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Introducere 
În urma studierii celor două preoţii, care au făcut obiectul acestei cercetări, am privit 

slujirea sacerdotală din mai multe puncte de vedere. Am observat cât de diferită este situaţia 

în creştinism faţă de iudaism, însă am identificat şi acele asemănări, care vădesc o anumită 

continuare a preoţiei creştine faţă de preoţia veterostamentară. 

În toate religiile lumii, cel care a făcut legătura dintre cer şi pământ, dintre divinitate 

şi om, a fost preotul. A vorbi sau a scrie despre preoţia din iudaism şi creştinism îţi trebuie 

cunoştinţe vechi şi de detaliu, întrucât aceste două religii au marcat popoare şi civilizaţii şi 

continuă încă s-o mai facă. În toată istoria lor, atât iudeii cât şi creştinii au fost persecutaţi, 

chiar dacă intensitatea acestora a suferit oarece modificări. Paradoxal, timpurile pe care le 

trăim ne transpun într-o oarecare măsură, cu trăirea credinţei, atât în iudaism cât şi în 

creştinism, la timpurile de început, când preoţia se cristaliza şi căuta să-şi impună 

autoritatea necesară.  

 În contextul în care ultimul timp se observă un anticlericalism accentuat promovat cu 

obstinenţă în opinia publică pe toate canalele media şi nu numai, o lucrare comparată depre 

instituția preoției este mereu necesară în teologie, cu atât mai mult cu cât în spaţiul 

românesc nu există o lucrare propriu-zisă, care să trateze comparat în detaliu subiectul adus 

în discuţie.  Pentru teologia românească o aprofundare a acestei teme de maximă 

actualitate vine nu numai să umple un gol în cercetare şi să îmbogăţească lista lucrărilor ce 

vorbesc despre preoţie, cât mai ales să facă extrem de conştienţi atât pe slujitori cât şi pe 

membrii Bisericii Ortodoxe Române de misiunea lor istorică şi naţională.  

 Cât priveşte actualitatea, importanța,  metoda de cercetare și obiectivul tezei, 



bazându-ne pe o reprezentare succintă a cadrelor istorico-biblice, vom analiza în prezenta 

teză de doctorat, preoția ca instituție. Lucrarea se bazează pe metoda biblico-istorică, 

capitolele fiind ordonate pe baza succesiunii în timp a evenimentelor. Bibliografia utilizată 

se constituie din lucrări fundamentale din teologia romanească şi din cea internaţională. 

Materialele folosite îi conferă lucrării un stadiu de actualitate; în acest sens trebuie 

menționat faptul că lucrarea folosește diverse materiale străine, selectate în funcție de 

relevanța lor pentru tema în cauză. 

 

1. Preoţia în religiile din vecinătatea Israelului 
 

Formularea acestui capitol introductiv are scopul de a trece scurt în revistă conceptul 

de preoție și de sacerdoţiu, ca elemente ce se regăsesc în majoritatea religiilor sau 

credinţelor religioase ale lumii. În schițarea acestui capitol de la premisa că sacerdoţiul se 

regăseşte în aceste comunități religioase în numeroase feluri și chipuri, de la o simplă 

atribuţie spirituală până la o organizare minuţioasă a tagmei sau comunităţii; de la 

manifestările primare până la religiile popoarelor ce au marcat cultura şi civilizaţia 

omenirii.  

Mergând pe firul istoriei, în religiile vechi, sacerdotul era nu numai cel ce practica 

sacerdoțiul în sine, ci și reprezentantul culturii şi al civilizaţiei. Figura preotului ca slujitor 

exclusiv al divinităţii se regăseşte în toată lumea antică precum și în sursele biblice, unde 

funcția preoţilor este caracterizată drept ,,slujbă sfântă”.  

Pornind de la premisa de argumentare că, preoția precreştină avea o funcție formală, 

nedeplină, voi face o scurtă portretizare a câtorva mari religii creștine, aceasta numai din 

perspectiva de a oferi o imagine de ansamblu a conceptului de ,,preoție“ la asiro-

babilonienieni, canaaneeni, egipteni, hittiţi și romani. Rolul acestei scurte treceri în revistă 

îl constituie faptul că aceste popoare se aflau în proximitatea geografică sau culturală a 

poporului Israel, fapt care duce la o discuție logică a unor probabile influențe directe sau 

indirecte asupra poporului Israel, matrice pe care avea să se plămădească religia creştină. 

