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ARHIEREUL — SLUJITOR DEMN 

{I CONDUC|TOR SMERIT ~N BISERIC|*

† TEOFAN, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

Via]a arhiereului este o lupt\ continu\ pentru a g\si, a desco-

peri calea pe care trebuie s\ mearg\ `n slujirea Bisericii lui Hristos

din eparhia primit\ spre cârmuire. El provine din lumea monahilor

[i este destinat s\ apar]in\ `n continuare acestei lumi. ~n acela[i

timp, el este `mbr\cat ̀ n ve[mântul autorit\]ii [i este chemat s\ poarte

cu demnitate acest ve[mânt. De fapt, dubla dimensiune a vie]ii ar-

hiere[ti este ar\tat\ `n mod exterior [i de ve[mintele pe care arhie-

reul le poart\. Camilafca monahal\ [i mitra `mp\r\teasc\, metaniile

de c\lug\r [i cârja episcopal\ sunt elementele cele mai evidente

prin care este definit\ calea parcurs\ de arhiereu `n slujirea Bise-

ricii lui Hristos.

Via]a arhiereului este, a[adar, tensiune continu\ `ntre starea de

monah [i cea de conduc\tor al eparhiei. Din întrep\trunderea celor

dou\ rezult\ autoritatea episcopal\, `n adev\ratul sens al cuvântului.

Dac\ exist\ vreun cuvânt care s\ defineasc\ `n mod adecvat chi-

pul arhiereului, latinescul auctoritas se apropie cel mai mult, cred,

de scopul urm\rit. Auctoritas implic\ deopotriv\ smerenie [i pres-

tan]\; auctoritas comport\ `n acela[i timp simplitate [i demnitate;

auctoritas presupune atât c\ldur\, cât [i fermitate; auctoritas im-

plic\ bun\tate [i exigen]\.

Sfin]ii P\rin]i, mul]i dintre ei arhierei ai Bisericii, au intuit, `n via]a

[i prin scrierile lor, adev\rul cu privire la calea paradoxal\ – `mbi-

nare `ntre smerenie [i m\re]ie – pe care trebuie s\ o parcurg\ arhie-

reul. Sfântul Ioan Gur\ de Aur vorbe[te despre episcop ca despre

un om care „trebuie s\ fie cucernic, dar lipsit de mânie; temut, dar

* Cuvânt rostit de ~naltpreasfin]itul Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bu-
covinei, la deschiderea {edin]ei Sfântului Sinod, 29 octombrie 2010.
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iubit; autoritar, dar popular; drept, dar larg la suflet; smerit, dar nu

slugarnic; aspru, dar `n]eleg\tor”1.

Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), vorbind despre „calit\]ile

necesare pentru acela care vrea s\ ajung\ la conducerea sufletelor”,

`l define[te pe unul ca acesta ca „plin de milostivire [i gata oricând

s\ ierte, dar `n a[a fel `ncât cu iertarea pripit\ s\ nu se lase ab\tut de

la limitele drept\]ii”2. Acela[i Sfânt P\rinte vorbe[te despre p\storul

de suflete, ca unul care trebuie „s\ fie `n stare s\ se ridice peste to]i

ceilal]i prin rug\ciune [i contempla]ie”, dar „dorin]a câ[tig\rii `n\l]i-

milor spirituale s\ nu-l fac\ s\ uite nevoile credincio[ilor. Grija pe

care, de altfel, trebuie s\ o poarte pentru nevoile semenilor s\ nu-l

fac\ s\ neglijeze datoria de a se `n\l]a la lucrurile cere[ti. Sfântul

Apostol Pavel e exemplul viu al unui atât de mare echilibru al slu-

jirii pastorale. De fapt, a fost `n\l]at `n rai [i a v\zut `n al treilea cer

lucruri nev\zute [i tainice, [i de la contemplarea lucrurilor nev\zute

`[i `ndreapt\ privirea spre raporturile dintre so]i, pe care le reglemen-

teaz\ `n dispozi]ii practice transmise `n prima Epistol\ c\tre Corin-

teni: «Dar, din cauza desfrân\rii, fiecare s\-[i aib\ femeia sa [i fie-

care femeie s\-[i aib\ b\rbatul s\u. B\rbatul s\-i dea femeii iubirea

datorat\, asemenea [i femeia b\rbatului» (I Corinteni 7, 2-3). Extra-

ordinar! Iat\ c\ Sfântul Apostol Pavel, care a p\truns tainele cele

cere[ti, `[i `ndreapt\ aten]ia lui [i spre raporturile dintre so]i, la care

prive[te cu o `n]elegere adânc\ [i omeneasc\. Ochiul, r\pit `n extaz,

vede tainele lui Dumnezeu, dar, plin de mil\ [i de comp\timire, `[i

deschide inima la tainele sl\biciunilor omene[ti”3.

