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fi o chestiune definitiv clarificată între biserici, de ce să nu iei în discuție și listele mai târzii
din primul mileniu al creștinismului? De altfel, una din liste, cea din Dialogul dintre Timotei
și Aquila, datată de cercetători în secolul 6, este probabil mai veche. Jaqueline Pastis4 a
arătat, cu argumente convingătoare, că datele istorice, textuale și doctrinare care se desprind
din acest dialog presupun ca Vorlage o scriere pierdută, din a 2-a jumătate a sec. 3.
Dar aceste mici observații nu pot diminua cu nimic valoarea lucrării recenzate. The
Biblical Canon Lists from Early Christianity: Texts and Analysis va deveni o carte de
referință, capabilă să dea un impuls aprofundării cercetărilor în domeniul istoriei canonului
biblic. Edmond Gallagher și John Meade pun la dispoziție o resursă prețioasă pentru
cercetătorii interesați de discuția despre canon în teologia ortodoxă modernă.
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Admirativ constat că preocupările de restituire a valorilor teologice româneşti sunt încă
vii. În atâtea domenii prezenţa românească este în poziţii de frunte. Cei ce le ocupă au tot
dreptul să fie şi învăţători. Experienţa, în nenumărate ocazii, asigură atât continuitate
benefică, cât şi finalitate rodnică în instituţia numită „şcoala vieţii”. Subtitlul cărţii
devoalează parte din esenţa ei: rolul, rostul şi folosul sfaturilor pastorale. Părintele Gheorghe
Maior (1892-1970) şi-a asumat o misiune şi prin promisiunile ce le-a onorat. Prin ceea ce
scrie s-a ţinut de cuvânt. Nu epatează. Renunţa din start la termeni pompoşi (chiar dacă ar
avea suficientă „acoperire” să-i utilizeze) şi conferă forţă expunerilor prin originalitate şi, mai
ales, simplitate. „Pentru un conducător duhovnicesc e întru totul necesar să ştie să se
orienteze în slujba de păstor bun al turmei sale cuvântătoare, care sufletul său şi-l pune pentru
oi şi al cărui glas are să fie cunoscut de turmă şi urmat. Să-l înveţe a păstori, voiesc aceste
sfaturi ale mele”. Pentru început grija sa de sfătuitor este orientată spre religie tratată din
punct de vedere practic. Teme ca religia şi sufletul omenesc, religia în viaţa practică,
Biserică, organ de permanentizare a religie, ortodoxia şi sufletul românesc continuă cuvântul
lămuritor de la început, dar deschid şi o perspectivă de interes pentru cititor. „V-am pus în
mână busola cu forţele ei magnetice.
Urmează să facem cunoştinţă cu „regulile cârmuirii”. Prima dintre ele priveşte
personalitatea preotului. Cel chemat la prea înalta treaptă a preoţiei este cercetat spre a afla
care este rolul voinţei în asumarea şi înnobilarea misiunii. Însuşirile acestuia asociate cu
programul de pregătire teoretică dau dimensiunea compatibilităţii celui în cauză cu cerinţele
din domeniul pastoral. „Preotul trebuie să fie conducătorul omenirii la nemurire... Preotul a
fost în frunte. Şi viaţa îl cere în frunte şi pe mai departe”. Cel ales trebuie să fie autentic şi
credibil, nu doar să existe! Dar poate fi ceea ce i se cere? S-a verificat cu maximă atenţie pe
sine spre a descoperi dacă este apt pentru fructificarea chemării? „Cu cât cineva are mai
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multă conştiinţă şi mai trează, cu atât mai lucrător devine darul preoţiei în el... Preoţia este o
problemă de conştiinţă, De aceea trebuie întrebată şi conştiinţa”. În faţa acesteia este pusă o
sumă de întrebări „de sfinx” de care nu e scutit nici viitorul preot. Căsătorit, necăsătorit sau
monah? Are vreo influenţă asupra activităţii pastorale căsătoria şi viaţa familială a preotului?
În care parohie? Cum să se prezinte în ea? Cum trebuie privită hirotonia de un candidat la
preoţie? Acest set interogativ aduce atât frământare, cât şi limpezire în sufletul celui doritor.
Punerea pe gânduri, fără a debusola pe cel orientat spre acest ţel, trebuie să aducă buchetul
necesar de clarificări. După răspunsurile fără echivoc şi acceptarea ritualului administrării
Tainei, devine evidentă constatarea: „Ţi-ai luat hirotonie? Aceasta înseamnă că tu ai primit să
fii reprezentantul cerului pe pământ”. Este focusat apoi interesul pe starea de fapt de dinainte
de a se pune mâna pe cârmă. Sunt reiterate avantajele asumării celor trei chemări ale
preotului, împrumutate de la Modelul Hristos, chemări care îi vor fi suport de maxim ajutor
în alcătuirea planului de activitate pastorală, prin care „să coordoneze munca, sa adune
mijloacele şi să contureze puterile de lipsă”. Deloc întâmplător este amintit aici tactul
pastoral, un „tezaur” ce „te îndeamnă la precauţie, la moderaţie; te sfătuieşte la răbdare, te
învaţă să cauţi momentul şi mijloacele potrivite pentru un anumit lucru, după loc şi oameni”.
