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Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul) (II)  
Exigenţe pastorale

Pr. Lect. Dr. Mihai IOSU

Suntem ceea ce gândim, spunem şi facem. Dacă gândul îl putem manevra 
în ascuns, graiul şi lucrarea sunt manifestări exterioare, edificatoare în ceea ce 
priveşte intenţia, argumentarea şi scopul traiectoriei fiinţei umane. Preotul păs-
tor, fiind exponentul unei comunităţi, poate provenit din ea, dar sigur integrat în 
ea, este dorit de membrii comunităţii, fiii săi duhovniceşti, să fie reprezentantul 
pilduitor a ceea ce numim concordanţa dintre cuvânt şi faptă. Acest standard de 
viaţă este apanajul oricui vrea să fie şi să rămână un exemplu. Reuşita în viaţa 
pastoral-misionară se datorează, în mare măsură, dar nu exclusiv, acestei compo-
nente din preocuparea şi justificarea celui chemat, ales, numit şi instalat ca păstor 
responsabil.

Sfântul Grigorie cel Mare lasă posterităţii câteva coordonate ale vieţii păs-
torului1, care, fără a fi rigide, îi fixează acestuia statutul-cadru în care şi de pe 
urma căruia viază conştient şi eficient. Având o plajă suficientă de introspecţie, 
de experimentare şi apoi de valorificare a rezultatelor, climatul descris dă nota 
specifică prezenţei şi participării responsabile şi rodnice a preotului, ca „sluji-
tor al lui Dumnezeu, delegat al Mântuitorului pentru continuarea lucrării Sale 
de mântuire a sufletelor”2, om pentru oameni şi nu pe lângă ei sau chiar contra 
lor. „Deasupra oricărei demnităţi omeneşti este aşezat preotul lui Dumnezeu; 
Marele Arhiereu al cerurilor, în rugăciunea Sa din apropierea Patimilor şi a 
morţii, se ruga pentru preoţi: Sfinţeşte-i pe dânşii întru adevărul Tău... adică 
alege-i pe ei pentru Tine, din lume, pentru deosebita slujbă a Ta în cuvântul 
adevărului”3.

1  Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), Cartea regulei pastorale, trad. de Pr. Prof. Onor. Dr. 
Alexandru Moisiu, Ed. Centrului mitropolitan, Sibiu, 1987, p. 48.

2  Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Despre preoţie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004, p. 152.
3  Drd. Caplat S. Simion, „Profilul predicatorului creştin după Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfân-

tul Grigorie Dialogul şi Fericitul Augustin”, ST, seria II, anul XVIII, nr. 7-8, septembrie-octombrie 
1966, p. 489.
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1. Păstorul de suflete trebuie să fie curat în gânduri

Deloc întâmplătoare este această prioritate. Curăţia interioară nu poate 
rămâne ascunsă. Chiar dacă cel ce o deţine, din smerenie, o păzeşte cu maximă 
discreţie, va fi reperată, cu siguranţă, de cei din jur. Ce temelie mai solidă, la 
baza unei construcţii unice, mântuirea credincioşilor, poate construi sau ex-
pune cineva? „Păstorul trebuie să fie curat în gândurile sale. Întotdeauna! Nu 
trebuie să fie pătat de nicio necurăţie, dacă scopul slujbei pe care a primit-o 
este acela de a şterge pata murdăririi şi din inimile altora”4. Ideea sfântului e 
întărită de un cuvânt: Întotdeauna! La acest capitol nu se îngăduie sincope, 
pauze de relaxare care să întrerupă un proces de o astfel de anvergură. „Cură-
ţaţi-vă voi, cei ce duceţi vasele Domnului (Is 52, 11). Poartă vasele Domnului 
toţi aceia care, prin viaţa lor, primesc să conducă spre sanctuarele veşniciei 
sufletele credincioşilor lor. Ei înşişi trebuie să se convingă cât de curaţi tre-
buie să fie aceia care, în virtutea unei obligaţii personale, au datoria să ducă 
vasele cele vii în templul eternităţii”5. Grija pentru păstrarea luminii şi curăţiei 
lăuntrice, ca şi spectrul reflexiei exterioare a acesteia, arată, în mare măsură, 
vocaţia şi afirmarea ei, înţelegerea misiunii, dar şi dorinţa de a înnobila noţi-
unea şi viaţa de păstor. „Cel care doreşte să devină preot trebuie să trăiască în 
duhul sfinţeniei lui Hristos. Sfinţenia este idealul vieţii fiecăruia... Este rodul 
echilibrului şi armoniei dintre suflet şi trup, realizându-se prin renunţarea şi 
subjugarea a tot ceea ce duce la păcat şi participarea existenţială la viaţa şi 
desăvârşirea celor din jur”6.

