor în inima ascultătorilor care sunt verificate chiar 
de viaţa propovăduitorului, deoarece ceea ce porunceşte prin vorbă, ajută să 
devină faptă, prin pilda vieţii sale” 19. Deloc întâmplătoare este comparaţia cu 
un instrument medical indispensabil în stabilirea diagnosticului şi în acelaşi fel, 
în confirmarea vindecării: „Viaţa morală a preotului este un fel de termometru 
al moralităţii în parohie” 20. Sub această umbrelă, purtată în mod responsabil, 
păstorul sufletesc îşi scrie propria istorie şi meritul lui nu se opreşte aici. Pentru 
cei încredinţaţi şi nu numai, el este perceput ca artizanul care, prin arta îndem-
nurilor şi a traiului de zi cu zi, dă luminozitate, culoare şi valoare, tablourilor 
atâtor alte vieţi. În existenţa acestora, preotul animat de şi cu moralitate, devine 
in personaj cu implicare cotidiană în formarea şi ascensiunea lor duhovnicească, 
acest aspect nefiind însă unul exclusiv. 

„Acela care se foloseşte de predicarea celor cereşti e ca şi cum ar sta pe 
culmile cele mai înalte, atrăgând în felul acesta, cu atât mai uşor, la desăvârşire 
pe supuşii săi, cu cât la va da o dovadă concretă că el se află în culmea desă-
vârşirii. Posibilitatea de a atrage pe credincioşi la o mai mare desăvârşire e în 
raport cu posibilitatea de a dovedi validitatea realităţilor divine cu pilda vieţii” 21. 
De remarcat aici, punctul de vedere realist al Sfântului Grigorie Dialogul cu 
privire la culmea desăvârşirii. Nu trebuie să fie confundat acest pisc cu nivelul 
suprem reprezentat de atingerea desăvârşirii. În cazul de faţă culmea reprezintă 
un stadiu superior al altitudinii la care ajunge păstorul sufletesc şi de pe care 
nu priveşte în zare pentru a depista prăpastia dintre el şi ceilalţi, ci constituie 
un obiectiv accesibil tuturor acelora care, în preot, în viaţa şi înălţimea mora-
lităţii lui, văd o posibilă şi binevenită destinaţie, un exemplu la îndemână şi 
vrednic de urmat.

Cel cu adevărat aflat pe culmile perfecţiunii, fiind chiar întruchiparea desă-
vârşirii, Mântuitorul Iisus Hristos, imaginea de maximă acuitate a ceea ce 
înseamnă concordanţa deplină între cuvânt şi faptă, consfinţeşte valoarea 
exemplului personal. V-am dat vouă pildă ca, precum v-am făcut Eu vouă, să 

19  Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), Cartea regulei pastorale, trad. de Pr. Prof. Onor. Dr. 
Alexandru Moisiu, Ed. Centrului mitropolitan, Sibiu, 1987, p. 51.

20   †Vasile, Episcopul Oradiei, art. cit., p. 483.
21   Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), op. cit., p. 51.
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faceţi şi voi (I. 13,15), este expresia purtării de grijă a Învăţătorului, pentru 
cei aleşi a-I continua misiunea. Astfel le-a putut pretinde ceva, numai după ce 
le-a oferit ce le era necesar şi ce puteau înţelege. S-a făcut agreat de ei, nu 
forţat şi glacial, ci cu prietenie, intenţia fiind de a disemina în sufletele lor 
adevărata credinţă, factorul propulsor, mobilizator şi de maximă utilitate în 
economia unei reuşite, a unei împliniri: Cel ce crede în Mine va face şi el 
lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face (I. 14,12).

Sfântul Apostol Pavel îl secondează cu brio pe Fiul lui Dumnezeu Întrupat 
şi la capitolul acesta când, cu smerenie şi persuasiune, recomandă, explică şi 
întăreşte importanţa ilustrării unui element sau a unei stări de progres şi câştig, 
cu pilda propriei vieţii: Vă rog să-mi fiţi Mie următori (luaţi-vă după mine) 
precum şi eu lui Hristos (I Cor. 4,16) sau Fraţilor, faceţi-vă următori mie şi 
uitaţi-vă la aceia care umblă astfel precum ne aveţi pildă pe noi (Fil. 3,17) 
sau Te fă pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, 
cu credinţa, cu curăţia (I Tim. 4,12).

Sfântul Petru Apostolul întregeşte această argumentaţie, grupul ţintă fiind, 
explicit, cel al păstorilor turmei cuvântătoare: Pe preoţii cei dintre voi îi rog 
ca unul ce sunt împreună preot şi martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al 
slavei ce va să se descopere: Păstoriţi turma lui Dumnezeu, dată în paza 
voastră, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună după Dumnezeu, nu pentru 
câştig urât, ci din dragoste; Nu ca şi când aţi fi stăpâni peste Biserici, ci pilde 
făcându-vă turmei (I P.5,1-3).