Am citat pe larg un text al Sfântului Grigorie cel Mare, episcopul

Romei, pentru c\ aici se v\d, `n modul cel mai clar cu putin]\, lu-

mea, spa]iul, ambian]a, contextul `n care arhiereul este chemat s\-[i

`mplineasc\ misiunea, [i anume: `mbinare armonioas\ `ntre starea

de rug\ciune care merge pân\ la extaz [i activitatea pastoral\ care

atinge cele mai concrete aspecte ale vie]ii p\stori]ilor.

Cine crede `ns\, dintre arhierei sau dintre al]i membri ai Bise-

ricii, c\ dobândirea, `n slujirea arhiereasc\, a echilibrului dintre

1  Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Despre preo]ie, traducere de Pr. Dumitru Fecioru,

EIBMBOR, Bucure[ti, 1998, p. 86.
2  Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), Cartea regulei pastorale, traducere de

Pr. prof. Alexandru Moisiu, EIBMBOR, Bucure[ti, 1996, p. 44.
3  Ibidem, p. 59.
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leg\tura adânc\ [i permanent\ cu Dumnezeu [i r\spunsul adecvat

[i continuu dat nevoilor p\stori]ilor ar fi un demers u[or accesibil se

`n[al\ amarnic. ~n istoria Bisericii s-au `nregistrat nenum\rate cazuri

`n care arhierei de seam\, precum Sfântul Isaac Sirul, s-au retras din

scaunul episcopal din cauza greut\]ii de a g\si m\sura dificil\, dar

singura posibil\ `n via]a arhiereasc\, `ntre rug\ciune [i smerenie, pe

de o parte, [i activitatea pastoral\, social\, cultural\, economic\, pe

de alt\ parte. Pentru a opri tendin]a unor episcopi de a se retrage,

din cauza greut\]ilor administrative, din scaunele episcopale, ca-

nonul 9 al Sinodului al III-lea ecumenic afirm\ c\ „odat\ ce (unui

episcop) i s-a `ncredin]at purtarea de grij\ preo]easc\, (acesta) s\

o ]ie cu t\rie sufleteasc\ [i astfel s\ `nfrunte ostenelile [i s\ `ndure

sudorile cele ce vor fi lui r\spl\tite”.

Odat\ dorit\ sau acceptat\ hirotonia `ntru arhiereu, misiunea

trebuie dus\ pân\ la cap\t. Cu zile senine [i ani furtun\, prin

r\stigniri continue [i str\fulger\ri de Tabor, arhiereul trebuie s\ par-

curg\ [i `n permanen]\ s\ descopere calea de urmat. {i nu exist\

alt\ cale decât cea a Arhiereului Celui Ve[nic, Hristos, Dumnezeu-

Omul. Spre El arhiereul trebuie s\ tind\. ~n El arhiereul g\se[te r\s-

puns la toate fr\mânt\rile care-i definesc via]a. Când se las\ cuprins

de dulcea]a rug\ciunii, arhiereul este chemat s\-L aib\ `n fa]\ pe

Hristos, Care propov\duie[te Vestea cea bun\, Care hr\ne[te pe cei

fl\mânzi, Care t\m\duie[te pe cei bolnavi. Când grijile administra-

tive `l `nconjur\ din toate p\r]ile, arhiereul trebuie s\-L descopere

pe Hristos, Cel care Se retrage `n pustie, singur, s\ Se roage. ~n mo-

mentele festive [i aniversare, `n cazul unor inaugur\ri de a[ez\minte

misionare sau când este l\udat, arhiereul este chemat s\ aud\, s\

`n]eleag\, s\-[i altoiasc\ pe fiin]a sa cuvintele lui Hristos: „Eu sunt

blând [i smerit cu inima”4, „Ferici]i cei s\raci cu duhul”5, „Cine se va

`n\l]a pe sine se va smeri, [i cine se va smeri pe sine se va `n\l]a”6,

sau cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Ce am eu care s\ nu fi pri-

mit?”7. ~n clipele, deloc rare, `n care ispitele „de la trup, de la lume

[i de la diavol”8 n\v\lesc asupra lui, arhiereul este chemat s\ se

4  Matei 11, 29.
5  Matei 5, 3.
6  Matei 23, 12.
7  I Corinteni 4, 7.
8  Acatistul Sfântului Acoper\mânt al Maicii Domnului, icosul 12.
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identifice cu Hristos, Cel ce a zis: „~ndr\zni]i, Eu am biruit lumea!”9.