„Igiena” vieţii interioare nu trebuie înţeleasă ca o preocupare cu circuit în-
chis, unde doar preotul şi eul lui sunt factori de acţiune şi de concluzionare. Ima-
ginea interioară se reflectă în modalitatea de ilustrare a adevăratei chemări. După 
cum un nume bun este mai de preţ decât untdelemnul cel bine mirositor (Ecc 7, 
2), aşa este viaţa lăuntrică, trăită şi tratată civilizat şi luminat, în economia unei 
pastoraţii fructuoase. Dacă numele bun, renumele, devansează apariţia fizică a 
persoanei, tot astfel calitatea de exigent şi consecvent factor de curăţie şi curăţenie 
interioară îi face reclamă preotului responsabil, şi aceasta înainte ca gruparea co-
munitară să-i descopere toate însuşirile şi intenţiile. Prin urmare, atenţie! „Sermo 
imago animi est: vir qualis, talis est oratio” (Vorba este imaginea sufletului: cum 
e omul aşa e şi discursul)7.

4  Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), op. cit., p. 49.
5  Ibidem, p. 49. 
6  Pr. Drd. Ion Bălăceanu, „Principii pastorale în opera Cartea regulei pastorale, a Sfântului 

Grigorie cel Mare şi actualitatea lor”, BOR, anul C, nr. 3-4, martie-aprilie 1982, p. 288.
7  Publilius Syrus, Sententiae/Maxime, Ed. Saeculum I.O., Bucureşti, 2003, p. 135.
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2. Imaginea conducătorului de suflete să fie luminată şi susţinută de o 
purtare pilduitoare

Preotul gândeşte şi acţionează în perimetrul misiunii sale, având în inimă şi 
în faţa ochilor puterea şi clarviziunea date de Modelul Hristos. Din această para-
digmă el este onorat să împrumute exemplul dat de Mântuitorul nostru, la rândul 
lui fiind imaginea şi puterea exemplului. Unii ar spune, doar teoretic. Atenţie! Pre-
otul preia şi trebuie să exemplifice cu metoda sa de lucru preocuparea de evidenţi-
ere, urmare şi îndrumare pe calea vieţii. Nu are alternativă. „Orice faptă, gest sau 
cuvânt ale preotului formează un întreg complex de îndemnuri şi pilde morale”8. 
Parcursul pastoral a demonstrat, atâtea experienţe fiind dovada, că „turma care ur-
mează cuvântul şi purtarea păstorului 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 şi 
cea mai frumoasă pildă”9. Aici, cel chemat să slujească lui Dumnezeu şi oamenilor 
este propulsat în poziţia de exponent al puterii exemplului şi, ceea ce este intere-
sant şi cu grad mare de optimism, lui nu i se pretind acţiuni şi atitudini imposibile. 
Are acces la o bază de pregătire poate ca nimeni altul, exemple de la care să ia 
exemplu, fiind extrem de numeroase. I se cere să valorifice ceea ce are, iar dacă nu 
are suficient i se deschid perspective de urmărit şi urmat, într-un număr mai mult 
eficient decât suficient. Aceasta doar dacă şi-a înţeles menirea, este conştient de 
chemarea sa şi dornic să fie nu doar un om între oameni, cât mai ales reprezentan-
tul unei instituţii divin-umane, numit şi instalat să înalţe umanul la piscuri divine. 
Prin exemplul său, preotul „ne arată toate potecile care ne duc sus; ne îndreaptă 
privirile, în drumul spre înălţime, spre toate frumuseţile lui. Şi are muntele acesta 
al preoţiei frumuseţi chiar de la poalele lui! Ne arată frumuseţile, dar ne atrage 
luarea-aminte şi asupra primejdiilor... Să nu fim nici totdeauna cu ochii pe sus, dar 
nici numai cu ochii la picioare”10. 

Ideea de exemplu trebuie să se materializeze şi pentru că păstorul sufletesc, 
străduindu-se să arate şi să populeze calea vieţii, are ca obiectiv sublimul preoţiei, 
acel Ceva care se ridică sau se află la o mare înălţime în ierarhia valorilor, desco-
perit, trăit şi prezentat ca desăvârşit, măreţ, înălţător, superb, minunat. „Caracte-
rele sublimului ar fi: grandoarea şi puterea... grandoarea însoţită de sentimentul 
nimicniciei, al neputinţei, al fricii... puterea însoţită de conştiinţa unui elan, a unui 

8  Pr. Drd. Ion Bălăceanu, art. cit., p. 290.
9  Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), op. cit., p. 51.
10  Pr. Dumitru Fecioru, prefaţă la Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie de Nazianz, 

Sfântul Efrem Sirul, Despre preoţie, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1998, 
p. 6.
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adaos de viaţă, a unei puteri personale dobândite prin sentimentul siguranţei pe 
care-l capeţi prin prezenţa unei puteri în afară de tine, a lui Dumnezeu”11.

Asociind ceea ce trebuie să fie cu ceea ce este, preotul se responsabilizează, 
realizând, de asemenea, că „este constrâns... să săvârşească el însuşi cu fapta 
ceea ce a cerut altora cu graiul”12. Meditând la ce i se cere şi la ce poate oferi, 
el devine autoritatea care, cu mandat şi posibilitate, poate pune în valoare pute-
rea exemplului şi, în lucrare, roadele pozitive ale acestuia. „Josniciile lucrărilor 
pământeşti nu mai sunt parte pentru acela care se dăruieşte predicării lucrurilor 
celor cereşti. 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 desă-
vârşire pe supuşii săi, cu cât le va da o dovadă concretă că el se află în culmea 
desăvârşirii”13.

