Porunca a III-a bisericească
ŽSă cinstim pe slujitorii bisericeşti.
Slujitorii bisericeşti sunt urmaşii apostolilor. Ei au fost instituiţi
de către mai marii Bisericii pentru a săvârşi Sfintele Taine şi slujbele
religioase, a-i învăţa pe credincioşi şi a-i conduce spre mântuire.
Taina Sfântă prin care un bărbat poate ajunge mai întâi diacon, apoi
preot şi chiar arhiereu este Taina Hirotoniei sau a Preoţiei. Prin
punerea mâinilor arhiereului se transmite harul preoţiei, primit de
apostoli de la Duhul Sfânt, apoi dat mai departe din generaţie în
generaţie până în zilele noastre. Această transmitere a harului
Duhului Sfânt de la Sfinţii Apostoli se numeşte succesiune
apostolică. Cinstirea arătată slujitorilor Bisericii reflectă
consideraţia faţă de harul preoţiei pe care aceştia îl poartă.
Preotul este mijlocitor între Dumnezeu şi oameni pe pământ. El
îl însoţeşte pe om de la naştere până la moarte. Îl botează,
deschizându-i calea spre mântuire; îl împărtăşeşte cu Sfintele Taine,
asigurându-i comuniunea cu Hristos şi viaţa veşnică; îl îndrumă pe
calea cea bună şi se roagă pentru el atât la necaz cât şi la bucurie; îl
spovedeşte, luând asupra lui povara păcatelor, uneori foarte grele,
pentru care îndrăzneşte în faţa lui Dumnezeu să ceară iertare; îl
cunună, aducând binecuvântarea divină în familia nou întemeiată; îl
sprijină pe patul morţii, ajutându-l să păşească cu nădejde în lumea
de dincolo; se roagă pentru sufletul său, făcându-se o punte de
legătură între el şi cei rămaşi în viaţă.
Iată deci, că un preot are o misiune foarte grea de îndeplinit. De
multe ori nu mai trăieşte pentru el, ci pentru fiii săi duhovniceşti.
Trebuie ca aceştia, la rândul lor, să se roage pentru el şi să-l sprijine
în tot ceea ce face. Totuşi, fiind şi el om ca şi noi, este supus
încercărilor de tot felul. De aceea unii preoţi, dacă greşesc în viaţa
10

lor particulară, ei înşişi vor da socoteală în faţa lui Dumnezeu şi vor
fi judecaţi, nu noi suntem judecătorii lor.
Un mare duhovnic spunea că Hristos Însuşi cinsteşte pe fiecare
preot, deoarece El se smereşte şi încape în mâna lui sub chipul pâinii
şi al vinului Sfintei Împărtăşanii de la fiecare Sfântă Liturghie. De
aceea mâna fiecărui preot se cuvine a fi sărutată cu respect. Iar
binecuvântarea divină primită prin ea ar trebui să fie nelipsită din
viaţa noastră.
Prof. Maria Nicolau, Rădăuţi
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“Este cineva bolnav
între voi?
Să cheme preoţii Bise
ricii şi
să se roage pentru
el,
ungându-l cu untdelem
n,
în numele Domnului.”

I Petru 5,5

“Nu fi nepăsător fa
ţă
de harul care este
întru tine, care ţi sa
dat prin proorocie,
cu punerea mâinilor
mai-marilor preoţilor
.”

Iacov 5,14

“Aşa să ne socotească
pe noi fiecare om: ca
slujitori ai lui Hristos
şi ca iconomi ai
tainelor lui Dumnezeu.”

I Timotei 4,14

“Tot aşa şi voi, fiilor duhovniceşti,
supuneţi-vă preoţilor; şi toţi, unii
faţă de alţii, îmbrăcaţi-vă întru
smerenie, pentru că Dumnezeu
celor mândri le stă împotrivă,
iar celor smeriţi le dă har.”

I Corinteni 4,1
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