 

 

 

 

 



2. Preoţia în iudaism 
 

- paradigme sacerdotale până în epoca constantiniană – 
 

Capitolul în cauză scoate în evidență funcția preoțească în comunitatea iudaică. Mai 

întâi, bazându-ne pe o reprezentare succintă a cadrelor istorice specifice timpului vetero-

testamentar vom analiza specificitatea și rolul funcției preotești în cadrul social-religios al 

comunității iudaice. Mai apoi vom arăta situaţia sacerdoţiului iudaic în  timpul 

Mântuitorului dar şi istoria şi evoluţia rabinatului până la desfiinţarea patriarhatului iudaic. 

Incursiunea realizată în istoria lui Israel relevă preocuparea constantă a singurului 

popor ales de Dumnezeu pe pământ, pentru a-L face cunoscut și a arăta lumii că Israel 

dintotdeauna a fost o teocrație și că misiunea sa specială a fost transpusă în practică în 

primul rând prin cei afierosiți Domnului.La poporul ales vom observa cât de importantă 

este organizarea castei sacerdotale. Preoţia va arăta un anumit parcurs, ea fiind specifică 

diferitelor perioade biblico-istorice. 

 

  II.1. Funcția preoțească premozaică 

În acest subcapitol vom arăta că etapa de început a preoţiei în iudaism este 

constituită din o formă simplă de preoţie, văzută în preoţia capilor de familie şi a întâilor-

născuţi. În această formă de început este relevant de prezentat preoţia lui Melchisedec. 

Funcția preoțească începe de la creaţie, pentru ca apoi să capete un anumit parcurs, ea fiind 

specifică diferitelor perioade biblico-istorice. Menţiuni cu privire la existenţa preoţiei la 

poporul ales înainte de vremea lui Moise găsim expuse în scrierile vechitestamentare, însă 

această funcţie preoţească nu apare ca o instituţie permanentă şi organizată. 

 

II.2. Moise şi instituirea preoţiei  

Odată cu Moiseapare o altă formă de preoţie; acum funcţia preoţească s-a conturat 

mai clar, însă paralel cu aceasta a continuat şi practica premozaică cea care îl înzestra pe 

capul familiei cu sarcini şi acte preoteşti. Preoţia mozaică ne pune în faţă un context clar, 

adicădin legământul închinat pe muntele Sinai, Dumnezeu a ales o singură seminţie – cea a 

lui Levi – pentru a îndeplini funcţia preoţească. Prin unitatea sanctuarului şi a sacerdoţiului 

se păstrează unitatea credinţei şi uniunea naţiunii.  



Preoţia lui Levi primeşte un caracter singular, orice alte forme de preoţie sau de 

practicanţi din alte seminţii fiind exluse. Preoţii trebuiau să fie descendenţi direcţi ai lui 

Aaron – aceasta fiind prima condiţie pe care trebuiau să o îndeplinească. Acum, marele 

preot şi-a asumat autoritatea centrală. În acelaşi timp clerul a rămas independent de 

autoritatea laică şi s-a impus în faţa acesteia datorită prestigiului funcţiei sale preoţeşti. El 

era socotit fundamentul teocraţiei şi al moralităţii.  

Aşadar, schimbarea de paradigmă se vede odată cu Moise cand apare o altă formă 

de preoţie. Aceasta înseamnă că funcţia preoţească s-a conturat mai clar în preoţia mozaică, 

însă paralel cu aceasta a continuat şi practica premozaică cea care îl înzestra pe capul 

familiei cu sarcini şi acte preoteşti. De pe acum preoţia lui Levi primeşte un caracter 

singular, orice alte forme de preoţie sau de practicanţi din alte seminţii fiind exluse. 

Începând din vremea lui Moise, preoţia Vechiului Testament a fost organizată în trei trepte, 

ce corespundeau împărţirii cortului sfînt în: Sfînta Sfintelor, sfînta şi curtea cortului. Preoţia 

este deservită acum de persoane consecrate pentru cultul: marele arhiereu, preotul şi levitul.  