„Viaţa morală şi pilduitoare a preotului constituie temeiul autorităţii con-
ducătorului duhovnicesc al unei parohii. Cu cât el va izbuti să se ridice şi să 
menţină mai sus în stima şi consideraţia fiilor săi duhovniceşti, prin moralitatea 
şi sfinţenia sa, cu atât cuvântul său va cădea mai de sus, mai cu autoritate şi 
va fi mai ascultat şi mai urmat; şi dimpotrivă, cu cât el va cădea mai jos în 
mocirla păcatelor şi a viciilor, cu atât va pierde în consideraţia şi preţuirea 
păstoriţilor lui, influenţa exemplului său va fi mai negativă, iar cuvântul său 
va fi mai lipsit de autoritate şi de ascultare” 22. Scăderile, respectiv căderile 
unui preot nu aduc atingere şi destabilizează doar pe individul în cauză, ci 
infestează şi, apoi, infectează, imaginea întregii tagme. Preoţia, preoţimea sunt 
lovite, fie nuanţat, fie cu brutalitate, în prestigiu şi prestanţă, în autoritate şi 
în puterea binefăcătoare, vindecătoare chiar, a înrâuririi benefice în comunitate. 
Preoţia este mediul unde se fac, cel mai uşor, generalizări, cu grad mare de 
periculozitate, în ceea ce priveşte rolul şi rostul ei. Identificarea preotului cu 
instituţia eclesială este autentificată de nenumărate ori de societate. Nu de 
puţine ori, din păcate, nu lumina ci petele, sunt evidenţiate, reţeta folosită fiind 
una ce abundă în exagerări, mistificări şi satisfacţii nocive. „Lumea ştie că 
preotul este o fiinţă cu slăbiciunile umanităţii şi simte că a reprezenta legea 
morală neîntrerupt este o chestiune de eroism continuu. De aceea ea încearcă, 
de obicei, voluptatea unei curiozităţi ascunse de a vedea în ce măsură reuşeşte 

22  Pr. prof. dr. Gheorghe Liţiu, Pr. lect. dr. Dorel Man, Curs de Teologia Pastorală, Ed. 
Universităţii din Oradea, 2002, p.76.
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preotul să realizeze în viaţa sa personală rolul luat asupră-şi, încercând dezgust 
în faţa nepotrivirii dintre vorbă şi faptă, dar nu-şi pot ascunde niciun oarecare 
sentiment de satisfacţie diabolică pentru deficienţele preotului” 23.

Părintele Stăniloae, atrage atenţia, punctual, cu privire, atât la traiectoria, cât 
şi la stabilitatea în comunitate a preotului, de situarea lui depinzând atâtea destine. 
„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 arunca în gheenă pe veci, după vrednicia sau nevrednicia ta, ci şi în faţa 
a mii de suflete care se modelează după vrednicia sau nevrednicia ta şi sunt 
ridicate cu tine sau azvârlite cu tine. Şi nu numai prin ceea ce faci conştient 
determini soarta lor, ci şi prin ceea ce eşti în urma unui mod de vieţuire anterior” 24.

În misiunea sa nobilă, preotul este beneficiarul unor factori favorizanţi, de 
notorietate şi real folos în impulsionarea, încurajarea, sprijinirea şi perfecţio-
narea moralităţii: „imperativul moral ce rezultă din conştiinţa demnităţii misi-
unii preoţeşti, numeroasele rugăciuni pe care le face ca oficiant al slujbelor 
bisericeşti, împărtăşirea deasă cu Trupul şi Sângele Domnului la toate Liturghiile 
pe care le săvârşeşte, atmosfera de pietate în care trăieşte şi în care îşi desfă-
şoară activitatea, încrederea şi respectul cu care îl încredinţează credincioşii, 
costumul distinctiv pe care îl poartă” 25.

Viaţa şi lucrările păstorului de suflete, aflate mereu în atenţie, nu pot fi 
lăsate niciodată a fi „poluate” cu neglijenţă şi nici lăsate să fie alimentate 
excesiv şi periculos de la surse de sorginte mai mult sau mai puţin dubioasă. 
„Viaţa preotului este o continuă predică, cu sau fără voia lui, dar cu putere de 
înrâurire şi cu efecte, care depind de el şi intră în responsabilitatea lui...
Câştigarea stimei publice este în posibilitatea oricărui preot, pătruns de rostul 
chemării sale. Dar iarăşi, deficitele în moralitatea unui preot au repercusiune 
în reputaţia întregului corp preoţesc, pentru că pilda vieţii preotului îmbracă 
un caracter colectiv sub titlul de prestigiul clerului sau al Bisericii. Opinia 
publică solidarizează, dintr-o dispoziţie organică, pe toţi preoţii pe terenul 
moralităţii” 26. Sfântul Grigorie de Nazianz reliefează acest adevăr, punând în 
ecuaţie o scară a valorilor, personalizând purtătorul de har şi calităţi cu semnul 
şi semnificaţia comportamentului, a imaginii reale a acestuia printre şi pentru 
cei încredinţaţi. Şi nu numai! „Preoţii să fie aşa de deosebiţi în ce priveşte 
virtutea, aşa de simpli şi de măsuraţi, aşa de cereşti, încât Evanghelia să se 
răspândească datorită cuvântului lor şi, nu mai puţin, datorită purtării lor” 27.