3. Preotul trebuie să fie discret la tăcere şi folositor la vorbă

Să fie cumpătat. Să se lase stăpânit de simţul măsurii. Fiind perceput ca cel ce 
deţine forţa exemplului, preotul va fi urmărit întâi pe filiera: ce spune, cum spune 
şi când spune? Fără a minimaliza argumentul tăcerii, nu trebuie să uităm că misi-
unea preoţească găseşte un important sprijin în calitatea şi capacitatea de a vorbi. 
A învăţa. A explica. A fundamenta. „Cuvântul păstorului trebuie să fie potrivit cu 
însuşirile ascultătorilor, pentru a putea răspunde nevoilor sufleteşti ale fiecăruia, 
pentru a nu se abate de la meşteşugul de edificare comună”14.

În exerciţiul slujirii, pendularea între a tăcea şi a vorbi este de mare efect, 
mai ales dacă ea se face profesionist, păstrându-se proporţia optimă în funcţie de 
ce reclamă situaţia sau cazul aparte. „Păstorul de suflete trebuie să fie înţelept la 
tăcere şi folositor la vorbă, pentru ca să nu se descopere ceea ce trebuia tăcut, sau 
să vorbească cu privire la ceea ce ar fi bine să fie spus pe faţă. După cum, cuvinte 
nechibzuite pot duce la greşeală tot aşa tăcerea nepotrivită poate lăsa în greşeală 
pe aceia care trebuiau să fie lămuriţi”15. Pentru a putea gestiona optim mediul 
pastoral preotul trebuie să stăpânească ştiinţa comunicării împreună cu arta sau 
filozofia discreţiei, a tăcerii. La acest subiect, parametri favorabili şi determinanţi, 
în ceea ce priveşte reuşita, ar fi încadraţi în următorul enunţ: preotul „nu e nici 
risipitor, nici scump la vorbă, adică vorbeşte prea puţin, pentru a fi socotit mare 

11  Ibidem, p. 8-9.
12  Pr. Asist. Dr. Alexandru Moisiu, „Sfaturi omiletice şi pastorale în opera Sfântului Grigorie 

Dialogul”, MA, anul II, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1957, p. 105.
13  Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), op. cit., p. 51.
14  Pr. Conf. Dr. Alexandru Moisiu, „Din sfaturile omiletice şi pastorale ale Sfântului Grigorie 

Dialogul”, MA, anul XI, nr. 1-3, ianuarie-martie 1966, p. 109.
15  Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), op. cit., p. 53.
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vorbitor, dar vorbeşte destul pentru a nu fi tăcut”16. Din păcate, nu putem cuanti-
fica procentual situaţiile când trebuie să tăcem sau să vorbim. În schimb, putem 
contabiliza când o reacţie sau alta, folosite unde şi când trebuie, aduc fie rezultatul 
urmărit, fie eşecul nedorit. De multe ori, atât rezultatul pozitiv, cât şi nereuşita 
pot supradimensiona gradul de percepţie şi apoi cel de imitare, cu care participă 
credincioşii la actul pastoral. „Când preotul se pregăteşte să vorbească, trebuie 
să cumpănească şi să observe cu o mare grijă şi control de sine ce trebuie să vor-
bească, pentru ca nu cumva, avântându-se în chip neorânduit la vorbă, să ducă în 
greşeală inimile credincioşilor”17. 

Atât zicerea, cât şi tăcerea sunt utilizate nu numai pentru a trece momentul, 
dar şi pentru a lumina sau lămuri în perspectivă. Fiind amândouă soluţii, rămâne 
la latitudinea celui investit să rezolve cazul, folosirea cu prioritate a celei optime. 
Argumentele pentru o opţiune sau alta trebuie să aibă girul ideii de soluţionare, 
dacă nu rapidă şi sigură, cel puţin sigură. 

Preferinţa diferă de la caz la caz. Chiar dacă maxima: „Saepius locutum, 
nunquam me tacuisse poenitet” (Adesea regret că am vorbit, dar niciodată că am 
tăcut)18 preocupă cu prioritate persoana preotului, cel chemat să nu uite mesajul 
biblic: Dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor striga (Lc 19, 40). Esenţa misiunii este 
realizarea de paşi siguri pe drumul dobândirii desăvârşirii, colective şi personale. 
Pentru obţinerea acestui deziderat opţiunea de a zice sau a tăcea devine o calitate 
cu un impact, deseori, decisiv. 

4. Păstorul de suflete trebuie să ştie compătimi şi pentru toţi să se roage

Ab initio, preoţia are o arie de manifestare cuprinzătoare. Suprafaţa de acţiu-
ne poate fi limitată administrativ, niciodată duhovniceşte. Mandatul preotului este 
de a fi printre oameni şi pentru oameni, de a înţelege ceea ce e omenesc, dar şi de 
a susţine umanul spre aspiraţia sa divină. Fecistinos ad te Domine et inquietum est 
cor nostrum donec requiescat in Te (Ne-ai făcut pentru Tine Doamne şi neliniştit 
este sufletul nostru până ce se va odihni întru Tine)19.