   

II.3. Preoţia în perioada Primului Templu   

Ceea ce caracterizează această perioadă este faptul că ea este legată de apariţia 

monarhiei.Este foarte bine conturată acum această funcţie a monarhului prin care el avea 

acces la altar şi putea aduce toate categoriile de jertfe. Se poate spune că interacțiunea 

dintre regalitate și preoție este una dintre cele mai importante caracteristici ale istoriei lui 

Israel, pentru că, niciodată în Israel - spre deosebire de restul Orientului Apropiat - preoția 

nu a fost întruchipată în persoana regelui. Cu toate că preoţia este mai veche decât 

regalitatea, monarhia a dat însă preoţiei posibilitatea ca aceasta să atingă maximul său de 

dezvoltare socială.          

 Însă, imixtiunea politicului în religie îşi face întotdeauna simţită prezenţa. Este clar că 

relațiile dintre regi și preoți nu au fost întotdeauna netede. Se poate vorbi despre cazuri în 

care monarhul s-a implicat în întreținerea Templului și când s-a ivit prilejul și-a impus 

autoritatea sa, într-un mod brutal. Acest fapt a condus la scăderea autorităţii marelui 

preot.Odată cu întemeierea templului de către Solomon, preotul a devenit o autoritate în 

mijlocul credincioşilor.          

 O nouă perspectivă asupra preoţiei se vede odată cu distrugerea simultană a 

Templului și a monarhiei (587 î.d. Hr.), cand practic s-a pus capăt protecției regale asupra 

preoţiei şi a dat preoţilor o mai mare autoritate asupra comunităţii. Eliberată acum de 



tentaţiile şi tendinţele puterii politice, preoţia se conturează ca pol spiritual al poporului 

evreu; era perioada în care poporul evreu era străin între păgâni. 

 

II. 4. Preoţia în perioada celui de-al Doilea Templu   

După revenirea din captivitate, toate familiile preoţeşti au fost restabilite în funcţiile 

care le-au avut mai înainte. Conform reformei religioase a lui Ezdra preoţii şi leviţii sunt 

adunaţi să ,,curăţească” sanctuarul şi să-l pregătească pentru sărbătorile solemne. În epoca 

lui Ezdra şi Neemia, aceştia au vegheat ca genealogia preoţilor şi a leviţilor să fie verificată 

cu grijă. După exilul babilonian, Templul şi clerul lui au devenit centrul absolut al 

identităţii iudaice. După exil, influența preoţiei s-a afirmat tot mai mult iar ierarhia 

sacerdotală a capătat o autoritate tot mai mare.  

Acum Templul depăşea ca importanţă toate celelalte instituţii, aşa încât unii străini, 

ca istoricul şi geograful Hecateu din Abdera, îi considerau pe evrei un popor sacerdotal, sau 

cel puţin aflat sub dominaţia preoţilor.De pe acum se înregistrează o creştere în importanţă 

a cărturarilor, care, spre deosebire de preoţi nu erau conditionaţi de apartenenţa la un anume 

grup ereditar.      

Marele preot a avut în mod permanent un rol important in istoria poporului evreu. 

Potrivit Tradiţiei, au existat optsprezece mari preoţi în perioada Primului Templu şi 

aproximativ şaizeci în timpul celui de-al Doilea Templu ceea ce arată că funcţia preoţească 

a marelui preot a evoluat, marele preot fiind implicat şi în cadrul politio-social. În urma 

cuceririi romane poziţia Marelui Preot a intrat în declin, acesta devenind un instrument 

politic în mâinile romanilor. Funcţia preotului în această perioadă era una foarte accentuată 

în reclădirea caracterului mozaic. În comparaţie cu funcţia preoţească leviţii pierd din 

importanţă în perioada postexilică fiind consideraţi doar ca o treaptă a clerulului inferior. 

 

  II.5. Preoţia în timpul Mântuitorului Iisus Hristos                                         

În acest subcapitolm-am concentrat pe realitatea actului sacerdotal cu tot ce 

înseamnă spaţiul liturgic pe care acesta îl presupune. Aici nu vom pleca de la întrebarea cu 

privire la rolul preotului în comunitate, în respectivele perioade analizate, întrebare pe care 

o propune capitolul precedent, ci vom discuta reprezentarea actului preoţesc. Dacă până 

acum am încercat să arătăm ce rol avea preotul în comunitatea iudaică, aici vom schimba 

perspectiva şi vom arata ce rol avea sacerdoţiul iudaic şi cum era reprezentat actul în sine. 