Elogiul adus bunului simţ, chiar dacă în cuvinte puţine, dă şi culoare şi savoare expunerii
subiectului. „Toată vrednicia unui preot atârnă de tactul cu care păstoreşte”. Principiile
călăuzitoare ce urmează sunt demne de luat în seamă: 1. Ora et labora!; 2. Totul pentru
preamărirea lui Dumnezeu!; 3. Nu uita niciodată că eşti preot!; 4. Tuturor toate!; 5. Gata
oricând!; 6. Orice faci şi orice măsură iei, să înmulţească pacea şi armonia între oameni; 7.
La bine colaborează cu oricine!; 8. Nu promite, ci împlineşte!; 9. De vrei...!; 10. Nimic,
nădăjduind de la oameni! Un veritabil „decalog” pentru preot, ce porneşte de la admiraţie la
meditaţie şi apoi la împlinire!
Mergând pe firul evoluţiei în plan pastoral, Părintele Maior tratează cuprinzătoarea
tematică a preotului lucrând pentru mântuirea oamenilor. Este, practic, trecerea „la latura
curat practică a Pastoralei”. Vocaţia dovedită şi cultivată trebuie valorificată. În ansamblul
armonios al vieţii preoţeşti este pusă în lucrare prima îndatorire: de a învăţa! Chemarea
învăţătorească este cea care se va impune cu prioritate. Ce are să înveţe, pe cine şi când, unde
şi cum să înveţe? Preotul va învăţa „tot ce e spre zidirea Împărăţiei lui Dumnezeu între
oameni”. Destinatari direcţi sunt cei încredinţaţi lui, în aria de responsabilitate numită
parohie. Îşi va înnobila misiunea prin cuvânt, cu timp şi fără timp, întotdeauna şi în tot locul
ivit şi potrivit, folosindu-se de o altă nepreţuită comoară: Omiletica. Se insistă apoi pe un
anume plan de învăţare, aducându-se în atenţie câteva reguli cu privire la întocmirea şi
predarea cuvântărilor bisericeşti şi catehezelor, principiile enumerate, fiind de perpetuă
actualitate.
Părintele Maior continuă tratând chemarea sfinţitoare, de data aceasta urmărind teme
noi: preotul şi Hristos, atitudinea la serviciu, cum trebuie să privească biserica şi sfintele
odoare, tipicul, disciplina colaboratorilor şi a poporului. O componentă importantă a acestui
vademecum pastoral o reprezintă Sfânta Liturghie, privită şi tratată ca „cel mai înălţător şi
edificator serviciu divin”. Pregătirea preotului, pregătirea darurilor, dispoziţiile canonice şi o
gama de întâmplări în legătură cu Sfânta Liturghie, sensibilizează pe cititor, creează maximă
emoţie pentru doritor şi responsabilizează pe slujitor. Acesta din urmă nu poate merge la
slujire fără pregătirea prescrisă de Biserică şi cerută şi aprobată de conştiinţa preoţească. Cele
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12 sfaturi aduc claritate promovând marea răspundere ce apasă pe umerii şi viaţa preotului.
Un sfat general se impune: „respectaţi sfinţenia slujirii Liturghiei cu maximum de respect de
care sunteţi capabili, ca să nu agonisiţi osândă veşnică sufletului vostru”. Nu este neglijată
nici problematica Sfintelor Taine, la fiecare dintre ele aflându-se rolul şi rostul acestora în
economia mântuirii.
Chemarea de conducător este prezentată detaliat, specificându-se faptul că „ea îl ridică
pe preot, îl face necesar, chiar indispensabil ori îl compromite complet, lăsându-l un biet
figurant”. Capacitatea de mai sus nu trebuie clamată de cel în cauză, ci recunoscută şi
respectată de credincioşi. „Dacă preotul vrea să conducă, trebuie să ştie mai întâi să se
conducă”. Gestionarea înţeleaptă a celor date în grijă este evidenţiată, în primul rând, prin
modalitatea de a direcţiona corect şi a rezolva elegant, problemele familiei sale.
Sunt prezentate, spre final, idei ce privesc societăţile religioase ce pot fi înfiinţate în
parohii, o preocupare benefică, nu doar atunci. Interesul cititorului pe această temă,
materializat apoi în acţiuni concrete, poate aduce plus valoare ce poate asigura revigorarea
vieţii parohiale în vremuri de instabilitate, dezechilibru social sau criză.
Un detaliu interesant: cuvântul-concluzie este înlocuit cu reprivire. Mi se pare binevenit şi, aş vrea să cred, chiar bine-primit. Să nu concluzionăm sec doar, ci să regândim, să
reprivim, să medităm şi, dacă e spre un bine, bine făcut, să împlinim! Produsul finit va fi
infinit, altfel!
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