Apropierea păstorului de fiecare membru al turmei cuvântătoare este una 
din regulile de bază ale pastoraţiei, preluată şi trăită ca unul din sensurile preoţiei. 
Aproape de griji şi bucurii, alături la necazuri şi la depăşirea lor, pentru ei şi pen-
tru mântuirea lor, sunt idealuri sau etape pe care preotul le are în „fişa postului”, 

16  Abatele Dubois, Practica zelului preoţesc sau mijloace pentru a face slujba preoţească 
stimată şi rodnică, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2007, p. 75.

17  Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), op. cit., p. 55.
18  Publilius Syrus, op. cit., p. 134. 
19  Fericitul Augustin, Scrieri alese, Confesiuni, Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, Vol. 64, Ed. 

Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă al B.O.R., Bucureşti, 1985, p. 63.
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în „contractul” cu vocaţia şi aspiraţiile misiunii sale. Exemplul Sfântului Apostol 
Pavel este unul elocvent. Este o mărturie eficientă venită de la cel ce a declarat 
solemn: De acum nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine (Ga 2, 20). Privind 
spre pilda paulină, descoperim că pe el „legătura iubirii îl ţine la fel de legat de 
înălţimile cele mari, ca şi de josniciile cele tainice. Află putere, prin harul Duhului, 
la cele înalte, şi înţelege, prin compătimire, slăbiciunea şi nestatornicia celorlalţi. 
De aceea zice: Cine este slab şi eu să nu fiu slab? Cine se sminteşte şi eu să nu 
ard?”20. Compătimirea este o faţetă a dragostei care arde, care dă impresia că se 
consumă, dar, în realitate, ea este şi combustibil şi lumină. Cu cât există şi pro-
duce efecte, cu atât este mai valoroasă, mai eficientă. „Trăirea suferinţelor şi a 
încercărilor în cheie eshatologică devine prilej de biruinţă”21. Apoi compasiunea 
sinceră ilustrează latura vizibilă a dragostei de semeni, alimentată şi filtrată din/
prin iubirea de Dumnezeu. „Iubirea atinge înălţimile cele mari, atunci când se 
apleacă cu milostivire asupra necazurilor celor de jos. Şi cu cât cineva se apleacă 
cu bunăvoinţă asupra slăbiciunilor altora, mai ales câştigă pe cele înalte. Aceasta 
este măsura puterii de înălţare spre cele înalte”22.

Această formă de dragoste activă este dublată, susţinută şi înnobilată de pu-
terea rugăciunii. A rugăciunii pentru toţi. Dacă a asculta of-ul cuiva este cel mai 
la îndemână şi universal gest de compasiune, a te ruga pentru cineva este primul 
pas spre reviriment, spre liniştire. O prioritate a strategiei în cauză este capacitatea 
de a se ruga a preotului, însuşirea sa de fervent rugător fiind una de substanţă şi 
care, la rândul ei, alimentează mediul propice de desfăşurare şi de eficientizare a 
procesului duhovnicesc. „Unui om sfânt, pregătit pentru o viaţă în Dumnezeu, îi 
ajunge rugăciunea, puţine cuvinte şi lacrimi, pentru a dobândi lesne ceea ce îşi 
doreşte de la Dumnezeu”23. Indiferent din ce unghi am privi această problematică 
a progresului în viaţa duhovnicească, rugăciunea, precum şi înţelepciunea de a 
folosi roadele ei rămân repere de necontestat.

„Eşti teolog în măsura în care te rogi şi te rogi în măsura în care eşti teolog, 
sintetiza Evagrie Ponticul. Sfântul Siluan Atonitul, preluând această formulare, a 
nuanţat-o, afirmând: Dacă eşti teolog, rugăciunea ta este curată; dacă rugăciunea 
ta este curată, tu eşti teolog”24.

20  Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), op. cit., p. 58.
21  Conf. Dr. Adrian Lemeni, „Asumarea vieţii ca dar al lui Dumnezeu în contextul morţii 

spirituale a societăţii contemporane”, în vol. Sensul vieţii, al suferinţei şi al morţii, Ed. Reîntregirea, 
Alba Iulia, 2008, p. 210.

22  Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), op. cit., p. 58.
23  Eliane Poirot, Ilie Proorocul, arhetipul monahului, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1999, p. 82.
24  Giuseppe Manzoni, La spiritualita della Chiesa ortodossa russa, Ed. Dehoniane, Bologna, 

1993, p. 523.
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Sfântul Vasile cel Mare face o afirmaţie de mare curaj ce implică o mare res-
ponsabilitate din partea celui ales să conducă, să îndrume: „preotul nu este nimic 
altceva decât cel care ţine locul Mântuitorului şi mijloceşte între Dumnezeu şi om 
şi oferă lui Dumnezeu mântuirea celor care i s-au încredinţat lui”25. Mijlocirea şi 
oferirea în cazul de faţă sunt acţiuni unde rugăciunea are rolul preponderent.