 Înainte de căderea Templului se observă o decădere a funcţiei prin faptul că alegerea 

Marelui Preot se făcea prin tragere la sorţi. Poporul păstra totuşi încă o deosebită 

consideraţie faţă de marele preot, care trebuia să rămână şeful de necontestat al naţiunii 

iudaice.În această perioadă se poate observa un decalaj social între arhierei şi preoții 

obișnuiți.            

 Pe lângă preoţi existau şi funcţionari responsabili cu învăţătura. Aceşti învăţători de 

lege constituiau un fel de minister separat profesional de preoţie. Ei au fost atât teologi cât 

şi jurişti. Autoritatea lor se bazează nu numai pe cunoştinţele lor din Legea scrisă, dar mai 

presus de toate pe cunoaşterea perfectă a tradiţiei orale. Este vorba despre instituţia 

rabinatului. Rabinii, ca urmaşi ai fariseilorau continuatinterpretarea Scripturii şi formularea 

legilor.           

 După marele preot, următoarea importantă instituţie a evreilor din timpul lui Iisus, a 

fost Sinedriul, acesta fiind văzut ca un consiliu suprem naţional şi religios. Sinedriul poate 

fi văzut ca un prototip pentru comunitatea iudaică. După modelul Sinedriului, fiecare 

comunitate iudaică, atât în Palestina cât şi în diaspora de la nivel mondial, era administrată 

de către un colegiu de Batrani şi de ,,presbiteri” ales pe viaţă de comunitatea însăşi. Acest 

colegiu de bătrâni, sanhedrin sau presbiterium, era investit prin punerea mâinilor. Sinedriul, 

corpul politic, legislativul și instanța aveau să dispară după distrugerea Templului. 

           

   II.6. Sacerdoţiul după dărâmarea Templului. Preoţia după anul 70               

Cu dărâmarea Templului se încheie o etapă din istoria iudeilor. Acum are loc 

ruptura iudaismului de creştinism. După distrugerea Templului a încetat şi influenţa 

preoţiei. A rămas de acum funcţia  „didactică”. Iudaismul rabinilor l-a înlocuit pe cel al 

preoţilor.  

După anul 70 iudaismul va intra în perioada rabinică, acolo unde rabinul deţine rolul 

cel mai important. Funcția originală a Kohen-ului s-a dezvoltat în datoria preotului de 

predare și interpretare a Torei (legea). El a fost reprezentantul și păzitorul sfințeniei dăruite 

lui Israel de Domnul și a ascultării poporului și a națiunii.     

Referitor la rolul rabinilor în cadrul paradigmei rabinice, Hans Kung arată faptul că 

rabinii sunt „doctori ai Legii”, deci nu preoţi, nici căpetenii ale comunităţii, nici păstori, nici 

mijlocitori ai mântuirii, ci specialişti şi interpreţi ai Legii, cu o pregătire specială; rabinii au 

luat locul preoţilor ca elită conducătoare a poporului, însă ei nu sunt o elită celibatară, 

monastică, detaşată de popor ca în creştinism.  



Un eveniment important pentru iudaism, în contextul de după anul 70 a fost 

Sanhedrinul sau adunarea rabinică de la Yavneh, din Iudeea. Graţie acestei şcoli întemeiate 

de Rabbi Jochanan, valorile spirituale ale poporului evreu, înfrânt pe plan naţional şi 

ameninţat cu distrugerea au fost salvate.Sinedriul de la Iamnia a devenit continuatorul și 

moștenitorul marelui sinedriu de la Ierusalim, fiind compus din 72 de ,,bătrâni”, care erau 

doctori farisei ai Legii. 

Iudaismul din această perioadă traversează momente tranşante atât din punct de 

vedere al reorganizării interne în cercul rabinatului cât şi în cadrul interacţiunii sau al 

coliziunii socio-politice. În anul 133 a izbucnit o revoltă sub conducerea lui Mesia Bar 

Kochba.Romanii au trecut mai apoi plugul pe ruinele Ierusalimului și au pus bazele unui 

nou oraș Aelia Capitolina. De acum comunitatea din Palestina a fost complet organizată sub 

conducerea rabinică, a cărei hegemonie acum a fost de necontestat. 