„~ndr\zni]i, Eu sunt; nu v\ teme]i”10. ~n toate clipele vie]ii sale, arhi-

ereul trebuie s\-L aib\ `n fa]\, s\ se identifice cu Hristos, Cel smerit

[i maiestuos, Cel blând [i bun, dar care intr\ `n templu [i alung\ cu

fermitate pe cei care transform\ Casa lui Dumnezeu `n urâciune a

pustiirii.

Via]a Sfântului Apostol Pavel, a Sfin]ilor Apostoli `n general, este

pentru arhiereu izvor de `n]elegere a unei slujiri deopotriv\ grele [i

frumoase, pline de def\imare [i pline de slav\, `n acela[i timp, `n-

tristarea `mbinându-se continuu cu bucuria. „Prin slav\ [i necinste,

prin def\imare [i laud\; ca ni[te am\gitori, de[i iubitori de adev\r, ca

ni[te necunoscu]i, de[i bine cunoscu]i, ca fiind pe pragul mor]ii, de[i

iat\ c\ tr\im, ca ni[te pedepsi]i, dar nu uci[i; ca ni[te `ntrista]i, dar

pururea bucurându-ne; ca ni[te s\raci, dar pe mul]i `mbog\]ind; ca

unii care n-au nimic, dar toate le st\pânesc.”11

Via]a arhiereului este, `n sensul cel mai adev\rat al cuvântului,

tensiune continu\ `ntre st\ri aparent contrare. El este chemat s\

fie conduc\tor, dar s\-[i exercite aceast\ demnitate `n smerenie

adânc\ [i dragoste infinit\. El trebuie s\ fie judec\tor, dar judecata

lui s\ fie nu doar dreapt\, ci [i plin\ de iubire [i lipsit\ de mânie.

Sim]ul practic trebuie `mbinat cu rug\ciunea continu\, activitatea

social\ cu dimensiunea ascetic\, `ndr\zneala cea c\tre Dumnezeu

cu con[tiin]a propriilor limite.

Pentru exemplificare, am ales câteva referin]e patristice din

scrierile Sfin]ilor Arhierei Ioan Gur\ de Aur, Grigorie de Nazianz

(Despre Preo]ie) [i Grigorie cel Mare (Cartea Regulei Pastorale).

Conducere smerit\

„Mare maestru al conducerii”12 trebuie s\ fie p\storul de suflete,

spune Sfântul Grigorie cel Mare. „Suflet tare [i foarte puternic”13,

afirm\ Sfântul Ioan Gur\ de Aur. De ce aceasta? „Capul Bisericii,

spune Sfântul Ioan Gur\ de Aur, trebuie s\ fie, `nainte de toate,

9  Ioan 16, 33.
10  Matei 14, 27.
11  II Corinteni 6, 8-10.
12  Sfântul Grigorie cel Mare, op. cit., p. 41.
13  Sfântul Ioan Gur\ de Aur, op. cit., p. 76.
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foarte puternic, ca s\ poat\ ocârmui [i pune `n bun\ rânduial\ du-

hurile cele rele, care se ridic\ de jos, din restul trupului; dac\ se `n-

tâmpl\ s\-i fie capul slab, atunci, neputând respinge atacurile acestea

aduc\toare de boal\, ajunge mult mai slab decât este [i duce la pieire,

odat\ cu el, [i restul trupului.”14 „~n afar\ de evlavie”, spune Sfân-

tul Ioan Gur\ de Aur, p\storul are nevoie [i de „mult\ pricepere”.

