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Responsabilitatea liturgică şi sacramentală a episcopului

†Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului

După cele mai vechi mărturii istorice, episcopul a fost, dintru început şi în 
chip natural, centrul în jurul căruia gravita toată viaţa religioasă a obştii creştine 
din fiecare Biserică locală. În calitatea lui de întâistătător al Bisericii creştine, 
episcopul deţinea deplinătatea puterii slujitoare a preoţiei. În exercitarea funcţiei 
sale liturgice, episcopul îl reprezintă pe Mântuitorul Însuşi, ca Mare Preot şi Ar-
hiereu1.

1. Importanţa demnităţii episcopale

Mărturisirea de credinţă a patriarhului Dositei al Ierusalimului, publicată la 
Bucureşti în urmă cu trei secole2, este o veritabilă sinteză a teologiei şi a spirituali-
tăţii noastre ortodoxe, privind slujirea şi responsabilitatea liturgică şi sacramentală 
a episcopului. Învăţatul patriarh făcea o descriere atentă şi o definire precisă a 
învăţăturii despre episcopat în înţelesul ei tradiţional-patristic. 

Astfel, în „Hotărârea” a 10-a se preciza că în Biserica Ortodoxă, care-L 
are drept Cap pe Hristos, episcopatul e instituit de Mântuitorul în Duhul Sfânt 
şi se exercită în comuniune. Evident, această comuniune nu echivalează cu di-
minuarea ierarhiei şi a diferenţelor dintre episcopi, preoţi şi credincioşi. Harul 
episcopului vine prin succesiune de la Apostoli, prin punerea mâinilor şi in-
vocarea Duhului Sfânt. Episcopul nu este un simplu funcţionar care conduce 
o comunitate creştină, ci el este un om ales de Dumnezeu pentru constituţia şi 
construcţia Bisericii. 

Episcopatul este „o mare taină şi o mare demnitate”, fiind „modul princi-
pal” prin care Domnul este cu noi în veac (cf. Mt 28, 10). Datorită lucrării lui, 
Dumnezeu „Se uneşte cu noi prin Sfintele Taine, al căror prim-lucrător şi săvâr-
şitor prin Duhul Sfânt este episcopul”. Într-o formulă concentrată putem spune: 
„Episcopul este o icoană vie a lui Dumnezeu pe pământ şi prin cea mai deplină 

1  Pr. Prof. Ene Branişte, Liturgica generală, Bucureşti, 1993, p. 95-96.
2  Trad. rom. V. LOICHIŢĂ, în Candela LIII–LIV (1940), p. 183-186.
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împărtăşire a energiei Duhului Săvârşitor e izvor al tuturor Tainelor Bisericii 
Soborniceşti, prin care dobândim mântuirea”3.

Datorită acestei chemări decurg diferenţele între demnitatea episcopală şi cea 
a simplului preot, precum şi răspunderile sale speciale, după cum urmează:

- episcopul nu e hirotonit de preot, ci preotul, de episcop. Mai mult, el este 
hirotonit de doi sau trei arhierei; alegerea lui e de competenţa Sf. Sinod;

- preotul primeşte harul preoţiei de la episcop, în virtutea căruia el poate 
săvârşi cele şase Sfinte Taine. „Arhiereul însă e slujitor al tuturor tainelor, fiind-
că este izvor al Tainelor şi harismelor dumnezeieşti prin Duhul Sfânt”, având 
următoarele prerogative: a) sfinţirea Sfântului Mir; b) hirotonia tuturor treptelor 
în Biserică; c) puterea de a lega şi dezlega în mod deplin; d) judecarea tuturor 
abaterilor în Biserică; e) învăţarea Sfintei Evanghelii; f) apărarea dreptei-cre-
dinţe; g) îndepărtarea din Biserică a celor neascultători; h) afurisirea şi anate-
mizarea ereticilor şi i) punerea sufletului său pentru oi (In 10, 11). „Din toate 
acestea este evident că episcopul se deosebeşte în mod incontestabil de simplul 
preot şi că, fără el, toţi preoţii din lume nu pot păstori sau conduce în general 
Biserica”4.

Responsabilitatea slujirii episcopale se regăseşte exprimată în rânduiala hi-
rotoniei episcopilor5. 