 

II.7. Cult didactic - perioada talmudică (de la Bar Kochba la abolirea 

patriarhatului) 

O consecinţă destul de gravă pentru iudaismdupă răscoala lui Bar Kokhba a constat 

în faptul că împăratul Hadrian a desfiinţat Sanhedrinul şi a interzis, sub pedeapsa capitală, 

studiul Torei şi practicarea actelor de cult. De acum înainte, hotărârile Sanhedrinului sunt 

recunoscute de întreaga diaspora evreiască. Principala inovaţie a fost înlocuirea 

pelerinajelor şi sacrificiilor săvârşite în templu cu studierea Torei, rugăciunile şi pietatea, 

acte religioase care se puteau efectua în oricare loc de pe faţa pământului. Continuitatea cu 

trecutul era asigurată în special prin studiul Bibliei 

Cât priveşte statutul religiei iudaice în imperiul roman, când Lex Antoniana de 

civitate a fost promulgată de către Caracalla în 212, se acordă titlul de cetaţean roman 

pentru toți locuitorii imperiului, şi atunci iudeii au devenit cetățeni privilegiaţi. Începând cu 

anul 313, Constantin cel Mare s-a străduit însă să-i aducă iudaismului o stare de 

inferioritate instituțională. Mai târziu, Codul lui Teodosie menţine privilegiile evreilor, şi 

insistă pe ideea de dreptate şi toleranţă. 

Este foarte clar că Tora a devenit liantul și simbolul unității evreiești printre 

neamuri. Aceasta a devenit fundamentul poporului iudeu. Din perioada postexilică sinagoga 

devine loc de cultprin excelenţă. 

Sistemul al rabinatului s-a propagat prin intermediul şcolilor, sinagogilor şi 

tribunalelor iar în perioada formării sale (70-640 d.Hr) a construit o sinteză între două 

elemente opuse ale religiei  lui Israel: mișcarea mesianică și componenta sacerdotală. Prima 



perioada de pozitionare a rabinatului in prim planul iudaismului se petrece odată cu 

distrugerea Templului, cand sinagoga şi-a asumat o poziție în cultul iudaic mai centrală 

decât ar fi avut loc chiar în epoca fariseică din diaspora. In aceasta perioada rugăciunea a 

luat locul jertfelor, deci se poate spune că, contextul litrugic experiază o schimbare de 

pardigmă liturgică, adică funcţia liturgică evoluează. 

Prin toate curentele rabinice normative ale iudaismului evreii au supravieţuit din 

antichitate până astăzi traind în diaspora şi regăsindu-şi nucleul iudaic în conceptul rabinic 

şi astfel națiunea iudaică a produs patrimoniul spiritual prin care întreaga civilizația umană 

trăiește.   

Funcţia liturgică a preotului a evoluat, de la jertfe la rugaciune, de la templu la 

sinagogă, însă chiar dacă cultul (funcţia preotului şi a levitului) a fost despărţit de învăţătura 

(rabinatul de mai târziu) ele nu au evoluat însă niciodată ca două concepte separate în 

fenomenologia existenţei iudeilor, ci ele eu ramas în continuare ca organisme vii.  

 

 

3. Preoţia creştină 

- ca o continuatoare a sacerdoţiului veterotestamentar - 
 

Vom porni analiza noastră de la fundamentarea preoţiei creştine pe temelia lui Hristos 

şi a Sfinţilor Apostoli. În centrul acestui capitol vom plasa întrebări precum: ce este preoţia, 

şi cum apare ea încă de la începutul Bisericii în creştinism.  

Preoţia Noului Testament este continuatoare celei a Vechiului Testament dar şi cea 

care o desăvârşeşte, semnificaţia fiind prezentarea ei în sintagma relaţională dintre Hristos 

şi Melchisedec: continuitatea fiind aspectul fundamental al autenticităţii, al 

neschimbabilităţii, ca repere ale prezenţei divine. Nu putem vorbi de o preoţie în afara 

sacralităţii. Biserica a posedat cu siguranță funcțiile ierarhice înainte de a-şi rezerva un 

vocabular precis cu privire la ierarhia bisericească.     

     

 III.1. Preoţia lui Hristos - fundamentul preoţiei creştine   

Noua preoţie va fi ridicată din altă seminţie decât din cea lui Levi, şi anume din 

neamul lui Iuda, spiţă împărătească, din care va răsări Iisus ca Împărat. Iisus s-a născut într-

o familie davidică, deci nu putea sub nicio formă să ocupe o funcţie sacerdotală la iudei. 