„Cunosc mul]i oameni care au stat toat\ via]a `nchi[i `n chilia lor,

oameni istovi]i de post, care, atâta vreme cât li s-a `ng\duit s\ fie

singuri [i s\ se `ngrijeasc\ numai de mântuirea lor, binepl\ceau lui

Dumnezeu [i sporeau, nu pu]in, `n fiecare zi, filosofia lor. Dar când

au venit `ntre oameni [i au fost sili]i s\ `ndrepte ne[tiin]ele credin-

cio[ilor, unii, chiar de la `nceput, [i-au p\r\sit posturile pentru c\

nu erau destul de preg\ti]i pentru o slujire atât de mare; al]ii, sili]i

s\ r\mân\ mai departe `n posturile lor, n-au mai dus via]a `mbu-

n\t\]it\ de mai `nainte [i s-au p\gubit [i pe ei foarte mult [i nici altora

nu le-au fost de vreun folos.”15

Arta de a conduce `n mod autentic `n Biseric\ este dublat\, fun-

damentat\, `nt\rit\, condi]ionat\ chiar, de o mare smerenie. F\r\

aceasta, autoritatea episcopal\ devine tiranic\, necru]\toare. ~n cadrul

exercit\rii slujirii arhiere[ti, episcopul are parte, cum spune marele

Gur\ de Aur, de „ocar\, asupriri, cuvinte grele, zeflemele de la cei

mici, unele f\cute f\r\ gând r\u, altele pe bun\ dreptate, mustr\ri

nedrepte [i nemeritate [i din partea superiorilor, [i din partea infe-

riorilor”16. ~n smerenie [i cu r\bdare infinit\, episcopul Bisericii „tre-

buie s\ rabde totul cu curaj; s\ nu se mânie când `l sup\r\ f\r\ rost,

nici când `l ]in de r\u degeaba”17. Prin r\bdare [i smerenie, arhie-

reul „face bune raporturile dintre oameni, duce [i ancoreaz\ sufle-

tul ca `ntr-un port lini[tit”18, zice Sfântul Ioan Gur\ de Aur. Tot el aver-

tizeaz\ asupra pierderii libert\]ii, `n situa]ia celor care doresc epis-

copatul cu orice pre]: „Nu spun c\-i cumplit lucru s\ dore[ti aceast\

cinste (episcopatul); ci-i cumplit lucru s\ o dore[ti ca s\ ajungi st\-

pân [i puternic. Aceast\ dorin]\, socot eu, trebuie izgonit\ din suflet

cu toat\ sârguin]a. De la `nceput, s\ nu la[i s\ ]i se cuib\reasc\ `n

14  Ibidem, p. 73.
15  Ibidem, pp. 81-82.
16  Ibidem, p. 76.
17  Ibidem, p. 88.
18  Ibidem, pp. 87-88.
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suflet, ca s\ po]i lucra `n toat\ libertatea. Omul care n-a dorit s\ se

`mpodobeasc\ cu aceast\ cinste, nici nu se teme c\ o va pierde; iar

odat\ ce nu se teme, poate s\vâr[i orice fapt\, cu libertatea ce se cu-

vine unor cre[tini. Dimpotriv\, dac\ se teme [i tremur\ c\ are s\ fie

coborât din dreg\torie, atunci sufer\ o amar\ robie, plin\ de o mul-

]ime de necazuri, [i este silit de multe ori s\ p\c\tuiasc\ [i fa]\ de

oameni, [i fa]\ de Dumnezeu”19.

~n exercitarea mandatului de conduc\tor, episcopul este ade-

sea pus `n situa]ia de a judeca, de a sanc]iona, de a pedepsi. Este,

poate, cea mai grea latur\ a slujirii arhiere[ti, concretizat\ `n an-

chete, cercet\ri, consistorii de toate genurile, recursuri, apeluri, cate-

risiri, depuneri din treapt\, opriri de la cele sfinte, canonisiri la m\-

n\stiri, mustr\ri, avertismente, dojeni etc. ~n astfel de situa]ii, arhie-

reul se zbate `ntre iertare, pe de o parte, [i dreptate, pe de alt\ parte,

`ntre mil\ fa]\ de cel ce a gre[it [i obliga]ia de a `ndep\rta r\ul din

Biseric\, `ntre omul cu toate neputin]ele lui [i respectarea rându-

ielilor biserice[ti, `ntre atitudinea de pogor\mânt [i cea de acribie.