5. Preotul trebuie să fie prieten prin smerenie cu cei buni şi prin râvna 
dreptăţii să se împotrivească celor răi

Toate lucrările preotului trebuie să fie bine fundamentate. Sunt riscante expe-
rimentele. Misiunea şi ţinta preoţiei transcend viaţa pământească. Niciodată pre-
oţia nu cochetează cu duşmănia. Răutăciosul, ignorantul, contrarul de azi poate fi 
prietenul, omul de bază de mâine. Omul este supus... schimbării. 

Întreaga misiune a Mântuitorului Hristos a fost una ce a vizat schimbarea nu 
de faţadă, ci structural, nu de ochii lumii, ci pentru mântuirea acestei lumi. Sfinţii 
Lui au fost şi au rămas prieteni (In 15, 14) şi casnici ai Lui (Ef 2, 19). Prietenia 
reciprocă dintre Iisus Hristos şi sfinţi s-a fundamentat şi alimentat cu smerenie. 

„Păstorul de suflete trebuie să fie prieten cu cei buni şi să se ridice prin râvna 
dreptăţii împotriva păcatelor celor răi. Nu trebuie să se înalţe mai sus decât cei 
buni!... Să nu ţină seama de demnităţi, dar să aibă despre sine o cinstire care să-l 
facă să se socotească egal cu credincioşii care împlinesc cele bune”26. Fiind în 
mijlocul tuturor şi având pentru toţi acelaşi scop, preotul are totuşi mijloace dife-
rite pentru a gestiona situaţia celor buni, dar şi pentru a trata problemele iscate în 
mediul celor depărtaţi de bine. Ceea ce dă o notă aparte pastoraţiei este atitudinea 
faţă de cei ce nu sunt cumsecade sau nu mai sunt buni. Pentru îndreptarea lor pre-
otul nu va crea şi susţine dispute personale, ci, valorificând râvna dreptăţii, se va 
orienta direct şi intens contra păcatelor celor răi. Aceştia vor fi priviţi şi trataţi nu 
ca nişte răi iremediabili, ci ca potenţiali membri din grupul celor buni.

Metodologia folosită în ambele situaţii va fi bazată şi marcată de sme-
renie, însuşire „prin care creştinul îşi măsoară propria neputinţă cu infinitatea 
dumnezeiască”27. Interesul va fi direcţionat pe „produsul finit”, nefiind hotărâtor 
bilanţul făcut după parcurgerea vreunei etape considerate de referinţă. Dragostea 
faţă de turma încredinţată va avea întotdeauna ca asociat de nădejde smerenia, iar 
în tandemul acesta nu sunt permise sincope. S-a constatat că uneori, „păstorul, 

25  Sfântul Vasile cel Mare, Asceticele, Părinţi şi scriitori bisericeşti, nr. 18, Ed. Institutului 
Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1989, p. 514.

26  Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), op. cit., p. 60-61.
27  Makarios Simonopetritul, Triodul explicat. Mistagogia tipului liturgic, Ed. Deisis, Sibiu, 

2008, p. 56. 
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chiar pentru că este mai mare peste alţii, devine trufaş în inima sa. Porunca e con-
tinuă ispită. Aceasta fiindcă toate îi stau la îndemână, toate i se împlinesc repede 
după dorinţă, toţi supuşii îi aduc laudă faptelor celor bune pe care le-a săvârşit. 
Nimeni nu are îndrăzneala să i le contrazică. Din contră, adesea laudă şi ceea ce 
trebuie osândit. Linguşit şi înşelat, nu mai reuşeşte să înţeleagă; şi, mai rău, nu 
reuşeşte a fi înţeles”28. De remarcat cum se denaturează climatul pastoral. Cei 
încredinţaţi îşi pierd calitatea de păstoriţi, adică bine îngrijiţi şi onest trataţi. Ei 
devin supuşi. Lipsa smereniei în tratament bulversează ierarhia valorilor. Mândria 
perverteşte, înveninează şi otrăveşte, chiar, relaţiile inter-umane. Păstorul stăpânit 
de ea se autodistruge. La aceasta Sfântul Isaac Sirul recomandă: „Sârguieşte-te 
să intri în cămara ta dinlăuntru şi vei vedea cămara cerească... Scara Împărăţiei e 
ascunsă înlăuntrul tău, în sufletul tău. Spală-te, aşadar, de păcat şi vei descoperi 
treptele pe care să urci”29.

„Puterea conducerii e bună pentru acela care ştie să o deprindă şi să o stăpâ-
nească. Deprinde puterea acela care ştie să stea mai sus decât greşelile altora, dar, 
în ciuda acelor greşeli, ştie să se apropie de ei, socotindu-se ca unul egal cu ei”30. 
Încă o dată se adevereşte că „arta artelor şi ştiinţa ştiinţelor”31, preoţia, nu este 
destinată oricui. Vocaţia pentru ea este o coordonată niciodată de neglijat. Altfel, 
veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu (Mt 25, 34)... se transformă în duceţi-vă de la 
Mine blestemaţilor (Mt 25, 41)...