La hirotonia arhiereului, se pune pe capul candidatului Sfânta Evanghelie 
deschisă, care Îl reprezintă pe Hristos, Capul Bisericii, iar prin acest act se arată, 
pe de o parte, misiunea pe care o are episcopul de a vesti Evanghelia mântuirii, iar 
pe de altă parte, chemarea sa de a se face organ deplin al lucrării lui Hristos, având 
„toată mintea, cuvântul şi simţirile după voia Lui”, după cum spune Sfântul Si-
meon al Tesalonicului6.

În cea dintâi rugăciune, protosul se roagă ca peste cel venit la „jugul Evan-
gheliei şi demnitatea arhieriei” şi peste care şi-au pus mâinile episcopii hiroto-
nitori să vină puterea şi harul Sfântului Duh. Acesta să-l întărească, să-l ungă şi 
să-l sfinţească, cum i-a întărit pe Sfinţii Apostoli şi pe Prooroci, cum i-a uns pe 
împăraţi şi i-a sfinţit pe arhiereii Legii Vechi, şi să-l „arate sfânt”, ca să fie vrednic 
să ceară cele spre mântuirea poporului şi să fie auzit de Dumnezeu. 

3  Ibidem, p. 184.
4  Ibidem, p. 185.
5  Arhieraticon, adică rânduiala slujbelor săvârşite cu arhiereu, Editura Institutului Biblic 

şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1993, p. 97-98 şi 99-100. Aceste rugăciuni 
se găsesc deja în cel mai vechi codice liturgic bizantin păstrat, cod. Barberini graecus 336, copiat 
în jurul anului 700, trad. rom. arhid. Ioan I. Ică jr în Canonul Ortodoxiei. I. Canonul apostolic al 
primelor secole, Deisis, Sibiu, 2008, p. 979-981.

6  Sfântul Simeon al Tesalonicului, Tratat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre orto-
doxe..., vol. I, Suceava, 2002, p. 214.
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Cea de-a doua rugăciune, mai dezvoltată, porneşte de la esenţa sacerdotală 
a episcopatului, ca mediere între Dumnezeu şi om, şi-l prezintă pe episcop drept 
„iconomul” prin excelenţă al „harului arhieriei”: pentru că natura umană nu poa-
te suporta fiinţa dumnezeirii, Dumnezeu a aşezat pe tronul Lui ca învăţători şi ca 
să aducă jertfe şi ofrande pentru tot poporul oameni care pătimesc lucruri ase-
mănătoare cu ceilalţi oameni. Pentru ca mijlocirea lui să fie eficientă, episcopul 
trebuie să devină o icoană transparentă a lui Hristos. De aceea, Dumnezeu este 
rugat ca să-l facă pe viitorul episcop să devină următor al Păstorului celui adevă-
rat, punându-şi sufletul pentru oile Sale, povăţuitor al orbilor, lumină celor dintru 
întuneric, certător al celor neînţelepţi, ajutător pruncilor, luminător în lume, ca, 
desăvârşind sufletele care i s-au încredinţat lui în viaţa aceasta, să stea neruşinat 
înaintea judecăţii lui Dumnezeu. 

După aceea, el primeşte ca veşminte, peste cele preoţeşti: sacosul, omoforul 
şi mitra. Păstrând veşmintele preoţeşti şi întărindu-le prin sacos, el va păstra şi 
completa slujirea de preot săvârşitor al Tainelor, care se va revărsa asupra tuturor 
credincioşilor. Prin mitra pe care o primeşte episcopul se arată semnificaţia duhov-
nicească a puterii sale împărăteşti şi a responsabilităţii pentru mântuirea tuturor 
credincioşilor care i se încredinţează prin hirotonie. Ca organ văzut al lui Hristos, 
arhiereul are cea mai cutremurătoare răspundere pentru mântuirea sufletelor, fi-
ind chemat să urmeze pe Hristos în smerenie, pildă de curăţie, de dezinteresare, 
de blândeţe, de jertfire de sine7.