Prima datorie a arhiereului aflat `n fa]a celui care a gre[it [i

pentru care rânduiala bisericeasc\ prevede pedeaps\ spre `ndrep-

tare sau chiar `ndep\rtare din slujba Bisericii este aceea de durere,

de participare cu toat\ fiin]a, atât la drama prin care trece cel ce a

p\c\tuit, cât [i la suferin]a Bisericii. „Gre[elile altora s\ le plâng\ ca

[i cum ar fi propriile lui gre[eli”20, este atitudinea recomandat\ de

episcopul Romei, Sfântul Grigorie cel Mare. „Pov\]uitor te-a pus,

nu te ]ine mare, fii `ntru ei ca [i unul din ei”21, spunea `n]eleptul Ve-

chiului Testament. Mila, iertarea, dorin]a de `ndreptare [i o infinit\

dragoste trebuie s\ conduc\ inima arhiereului aflat `n situa]ia de a

judeca [i sanc]iona persoane care au gre[it `n exercitarea slujirii `n

Biseric\. ~n acela[i timp, arhiereul este chemat s\ `n]eleag\ c\ rân-

duiala `n Biseric\ trebuie p\strat\, canoanele respectate [i prilejurile

de sminteal\ evitate. „E necesar, spune Sfântul Grigorie cel Mare, s\

p\str\m `n inim\ smerenia, iar `n fapte disciplina. ~ntre acestea tre-

buie s\ existe raportul cuvenit, ca nu cumva, `n timp ce se mani-

fest\ o `ng\duin]\ prea mare, s\ se piard\ puterea disciplinei.”22

19  Ibidem, p. 74.
20  Sfântul Grigorie cel Mare, op. cit., p. 44.
21  ~n]elepciunea lui Isus Sirah 32, 1.
22  Sfântul Grigorie cel Mare, op. cit., p. 66.
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Echilibrul dintre iconomie [i acribie, dintre iertare [i p\strarea

rânduielii, `ntre mil\ [i dreptate, `ntre iubire [i adev\r, `ntre blân-

de]e [i fermitate este calea pe care este chemat arhiereul s\ mearg\.

Tenta]ia de a `nclina balan]a spre o `ng\duin]\ prea mare sau spre

o severitate prea aspr\ este mare. „Inima `nfrânt\ [i smerit\” a ar-

hiereului, singura pe care Dumnezeu n-o urgise[te, cum spune psal-

mistul, mult\ sf\tuire cu colaboratori pricepu]i [i one[ti, eliminarea

oric\rei judec\]i omene[ti [i a oric\ror resentimente [i ambi]ii perso-

nale [i, `n toate, frica de Dumnezeu sunt mijloacele prin care se

descoper\ calea. „S\ fie iubire, conchide Sfântul Grigorie cel Mare,

dar nu sl\biciune; s\ fie asprime, dar nu din aceea care duce la

disperare; s\ fie râvn\, dar care s\ nu pedepseasc\ f\r\ m\sur\; s\

fie milostivire, dar care s\ nu cru]e mai mult decât este necesar.”23

Sim] practic [i duh de rug\ciune

~n exercitarea slujirii `n Biseric\, arhiereul este chemat s\ `nde-

plineasc\ sarcini aparent contradictorii, [i anume: rug\ciunea, pe de

o parte, sim]ul practic `n treburile administrative, pe de alt\ parte.

Rug\ciunea trebuie s\ fie hrana arhiereului cea din toat\ vre-

mea [i din tot locul. Con[tiin]a propriilor sl\biciuni `l a[az\ pe ar-

hiereu la rug\ciune. Durerea p\stori]ilor n-o poate purta arhiereul

`n modul cel mai deplin decât `n rug\ciune. Rug\ciune la chilie, ru-

g\ciune `n vremea Liturghiei. Rug\ciune pentru sine, rug\ciune pen-

tru p\catele cele [tiute [i cele ne[tiute ale preo]ilor [i credincio[ilor

mireni. Prin rug\ciune, arhiereul dobânde[te harul Sfântului Duh,

`n care g\se[te izvor de inspira]ie pentru toate problemele eparhiei.

Prin rug\ciune, arhiereul dobânde[te via]a `n Hristos, se `mbog\-

]e[te `n Duhul Sfânt [i devine p\rta[ al slavei lui Dumnezeu Tat\l.