Niciun cuvânt şi niciun gest al Său nu trădează vreo revendicare de a avea vreo pretenţie la 



vreo funcţie clericală.Sacrificiul unic al lui Hristos, Marele Preot, marchează sfârșitul (deja 

profețit în Vechiul Testament) cultului legii vechi (Evr. 10. 5).  

Preoția creștină este extinderea în timp și spațiu a preoției lui Iisus Hristos, Care a 

dorit să întemeiască o societate durabilă, care să se perputeze până la sfârșitul veacurilor. 

Aceasta societate este ierarhică. Domnul Iisus a Apostolilor dat autoritate pentru a continua 

opera sa şi pentru a conduce Biserica.  

 

III.2. Treptele slujirii sacerdotale în epoca apostolică                                   

Efervescenţa credinţei acelor timpuri a fost una de-a dreptul de admirat, dacă ţinem 

seama că atât Apostolii cât şi misionarii creştini nu se temeau nici chiar de moarte sau de 

alte lucruri vătămătoare, ci cu mult curaj mergeau acolo unde Biserica îi trimitea. Tocmai 

de aceea, pentru noi cei de astăzi, atunci când analizăm epoca de început a creştinismului 

rămânem în uimire şi nu facem altceva decât să-i admirăm pe primii creştini. 

În analiza noastră vom porni de la legătura apostolilor cu preoţia Bisericii şi 

transmiterea ei mai departe în Biserică prin succesiune apostolică. Aici vom discuta 

mărturiile Noului Testament şi vom trata despre treptele preoţiei creştine. 

 Textele noutestamentare dau mărturie clară că preoţia creştină îşi are fundamental în 

preoţia Mântuitorului Hristos, Care a pus bazele ierarhiei chiar în Sfinţii Apostoli. Apostolii 

au format ierarhia primei comunităţi creştine din Ierusalim, dar misiunea lor era una 

universală, astfel încât ierarhia instituită de ei s-a răspândit şi în alte comunităţi.Modul de 

actiune al lui Iisus nu este însă cu totul nou, având corespondent în iudaismul contemporan 

Lui, fiind similar cu cel al rabinilor vizavi de discipolii lor.Biserica Ortodoxă păstrează, ca 

un mecanism extrem de important al apostolicității sale de durată, venirea împreună a 

liderilor săi spirituali în consiliu sau sinod. Acest proces se bazează pe arhetipul Consiliului 

Apostolic înregistrat în F.Ap., cap. 15.        

 Cât privește preoţia transmisă de apostoli prin hirotonie, succesorilor lor în har – 

episcopilor – ea se numeşte preoţie de succesiune apostolică, ce are în vedere toate cele trei 

trepte de slujire.Clerul creştin s-a legitimat întotdeauna prin succesiunea apostolică.  .

  În afara Ierusalimului neexistând templul, cultul creştin se desfăşura după modelul 

sinagogal. Cu timpul, creştinii fiind alungaţi din sinagogă au trebuit să-şi organizeze 

comunitatea separată de iudei şi deci să practice un cult propriu desfăşurat în case 

particulare. Biserica a avut o deosebită grijă în alegerea persoanelor ce urmau să fie 

afierosite Domnului. Privitor la hirotonie, aceasta se făcea prin punerea mâinilor şi prin 



rugăciune, precedate de postire. Primul caz de hirotonie a fost punerea mâinilor peste cei 7 

diaconi, fapt relatat în F.Ap. cap.6. Diaconii au fost aleşipentru a ajuta la misiunea 

Bisericii.Diaconii şi-au asumat funcţii pastorale, încurajau comunitatea şi dădeau sfaturi, 

ajutând comunitatea să funcţioneze.       

 Odată cu distrugerea Templului din Ierusalim din anul 70, creştinismul, care îşi 

menţinuse ca centru Ierusalimul, s-a distanţat treptat de matricea sa iudaică, structurându-se 

în biserici ordonate ierarhic, avînd în frunte un episcop. Ierarhia bisericească nu s-a impus 

din primul moment în linia întâi. Conducătorul bisericii era episcopul iar preoţii formau 

sfatul episcopului.         

 Răspândirea Evangheliei şi la sate a determinat apariţia horepiscopilor sau episcopilor 

de ţară; unii erau episcopi deplini, alţii simpli preoţi. Ei erau inferiori ierarhilor ordinari. 