„E necesar să păstrăm smerenia în inimă, iar în fapte disciplina. Dar între 
acestea trebuie să existe raportul cuvenit, ca nu cumva, în timp ce se manifestă o 
îngăduinţă prea mare, să se piardă puterea disciplinei, şi câtă vreme păstorul este 
cu mâneca prea largă, să ajungă să nu mai poată stăpâni viaţa credincioşilor cu 
îndatorirea disciplinei”32. 

Preocuparea pentru ca cei cumsecade să se conserve între aceeaşi parametri 
nu este una limitată după cum nici asaltul strategic asupra celor ce nu frecventează 
binele sau îl vizează, denaturându-l, nu este desfăşurat inegal şi inconstant. Din 
toată această zbatere este imperios necesar să iasă la iveală echilibrul păstorului, 
preotul fiind cel care simte, crede şi mărturiseşte că în misiunea sa trebuie „să fie 
iubire, dar nu slăbiciune, să fie asprime, dar nu de aceea care duce la disperare; să 
fie râvnă, dar care să nu pedepsească fără măsură; să fie milostivire, dar care să nu 
cruţe mai mult decât este necesar”33.

28  Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), op. cit., p. 62.
29  Makarios Simonopetritul, op. cit., p. 57.
30  Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), op. cit., p. 63.
31  Sfântul Grigorie de Nazianz, „Cuvânt de apărare pentru fuga în Pont”, în Despre preoţie, 

Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1998, p. 181.
32  Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), op. cit., p. 65.
33  Ibidem, p. 67.
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6. Păstorul trebuie să dea dovadă de echilibru în ceea ce priveşte viaţa 
lăuntrică şi activităţile exterioare

Revine echilibrul din nou în centrul atenţiei. Viaţa pastorală având un vast te-
ren de activitate, cel investit cu responsabilitatea de păstor, trebuie să confirme că 
investiţia în sine nu este falimentară. Direcţiile de acţiune fiind numeroase, unele 
chiar inedite, cel chemat are obligaţia să confirme că nu întâmplător este el acolo. 
Dar pentru a fi şi a reuşi acolo preotul trebuie să fie un depozitar responsabil, un 
profesionist în „managementul şi marketingul” calităţilor. 

„Statura duhovnicească a preotului este dată de modalitatea în care şi-a înţe-
les rostul său, de felul cum şi-a descoperit şi şi-a urmat vocaţia, precum şi de suma 
calităţilor cu care s-a înveşmântat. Însuşirile cu care s-a făcut cunoscut şi cu care 
doreşte să-şi înnobileze misiunea se cer mereu alimentate de acel crez paulin: Iată, 
vin să fac voia Ta, Dumnezeule (Evr 10, 9)”34. Fiind omul tuturor, el are datoria să 
demonstreze că se pregăteşte, are un plan de lucru bine gândit şi realist, este cura-
jos şi tenace. Având ca obiective pregătirea pentru viaţa veşnică şi dobândirea ei, 
păstorul nu uită nici viaţa trecătoare, cu cele două medii ale ei, ale căror pregătire 
şi strategii sunt vitale în realizarea obiectivelor majore afirmate mai sus. 

„Aşa trebuie să fie conducătorul de suflete încât nicicând activitatea din afară 
să nu-i stingă şi să-i mortifice grija pentru viaţa interioară. Dorinţa de a se închide 
şi izola într-o viaţă de rugăciune nu poate îndepărta pe păstor de la problemele 
vieţii zilnice”35. Cele două componente ale vieţii terestre au abordări diferite, dar 
complementare. Viaţa interioară cu ordinea şi bogăţia ei devine sursă de orientare 
sănătoasă în viaţa exterioară, suport solid pentru diversele întreprinderi reclamate 
de mediul pastoral. 

La un anumit moment interesul pentru o latură sau alta poate fi prioritar, dar 
niciodată nu este ignorată sau eliminată componenta de pe locul secund. Parafra-
zând o sintagma cunoscută, putem spune că succesul pastoral exterior, în stabi-
litatea şi curăţia vieţii interioare, se ascunde. Trăirea exclusivă a unei laturi, fie 
lăuntrică, fie exterioară, nu este benefică. „Un păstor care trăieşte numai zile de 
sărbătoare, nu este păzitorul cel mai indicat al turmei Domnului, după cum o viaţă 
de sfinţenie întinată de fapte pământeşti e un aur care se întunecă. Culoarea cea 
mai frumoasă se schimbă atunci când unii păstori îşi pierd cinstea purtării lor”36. 
Idealul acestei pendulări, arta de a ştii sau a intui măcar opţiunea momentului re-
prezintă pentru păstor, elemente de reflecţie, dar şi rezolvări.

34  Pr. Lect. Dr. Mihai Iosu, Duhovnicul. Vocaţie, formaţie şi misiune, Ed. Universităţii „Luci-
an Blaga”, Sibiu, 2009, p. 58-59.