„Ce fel de om, se `ntreab\ Sfântul Ioan Gur\ de Aur, trebuie s\ fie

cel ce se roag\ pentru toat\ cetatea, pentru tot omul […], pentru

toat\ lumea, care se roag\ s\ fac\ pe Dumnezeu `ndur\tor fa]\ de

p\catele tuturor, nu numai ale celor vii, dar [i ale celor mor]i? So-

cot c\ nu-i de ajuns pentru o rug\ciune atât de mare nici `ndr\z-

nirea lui Moise [i a lui Ilie. Ca [i cum i s-ar fi `ncredin]at `ntreaga

lume, ca [i cum ar fi tat\l tuturor oamenilor, a[a se apropie preotul

de Dumnezeu, rugându-se s\ se sting\ r\zboaiele de pretutindeni,

23  Ibidem, p. 69.
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s\ `nceteze tulbur\rile [i, cerând, atât `n rug\ciunile din cas\, cât [i

`n rug\ciunile din biseric\, pace, an `mbel[ugat, izb\vire grabnic\

de toate necazurile ce sup\r\ pe fiecare.”24

Om al rug\ciunii prin excelen]\, arhiereul este chemat s\ nu uite

c\ responsabilitatea sa este aceea de a se `ngriji de treburile admi-

nistrative, economice, gospod\re[ti ale eparhiei. Zidirea de biserici,

restaurarea celor existente, `nfiin]area [i coordonarea a[ez\mintelor

educa]ionale, sociale, medicale, economice sunt sarcini f\r\ de care

nu se poate concepe slujirea arhiereasc\. ~n exercitarea acestei slu-

jiri, „episcopul, spune Sfântul Ioan Gur\ de Aur, trebuie s\ fie ne-

ap\rat `n leg\tur\ cu b\rba]i care au so]ii [i care cresc copii, care au

slugi [i slujnice, cu b\rba]i foarte boga]i, cu b\rba]i care fac politic\,

cu b\rba]i cu func]ii `nalte”25. „El trebuie s\ fie, continu\ dumneze-

iescul Ioan Gur\ de Aur, nu numai blând [i r\bd\tor, dar, nu mai

pu]in, [i bun gospodar […]. Episcopul deci trebuie s\ fie foarte chib-

zuit, ca s\ lucreze `n a[a fel `ncât nici s-o mic[oreze, ci s\ `mpart\

`ndat\ la cei nevoia[i tot ce strânge, iar averile Bisericii s\ le adune

`n inimile credincio[ilor s\i.”26

~ndeplinirea cu eficien]\, corectitudine [i transparen]\ a respon-

sabilit\]ilor administrative [i economice nu trebuie s\-l `ndep\rteze

pe arhiereu de misiunea sa prim\, aceea de a purta crucea sufe-

rin]ei p\stori]ilor [i bucuria lor, prin rug\ciune, `n fa]a tronului Prea-

sfintei Treimi. De fapt, puterea arhiereului de a-[i `ndeplini, `n mod

concret, sarcinile administrative ]ine tot de starea de rug\ciune. „Atunci

când (p\storii de suflete) sunt nehot\râ]i asupra a ceea ce au de f\cut,

spune Sfântul Grigorie cel Mare, chinui]i de `ndoieli, z\bavnici `n

a porunci, se reculeg prin rug\ciune, refugiindu-se `n ea ca `ntr-un

cort al m\rturiei. Acolo vor `ntreba pe Dumnezeu ca dinaintea

Chivotului legii. Vor citi `n ei `n[i[i paginile care cuprind r\spunsul

lui Dumnezeu la dezlegarea `ndoielilor lor.”27

Via]a `ntreag\ a arhiereului trebuie s\ fie, a[adar, `mbinare con-

tinu\ `ntre contempla]ie, prin rug\ciune, [i ac]iune practic\ `n cele

mai concrete aspecte ale vie]ii. P\storul de suflete s\ fie, spune Sfân-

tul Ioan Gur\ de Aur, „un om care s\ aib\ leg\turi cu oamenii, care

24  Sfântul Ioan Gur\ de Aur, op. cit., pp. 137-138.
25  Ibidem, p. 139.
26  Ibidem, p. 88.
27  Sfântul Grigorie cel Mare, op. cit., pp. 60-61.