2. Taina persoanei în slujirea episcopală şi responsabilităţile ei

Responsabilitatea principală a slujirii episcopale ţine de realizarea tainei 
comuniunii între Persoanele Sfintei Treimi şi persoanele umane în Biserică. În 
această ambianţă eclesială, Dumnezeu ne vine aproape ca Persoană, ca Treime 
de Persoane în starea şi în dorinţa Lor de comuniune, spune Părintele Dumitru 
Stăniloae, pentru ca să ne imprime nouă prin Sfintele Taine acest elan al comuni-
unii şi al dragostei jertfelnice8. Numai iubirea Celor Trei Persoane ale Preasfintei 
Treimi poate responsabiliza prin comuniune persoana umană şi o poate ajuta să 
progreseze spre desăvârşire. Numai o Treime de Persoane ne poate comunica iu-
birea jertfelnică, pentru că ni se dăruieşte şi ne ajută să ne putem şi noi dărui Ei 
într-o totală delicateţe9. Dumnezeu vrea ca darurile Lui să ne fie aduse într-un mod 
personal, fiindcă doar comuniunea personală implică şi angajează. „În faţa unui 

7  Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Bucureşti, 2003, p. 
182.

8  Ibidem, vol. I, p. 42.
9  Ibidem, p. 268.
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«absolut» impersonal, nu te poţi ruşina, spune Părintele Stăniloae, cum te cutre-
muri în faţa Celui Sfânt şi atotiubitor. Numai iertarea de la Persoana absolută îţi 
poate da liniştirea totală şi definitivă a conştiinţei prin curăţirea reală a păcatelor. 
Numai un absolut ca persoană poate fi curat prin fiinţă şi te poate întâmpina cu 
delicateţea purităţii totale”10.

Preasfânta Treime face vizibilă dăruirea Sa către noi în primul rând prin În-
trupare, căci Hristos a venit la noi ca Persoană, Care să ne vorbească la nivelul 
nostru de înţelegere, să ne înveţe, să ne elibereze de tirania diavolului, a păcatului 
şi a morţii şi să ne readucă pe toţi la comuniunea personală cu Tatăl, să ne facă fii 
ai împărăţiei iubirii Sale. Dumnezeu nu a vrut să ne mântuiască de la distanţă, căci 
doar comuniunea personală poate scoate fiinţa umană din limitarea subiectivităţii 
egoiste şi individualiste11. 

După Înălţarea la cer a Mântuitorului, Cincizecimea aduce lumii prezenţa 
interiorizată a lui Hristos prin Sfântul Duh în interiorul ucenicilor Săi. Astfel, prin 
instituirea preoţiei văzute, Dumnezeu face încă o dată vizibilă dăruirea Sa perso-
nală către noi. Hristos Cel Care ne uneşte cu Tatăl este Cel care lucrează acum 
prin persoana episcopului, a preotului şi a diaconului. Prin aceste persoane alese 
de Dumnezeu trebuie să transpară Hristos, căci El Însuşi păstoreşte, învaţă şi sfin-
ţeşte, prin ei, Biserica. 

3. Sfintele Taine ale Bisericii

Tainele Bisericii sunt lucrările nevăzute ale lui Hristos săvârşite prin acte vă-
zute, prin care oamenii se unesc cu Hristos, prin care se constituie Biserica şi care 
se săvârşesc în Biserică. „La baza concepţiei despre Taine a Bisericii Ortodoxe, 
spune Părintele Stăniloae, stă încrederea în putinţa lucrării Duhului dumnezeiesc 
al lui Hristos printr-un om asupra altui om, prin mijlocirea trupurilor şi a materi-
ei dintre ele, în ambianţa Bisericii, ca trup tainic al lui Hristos... De aceea Taina 
se săvârşeşte la întâlnirea a două subiecte umane deschise prin credinţă Duhului 
Sfânt lucrător în ambianţa Bisericii, întâlnire care se prelungeşte şi în atingerea 
trupească directă între ele, sau prin mijlocirea unei materii. Nu materia, şi nici 
cuvintele rostite sau gesturile săvârşite, luate în ele însele, constituie Taina, ci ea 
se constituie în întâlnirea în credinţă a celor două persoane în ambianţa Bisericii 
plină de Duhul Sfânt şi în atingerea trupească între cele două persoane, odată cu 
mărturisirea prin cuvinte a acestei credinţe a lor: a uneia care săvârşeşte Taina şi 
a alteia care o primeşte”.12

10  Ibidem, p. 269.
11  Ibidem, p. 144.
12  Ibidem, p. 7-8.
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Astfel, elementele constitutive ale Tainelor sunt: mijloacele materiale prin 
care se comunică harul nevăzut prin mâna preotului, constatarea şi vestirea lucră-
rii sacramentale prin rugăciunea liturgică şi prin mărturisirea credinţei şi angaja-
rea credinciosului primitor al Tainei13.