Treptat, ei au fost înlocuiţi cu periodeuţii (clerici vizitatori).  

          

III.3. Dezvoltarea ierarhiei bisericeşti în epoca postapostolică (sec. II-III) 

Mergând pe firul istoriei, după perioada de efervescenţă de la începutul 

creştinismului, rolul clerului a început să crească din ce în ce mai mult. Organizarea 

ecleziastică, şi în special, ierarhia ecleziastică, cunoaşte în această perioadă o dezvoltare 

decisivă. Odată cu epoca postapostolică, terminologia bisericească începe să fie înţeleasă de 

cât mai mulţi oameni.          

 Din secolul al doilea episcopul nu mai apare decat alături de presbiteriul său, atât la 

fiecare Euharistie, cât şi în misiunea pastorală. Dacă la începutul creştinismului pe lângă 

cler, existau şi alte persoane ce propovăduiau Evanghelia, începând cu secolul II, rolul 

clerului a fost unul determinant în această lucrare. De acum s-a făcut distincţia clară între 

episcop şi preot. Începând cu prima perioadă a secolului al II-lea în întreaga Biserică se 

afirmă o tripartidă funcţiune ministerială: episcop, presbiter, diacon.   

 O chestiune delicată a acestei perioade a rămas legitimarea slujirii sacramentale pe 

succesiune apostolică.Încep să apară sedii episcopale cu o importanţă specială: Ierusalim, 

Antiohia, Alexandria, Constantinopol şi Roma, sedii a căror importanţă specială este 

subliniată încă din zorii creştinismului.        

 În lupta împotriva ereziilor un rol important l-au avut sinoadele și consiliile de 

episcopi. De la sfârșitul celui de al doilea secol se poate întrevede clar baza pentru 

diviziunile teritoriale din cadrul bisericii în ansamblu, care depășesc sfera de aplicare a 

bisericilor locale. Autoritatea episcopului s-a consolidat şi a încetat a mai fi contestată de 



presbiteri spre sfârşitul aceluiaşi secol. Colegiul presbiterilor a început să devină de atunci 

consiliu episcopal iar deciziile episcopului erau luate în acord cu acest grup.Din sec. II 

episcopii sunt capii Bisericilor şi le garantează acestora unitatea şi păstrarea dreptei 

credinţe.           

 Începând din sec. III este folosită o terminologie strict sacerdotală, vizavi de clerul 

creştin.  Nevoile de biserici în sec. III determină formarea de grade suplimentare în ierarhie. 

În sec. III, episcopul deţinea încă rolul central în Biserică, însă importanţa preoţilor din 

jurul său începe să crească.          

 Cât priveşte organizarea bisericească, din sec. III apare şi termenul ,,enorie”, ce 

desemna unităţile bisericeşti locale, care aveau în fruntea lor doar cîte un presbiter. Acestea 

se împărţeau în enorii urbane şi rurale. Prin împărţirea parohiei episcopale în mai multe 

enorii, conduse de câte un horepiscop, apar în Biserică noi unităţi organizatorice, adică cele 

conduse de horepiscop, care sînt precursoarele unităţilor teritoriale de mai tîrziu, numite 

protopopiate.De la sfârşitul veacului III şi începutul veacului IV, apare ,,eparhia” şi 

,,mitropolia”.          

 Putem conchide că până în secolul IV, preoția ca termen era extinsă şi cuprindea atât 

pe episcopi cât şi pe preoţi, chiar dacă cu timpul diferenţa s-a simţit din ce în ce mai mult, 

întrucât lucrarea lor a început să fie cunoscută mult mai bine.  

 

III.4. Ierarhia bisericească în scrierile creştine din primele veacuri creştine 

În perioada de început a creştinismului s-a simţit nevoia de a prezenta şi explica 

sensul şi importanţa ierarhiei bisericeşti în operele scrise. De asemenea, s-a simţit nevoia 

existenţei unui singur lider în fiecare comunitate, atât pentru disciplina comunităţii dar mai 

ales în respingerea opiniilor eretice, întrucât era nevoie de un singur oficial responsabil. 

Scrierile creştine din această perioadă sunt extrem de importante, întrucât se constituie în 

mărturii importante pentru cunoaşterea acelor timpuri.      