13Arhiereul – slujitor demn [i conduc\tor smerit în Biseric\

s\ se descurce `n toate treburile vie]ii, dar s\-[i poat\ p\stra, `ntregi

[i nezdruncinate, mai bine decât monahii, cur\]ia vie]ii, lini[tea su-

fleteasc\, sfin]enia, r\bdarea, `nfrânarea [i celelalte virtu]i ale mona-

hilor”28. „Trebuie s\ cunoasc\ via]a `n `ntregul ei, tot atât de bine ca

[i mirenii, dar s\ fie desf\cut de via]\, tot atât de mult ca [i monahii.”29

Concluzii

Arhiereul este, dup\ spusele Sfântului Apostol Pavel, „luat din-

tre oameni, pus pentru oameni, spre cele c\tre Dumnezeu”30. El

apar]ine deopotriv\ lumii de sus [i realit\]ilor de jos. Cât de mult

sluje[te acestora din urm\, `n aceea[i m\sur\ devine p\rta[ al ~m-

p\r\]iei `nc\ din aceast\ via]\. „Iubirea, spune Sfântul Grigorie cel

Mare, atinge `n\l]imile cele mari, atunci când se apleac\ cu milosti-

vire asupra necazurilor celor de jos.”31

„Scopul cel mai de seam\ al preo]iei, spune Sfântul Grigorie de

Nazianz, este s\-l fac\ dumnezeu [i p\rta[ fericirii celei de sus pe cel

ce apar]ine cetei celei de jos, pe om.”32 Pentru aceasta, arhiereul

trebuie s\ fie tr\itor, prin experien]\ duhovniceasc\, al celor dumne-

zeie[ti [i cunosc\tor, prin experien]\ uman\, al celor p\mânte[ti. El

este precum stejarul. Cu cât se `nal]\ mai frumos spre cer, cu atât,

din cauza furtunilor care se abat asupra lui, se `nr\d\cineaz\ mai

mult `n p\mânt. Pe m\sura reu[itelor edilitare, educa]ionale, sociale

sau economice trebuie s\ fie [i sentimentul nimicniciei, al neputin-

]ei personale prin care s\ lucreze harul lui Dumnezeu. 

Se cuvine ca bucuria `mplinirilor frumoase s\ nu-l fac\ pe ar-

hiereu s\ uite „a medita la sl\biciunea lui `n fiecare zi”33, cum zice

Sfântul Grigorie cel Mare. Eventualele realiz\ri `n câmpul pastora]iei

nu trebuie s\-l `mpiedice pe arhiereu s\ constate c\ Hristos nu a luat

chip `n el [i nici `n cei p\stori]i `n mod des\vâr[it. Pentru aceasta,

28  Sfântul Ioan Gur\ de Aur, op. cit., p. 143.
29  Ibidem, p. 139.
30  Evrei 5, 1.
31  Sfântul Grigorie cel Mare, op. cit., p. 58.
32  Sfântul Grigorie de Nazianz, Despre preo]ie, traducere de pr. Dumitru Fecioru,

Bucure[ti, 1987, p. 170.
33  Sfântul Grigorie cel Mare, op. cit., p. 61.
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el se afl\ continuu „`n durerile na[terii”34, c\utând a dobândi min-

tea, „gândul lui Hristos”35. Con[tient c\ nu este „st\pân peste Bise-

rici”36, dup\ spusele Sfântului Apostol Petru, ci slujitor al bucuriei

Bisericii, arhiereul devine prelungirea, `ntre credincio[ii p\stori]i,

a lui Hristos, Dumnezeu-Omul.

34  Galateni 4, 19.
35  I Corinteni 2, 16.
36  I Petru 5, 3.
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The Archiereus — Worthy Servant 

and Humble Leader in the Church

† TEOFAN,

Metropolitan of Moldavia and Bucovina

The Archiereus is, according to the Apostle Paul, „taken from

among men is ordained for men in things pertaining to God”

(Hebrew 5:1). He belongs to the world above alike to the realities

below. Inasmuch he serves the latter, equally he takes part in the

Kingdom from this life.

The life of the Archiereus is a continuous struggle to find, to

discover the way he must walk serving the Church of Christ begin-

ning with the diocese received to rule. He comes from the monks’

world and is intended to remain in this world. At the same time,

he is wearing the garment of authority and dignity and he is called to

wear with dignity this garment. The Archiereus’ life is a tension

between the monk state and the state of the diocese’s leader.

The Archiereus must be one who lived by spiritual experience

the divine and he must know by human experience the earthly things.

He is like the oak. The more he beautifully ascends to the sky, the

more is rooted in ground, due to the storms that befall him. Being

himself aware that he is no „lord of the Church” (1 Peter 5:3), but

the servant of Churches joy, the Archiereus becomes the extension

between the believers of Christ, the God-Man.