35  Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), op. cit, p. 67-68.
36  Ibidem, p. 69-70.
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7. Preotul să se străduiască a face ceea ce este bine plăcut

Creştinul în general, iar preotul prin excelenţă nu sunt oamenii care să tră-
iască, exclusiv şi intensiv, clipa. Creştinul este omul perspectivei. Prezentul este 
trăit în speranţa de a fi înnobilat, ca apoi, în perspectivă, el să reprezinte o bază 
solidă, un mijloc eficient sau un factor mobilizator, benefic, cu o traiectorie utilă şi 
constructivă, asemeni unei tradiţii sănătoase, care, prin tradiţie, este ceva ce dăi-
nuie, se actualizează, dar se şi modernizează. „Dumnezeu nu poate să încredinţeze 
turma Sa unor oameni care la vreme de încercare o părăsesc, pentru că nu-L iubesc 
pe Stăpânul oilor, ci numai acelora care Îl iubesc din toată inima şi din tot cugetul 
lor (cf. Lc 10, 27) şi viaţa şi-o pun pentru oi”37.

„Păstorul de suflete trebuie să vegheze cu grijă pentru ca dorinţa de a plăcea 
oamenilor să nu-l preocupe într-o formă excesivă. Trebuie să aibă grijă ca nu cum-
va credincioşii să-l admire şi să-l iubească mai mult pe păstor decât Adevărul”38. 
Pentru aceasta în literatura de specialitate nu găsim formule de felul „relaxare 
pastorală”. Preotul aflat în mijlocul ariei de înrâurire, nereprezentându-se pe sine, 
nu poate ignora distanţa dintre el şi El, dintre ceea ce trebuie să spună şi să facă 
el, pe de o parte, şi ceea ce primeşte şi trebuie să înmulţească, sursa nemaifiind el. 
„Hristos lucrează prin mâna acestora (a preoţilor), întrucât ei fac toate gesturile 
sfinţitoare şi spun toate cuvintele şi rugăciunile Lui şi către El, cu conştiinţa că 
slujesc Lui sau cu El, şi prin El, Tatălui”39. Simţind şi promovând cu responsa-
bilitate acest adevăr, preotul nu se pune neapărat la adăpost, într-o expectativă 
contraproductivă, ci se orientează corect, acţionează cu maximă eficienţă şi nu 
se înalţă pe sine, ci misiunea sa. La acest moment, cred că lecţia de viaţă, dată de 
Sfântul Ioan Botezătorul, după Botezul Mântuitorului, poate şi trebuie să fie un 
capitol de referinţă şi reflecţie pentru orice slujitor al altarului şi al turmei. „Este 
un duşman neîmpăcat al lui Dumnezeu acela care, prin faptele cele bune pe care 
le face, doreşte să fie iubit el de credincioşi, în locul lui Dumnezeu”40. Este lansat 
un avertisment serios celor contaminaţi de ipocrizie, carierism şi căpătuială şi care 
au văzut şi trăiesc preoţia ca fiind destinată numai lor şi că, odată ajunşi sus, di-
luează învăţătura despre şi cu El, rămânând doar interesele egoiste şi păgubitoare 
urmărite doar de el.

„Trebuie cunoscut că bunii conducători sufleteşti ştiu cât este de folositor 
să-şi menţină buna comportare în afară. Ştiu că aceasta are putinţa de a duce pe 
semen la iubirea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, faima şi simpatia nu trebuie să 

37  Pr. Nicolae Chifăr, Teologie şi spiritualitate patristică, Ed. Trinitas, Iaşi, 2002, p. 163.
38  Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), op. cit, p. 73.
39  Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Ed. Institutului 

Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1978, p. 148.
40  Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), op. cit., p. 74.
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fie folosite pentru ca să fie iubiţi păstorii. Mai curând să devină drum pe care să fie 
călăuzite inimile credincioşilor la iubirea lui Dumnezeu”41. Cunoscând Modelul 
de la care vine şi care promovează, la modul ideal, binele, adevărul şi frumosul, 
preotului nu-i rămâne decât să apeleze la El, să înveţe de la El şi, urmându-L pe 
El, să aducă maximum de folos turmei încredinţate. 

„Ia aminte, dar! Harul lui Dumnezeu te-a suit pe piscul cel mai înalt al slujirii 
preoţeşti. Eşti puternic. Poţi lega şi dezlega sufletele... Poţi, cu fărâma ta de trup, 
în care pâlpâie sufletul, poţi pogorî pe Dumnezeu din ceruri, ca să te sfinţească şi 
să te mântuie şi ca şi tu, la rândul tău, să sfinţeşti şi să mântui pe credincioşii tăi. 
Sfinţeşte-te, îndumnezeieşte-te cu trupul lui Dumnezeu cât mai des. Sfinţeşte şi 
îndumnezeieşte la fel şi pe credincioşii tăi. Toată puterea aceasta este în mâna ta. 
Ţi-a dat-o Dumnezeu”42.