Un teolog apusean, având în faţa sa chipul şi viaţa unui preot vrednic, şi-a 
pus următoarea întrebare: Care sunt gândurile unui astfel de slujitor în ceasul 
morţii? Răspunsul are următorul conţinut: „Sufletul lui este acel fericit 
Ierusalim, căruia Dumnezeu i-a promis cele mai îmbelşugate binecuvântări 
de pace...Mărturia bună a conştiinţei sale, ce i-a îndulcit adesea amărăciunile 

23   Pr. prof. univ. dr. Petre Vintilescu, Preotul în faţa chemării sale...p. 106.
24   Pr. prof. Dumitru Stăniloae, art. cit., p. 306.
25   Prof. Constantin C. Pavel, art. cit., p. 768.
26   Pr. prof. univ. dr. Petre Vintilescu, op. cit., p. 110.
27   Sfântul Grigorie de Nazianz, op. cit., p. 276.
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vieţii pastorale, îl umple de mângâiere în cele din urmă clipe...Mila lui 
Dumnezeu i-a prefăcut în câştig însăşi scăderile lui de vreme ce tocmai la 
amintirea lor a învăţat dispreţul de sine, compătimirea faţă de păcătoşi, răb-
darea, zelul, gratitudinea...” 28. Consecinţa unei vieţi curate, luminată şi încălzită 
de energia emanată de moralitate, consolidează speranţa în împlinirea, pentru 
sine şi pentru fidelii săi, a cererilor, care în aceste momente unice, au alt con-
ţinut, altă coloratură şi altă consistenţă. „Precum prezumţia nebună a păcătoşilor 
adesea se schimbă la moarte într-o înfricoşată deznădejde, aşa şi frica pioasă 
a preoţilor se preface în neclintită încredere. Fiindcă preotul zelos s-a temut 
de Dumnezeu în viaţă, când era împărţitorul Tainelor Lui, nu se poate lăsa 
copleşit de frică acum, când merge să dea seama de dregătoria sa. Iar dacă 
vreo tulburare ar veni să-i întunece sufletul, se înseninează curând, gândindu-
se...că va fi judecat de Cel mai iubit dintre prietenii săi” 29. 

Dacă, de atâtea ori, de-a lungul activităţii pastoral-misionare, preotul aduce 
în atenţie, cu modestie, statutul său de om aparte, de om ales şi trimis, ales să 
fie şi în ochii şi inimile celor ce-l văd şi îl cunosc. Păstrându-se curat, credin-
cios îndreptător şi conştient de marea sa răspundere, va lua cununa biruinţei, 
împărţind mai apoi laurii cu cei daţi de Biserică în grija sa. Va izbândi, indi-
ferent de lovituri, indiferent de numărul şi consistenţa atacurilor şi insinuărilor 
mârşave, indiferent de sursa ce va pune „pe tapet” false adevăruri şi false 
acţiuni! Va fi şi va rămâne fidel unui crez paulin ce-i dă identitate: Toate le 
pot în Hristos Cel ce mă întăreşte! (Fil. 4,13)

Investiţia făcută de Mântuitorul Hristos în lucrarea şi persoana preotului 
este fixată şi fundamentată scripturistic, cu simplitate şi maximă accesibilitate. 
Cu adresabilitate directă la Sfinţii Apostoli, dar şi la urmaşii lor prin succesiune, 
Fiul lui Dumnezeu Întrupat, dă două definiţii de perpetuă actualitate şi nece-
sitate: „Voi sunteţi sarea pământului, adică elementul esenţial, menit să con-
serve întreaga făptură, întreaga lume spirituală...Voi sunteţi lumina lumii şi 
nicio făclie nu se pune sub obroc, ci în sfeşnic şi în loc înalt, ca să lumineze 
tuturor!” 30. Şi cum reflexia acestui dar divin are două obiective majore, textul 
evanghelic din Predica de pe munte este cea mai frumoasă şi potrivită conclu-
zie. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă 
faptele voastre cele bune şi să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri 
(Mt. 5,16).

28   P. Chaignon S.J., Meditaţii pentru preoţi, vol. 2, trad. de pr. Simion Chişiu, Galaxia Gutenberg, 
Târgu Lăpuş, 2005, pp. 110-111.

29   Ibidem, p. 112.
30   Pr. prof. dr. Spiridon Cândea, op. cit., p. 140