4. Responsabilitatea episcopului ca săvârşitor al lucrărilor sfinţitoare

Episcopul este „liturghisitor prin excelenţă”, având răspunderea sacramen-
tală a slujirii Sfintelor Taine. El este, în acelaşi timp, reprezentantul lui Hristos, 
Săvârşitorul nevăzut al lucrărilor sfinţitoare, şi al Bisericii, în ambianţa şi în nu-
mele căreia se împlinesc Sfintele Taine.

Episcopul „este organul văzut prin care Hristos cel din Biserică lucrea-
ză în chip nevăzut în Taine, sau acordă harul celor cărora li se administrează 
acestea”14.

Episcopii, având deplinătatea şi responsabilitatea maximă a acestei slujiri, nu 
sunt însă nişte instrumente pasive ale lui Hristos, ci ei trebuie să se pună la dispo-
ziţia lucrării Lui, căci „învăţătura pe care o comunică nu e a lor şi prin mâna lor 
nu se comunică binecuvântarea lor, ci a lui Hristos… Deci mâna lor şi gura lor 
nu se mişcă fără voia lor, ci cu voinţa lor de a le face slujitoare lui Hristos … şi 
astfel ei se învrednicesc de o cinste cu atât mai mare, cu cât se pun mai deplin la 
dispoziţia lucrării lui Hristos prin ei. În râvna lor maximă se arată smerenia lor, 
adică, conştiinţa că nu a lor este puterea, ci a lui Hristos. De aceea dacă Hristos 
ca Arhiereu e Slujitor, cu atât mai mult preoţii sunt slujitorii slujirii mântuitoare a 
lui Hristos. Ei nu dau de la ei nimic decât slujirea. Dacă n-o dau pe aceasta din 
toată inima, nu numai că nu mai împlinesc lucrarea mântuitoare a lui Hristos, aşa 
cum trebuie, ci în mare parte împiedică împlinirea ei.”15

Aceasta este marea responsabilitate a slujirii episcopale: de a continua cu 
vrednicie lucrarea sfinţitoare a lui Hristos, prin Sfântul Duh, în Biserică, de a iniţia 
şi a introduce pe credincioşi în taina relaţiei personale cu Dumnezeu. Episcopul 
trebuie să fie o persoană plină de sfinţenie care împărtăşeşte şi altora din roadele 
comuniunii sale personale cu Hristos.16 Prin hirotonire el se dăruieşte cu totul lui 
Dumnezeu şi e chemat să se umple de toată sfinţenia Lui, pentru ca prin el să se 
prilejuiască intrarea tuturor în comuniunea cu Persoanele Sfintei Treimi. Episco-
pul face posibilă întâlnirea personală prin credinţă cu Dumnezeu, prin Sfintele 
Taine. Prin el, Hristos lucrează şi Îşi comunică trăirile şi simţirile umanităţii Sale 

13  Ibidem, p. 33.
14  Ibidem, p. 28.
15  Ibidem, vol III, p. 149.
16  Ibidem, vol I, p. 144
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curate poporului lui Dumnezeu. De aceea arhiereul are marea responsabilitate de 
a-L face viu şi prezent pe Hristos în persoana proprie pentru a putea atrage la 
comuniunea cu Hristos, cu dumnezeiasca dragoste primită de sus, pe toţi cei în-
credinţaţi lui spre păstorire.17

Săvârşitorul văzut al Sfintelor Taine trebuie să fie într-o stare de pregăti-
re permanentă, contribuind astfel la împlinirea efectelor sfinţitoare ale lucrărilor 
sacramentale, chiar dacă, prin iconomie, pentru cazuri deosebite, Biserica învaţă 
că validitatea Tainelor nu depinde de vrednicia săvârşitorului văzut, iar Hristos 
Însuşi lucrează prin ele în mod nevăzut. La Sfântul Altar, la Sfânta Liturghie, în 
cadrul căreia săvârşeşte şi Sfânta Taină a Hirotoniei, arhiereul trebuie să fie model 
de slujire pentru preoţi şi credincioşi, urmărind împlinirea întotdeauna a scopului 
dublu al acestei slujbe dumnezeieşti: sfinţirea darurilor în vederea sfinţirii credin-
cioşilor.