8. Păstorul trebuie să ştie că viciile se îmbracă în haina virtuţilor

Încredinţat de sublimitatea misiunii preoţeşti, preotul de vocaţie nu evită sau 
nu marginalizează responsabilităţile acestei nobile lucrări. Fiind în mijlocul co-
munităţii, dar şi pe culmile muntelui maiestuos al preoţiei, el se confruntă cu tot 
ce ţine de demnitatea chemării şi de dificultatea lucrării. Pot fi multe neajunsuri 
în împlinirea dezideratului pastoral, la capitolul lipsuri putându-se trece multe, 
dar niciodată climatul pastoral nu poate fi ocolit de încercări, acestea putând fi 
considerate o constantă a menirii preoţeşti. Demn de luat în seamă este şi faptul 
că uneori factorii implicaţi mimează că se ţin de regulile jocului şi ceea ce rezultă 
nu are girul a ceea ce numim fairplay. „Păstorul de suflete trebuie să ştie bine 
că viciile au faţa neruşinată să se dea drept virtuţi. Astfel, zgârcenia se ascunde 
adeseori sub numele de chiverniseală. Risipa se acoperă cu numele de dărnicie. 
Îngăduinţa dezordonată vrea să fie socotită blândeţe... Felul pripit de a lucra, drept 
dibăcie iscusită”43.

Calitatea care se pliază exact pe cerinţă este discernământul sau dreapta so-
coteală. Aici „intră, precis, tainic drămuite, şi bunul simţ şi înţelepciunea şi cumin-
ţenia şi voinţa, adăugate celor de mai sus. Nici una din virtuţi nu e absolută – nici 
chiar adevărul –, doar iscusita cumpănire a multora ne poate ajuta să ne ferim nu 
numai de rele (aceasta-i destul de uşor), ci şi de savantele boroboaţe şi sofisticatele 
erori”44.

41  Ibidem, p. 75.
42  Pr. Dumitru Fecioru, prefaţă la Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie de Nazianz, 

Sfântul Efrem Sirul, Despre preoţie..., p. 18-19.
43  Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul), op. cit., p. 76.
44  N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1991, p. 153.
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La această înălţime a gândirii şi acţiunii nu se ajunge uşor, dar, mai ales, 
menţinerea la această amplitudine nu este facilă, la îndemână. „Ca şi gustul care 
spune omului dacă mâncarea este bună sau nu, la fel şi gustul spiritual, dacă este 
dezvoltat prin efort ascetic şi rugăciune, îi permite să facă distincţie între diferitele 
sale gânduri şi impulsuri. Învaţă diferenţa dintre bine şi rău, între inutil şi plin de 
interes, între modelele inspirate în imaginaţia sa creativă de arhetipurile celeste şi 
fantasmagoriile diavolului”45.

Darul deosebirii viciului de virtute ajunge, în pastoraţie, a fi la mare preţ, cel 
care-l dobândeşte şi-l şlefuieşte cunoscând gustul victoriei, al izbânzii cu mulţi, 
foarte mulţi învingători. 

Partea a doua a tratatului de pastoraţie al Sfântului Grigorie, prin acest spec-
tru larg de preocupări şi direcţii, de reflecţie şi de acţiune, pune la îndemână, atât 
metode, cât şi mijloace de real sprijin pentru orice păstor de suflete, cu interes pen-
tru cunoaşterea corectă şi continuarea lucrării preoţeşti şi pasionat de demnitatea 
şi responsabilitatea misiunii sale. Mesajul este accesibil. Conexiunile cu personaje 
şi locuri biblice sunt lămuritoare. Bucuria împlinirii, pentru păstor, dar şi pentru 
comunitate, este la dimensiuni greu de conturat. 

„Sfaturile pastorale pe care Sfântul Grigorie Dialogul le-a dat... ne-au rămas 
şi nouă, celor de azi, ca o sfântă moştenire. Aceste sfaturi îşi păstrează întreaga lor 
actualitate. Şi atunci, ca şi în timpurile noastre, munca preoţească era grea, fiindcă 
în multe suflete ale credincioşilor din acele timpuri stăpâneau aceleaşi patimi care 
stăpânesc şi în sufletele credincioşilor din zilele noastre, minţile lor erau frămân-
tate de aceleaşi îndoieli ca şi ale noastre, inimile lor erau cuprinse de aceleaşi 
dorinţe după deşertăciunile lumii”46. De aceea am considerat că această formă de 
restitutio este potrivită cu ceea ce ni se cere şi noi putem oferi. Sfântul Grigorie cel 
Mare ne-a dat, iată, un mare exemplu. Să luăm aminte!

Abstract: The chapter dealing with the life of the shepherd of men describes 
Saint Gregory‘s openness toward the multitude of ways of action and solutions that 
may be appropriated by the one summoned to know, guide and maintain the rectilinear 
trajectory of a mission coming from above. Several opportunities are highlighted 
which come to develop unthinkable powers in the re-organization and re-orientation 
of the speaking flock, the purpose being to achieve the redeeming eternity through an 
exemplary life on earth.

45  Episcop Kallistos Ware, Ortodoxia, calea dreptei credinţe, Ed. Mitropoliei Moldovei şi 
Bucovinei, Iaşi, 1993, p. 123-124.

46  Pr. Asist. Dr. Alexandru Moisiu, Sfaturi omiletice şi pastorale..., p. 118.