Episcopul este însă responsabil şi de toate lucrările sfinţitoare săvârşite de 
preoţii cărora le-a acordat mandatul slujirii, prin sfântul antimis. Slujbele liturgi-
ce trebuiesc săvârşite „corect şi complet”, pentru ca primitorii să se împărtăşească 
de toate darurile sfinţitoare, cu atât mai mult cu cât unele taine nu se mai repetă. 
Graba în săvârşirea Sfintelor Taine este mai periculoasă decât rutina.

Pentru Taina Hirotoniei, ierarhul trebuie să aleagă, prin cercetare canonică, 
pe cei cuprinşi de fiorul sfânt al slujirii curate, iar după hirotonie să-l călăuzeas-
că şi să-l ajute pe noul preot spre împlinirea lucrării duhovniceşti, pentru sine şi 
credincioşi. „Conştiinţa că Hristos însuşi e de faţă şi lucrează în această Taină 
uneşte într-o adâncă cutremurare şi responsabilitate pe săvârşitorul Tainei cu cei 
ce-L asistă, pe de o parte, şi cu primitorul ei, pe de alta. În această întâlnire de 
suflete, pătrunse de conştiinţa prezenţei şi lucrării aceluiaşi Hristos, se săvârşeşte 
trecerea puterii lui Hristos de la slujitorii de mai înainte la slujitorul cel nou”18.

O altă responsabilitate a ierarhilor este de a urmări liturghisirea uniformă în 
întreaga Biserică, cu atât mai mult cu cât mijloacele pastorale moderne ale Patri-
arhiei Române, Radioul şi Televiziunea Trinitas, ne oferă tuturor standardul înalt 
şi normativ de săvârşire a Sfintei Liturghii şi a Sfintelor Taine.

O sintetizare a întregii tradiţii patristice privind responsabilitatea liturgică şi 
sacramentală a persoanei episcopului, aflată într-o continuă ascultare de Hristos, 
de Biserică, de poruncile Evangheliei, de glasul conştiinţei şi al duhovnicului, 
ne-o oferă tot Părintele Dumitru Stăniloae, care afirmă că episcopul „trebuie să fie 
copleşit mai mult decât orice om de faptul că, fiind prin sine om pieritor ca ori-
care altul, sau poate mai slab ca mulţi alţii, prin el se săvârşeşte cea mai deplină 

17  Ibidem, vol III, p. 31.
18  Ibidem, p. 179-180.
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lucrare mântuitoare a lui Hristos. El trebuie să fie copleşit de răspunderea ce 
apasă pe umerii lui pentru Biserică; dar, în acelaşi timp, conştient că-şi împlineşte 
această răspundere cu atât mai mult, cu cât frânează mai mult mândria de-a soco-
ti că Biserica depinde de el şi se pune mai mult pe sine la dispoziţia lui Hristos. 
Năzuinţa lui trebuie să tindă a-şi identifica cu smerenie cât mai total voia sa cu 
voia lui Hristos, în loc de a lua pe Hristos în slujba pretenţiilor sale personale de 
domnie. El va avea cu atât mai multă eficienţă în lucrarea sa, cu cât va contribui 
să-L facă mai văzut şi mai lăudat pe Hristos.

Episcopii sunt ţinuţi în duhul smereniei şi prin faptul că nici unul nu e de 
sine stătător, sau stăpân al tuturor, ci e încadrat în comuniunea tuturor episcopi-
lor, ca să ţină împreună învăţătura lui Hristos şi rânduiala liturgică şi canonică 
unitară a Bisericii, singura prin care lucrează Hristos şi prin care deci se împli-
neşte mântuirea oamenilor.”19 

19  Ibidem, p. 151. 