 DupăNoul Testament,Didahia celor Doisprezece Apostolieste cea mai veche lucrare 

care ne vorbeşte despre ierarhia creştină.Didahia recomanda comunităţilor creştine să-şi 

hirotonească „episcopi şi diaconi vrednici de Domnul”. Cel care exprimă extrem de 

sugestiv care este Biserica lui Hristos este Sfântul Ignaţiu al Antiohiei: „Fără episcop, 

preot şi diacon, nu există şi nu se cheamă Biserică”(ep. Tralieni III, 1). Sfântul Ignatie 

Teoforul, în cele şapte epistole ale sale  tratează problema ierarhiei bisericeşti ca pe o temă 

centrală în cadrul învăţăturii despre unitatea Bisericii, învăţătura ce l-a preocupat în mod 



deosebit.            

 Un alt martor timpuriu important al succesiunii apostolice este Ipolit al Romei (cca. 

170-236), care a scris Tradiția Apostolică. El arată că hirotonia se făcea prin punerea 

mâinilor, într-un cadru liturgic. În cartea sa ,,Tradiţia apostolică”, Ipolit prezintă triada 

episcop, preot şi diacon. Apoi, Epistola lui Clement este cel mai vechi text patristic cu 

privire la succesiunea apostolică iar Tertulian, în ,,Apologetica”, afirmă că în Biserica 

creştină erau ,,ordo” şi ,,plebs”, adică ,,cler şi poporul lui Dumnezeu”.Şi Clement 

Alexandrinul vorbeşte de ieiarhia bisericească şi insistă asupra rolului acesteia; cele trei 

trepte de episcop, preot şi diacon, îşi au temeiul în slujirea „Marelui Arhiereu”, Care este în 

acelaşi timp şi ,,Mare Preot” şi „Diacon al lui Dumnezeu”. De asemenea,Sfântul Ciprian 

reflectă foarte amănunţit starea ierarhiei bisericeşti din acea vreme. El evidenţia rolul 

important al episcopului în viaţa comunităţii creştine. Episcopul Cartaginei contribuie la 

apariţia unei opticii mai juridice şi mai personale, legat de episcop.    

 Rolul structural al ierarhiei sacramentale în Biserică, slujirile specifice fiecărei trepte 

preoţeşti, ideea succesiunii apostolice ca şi modul alegerii şi hirotonirii candidaţilor la 

preoţie sunt afirmate, cum nu se poate mai limpede, în aceste scrieri de o importanţă cu 

totul excepţională. Lipsa referiririlor la preoţie în scrierile multora dintre ei nu înseamnă 

nicidecum şi lipsa preoţiei din Biserică, ci numai lipsa contestării acesteia. În epoca 

postapostolică, nu se mai pune problema definirii învăţăturii despre preoţie, bine cunoscută 

şi acceptată integral de întrega Biserică. De aceea, scrierile postapostolice reflectă numai 

indirect învăţătura despre preoţie, ca una ce nu necesită puneri la punct.   

 În opera lor, preoţia harică este subliniată în mod evident, cu cele trei trepte ale ei, 

desemnate prin termeni bine definiţi. În operele scriitorilor creştini găsim indicii şi în 

privinţa existenţei unui cler inferior, situat între ierarhia sacramentală şi poporul credincios.  

 

III.5. Preoţia în epoca constantiniană                                                            

Situaţia se schimbă radical în Biserică odată cu epoca Sf. Constantin cel Mare, care  

s-a alăturat încă de la început clerului creştin. Urmează o perioadă de afirmare a credinţei 

creştine şi aici un rol important l-a avut ierarhia bisericească, responsabilă şi cu clarificarea 

unor probleme ivite în sânul creştinismului.      

   Dacă a crescut numărul preoţilor, au crescut şi provocările noii organizării şi 

pericolul foloaselor materiale dar şi faptul că acum comunităţile deveneau mai mari şi nu 

mai vorbim de comunităţi mici ca în Biserica primară sau din perioada persecuţiilor. Şi 



activitatea episcopilor era una mai complexă.       

 Rolul important al ierarhiei bisericeşti s-a evidenţiat cel mai mult în clarificarea 

problemelor ivite în sânul creştinismului. Astfel, primul sinod ecumenic de la Niceea, din 

anul 325, ce a adunat episcopii din toată lumea, stabileşte odată pentru totdeauna dogma 

Sfintei Treimi dar şi elemente ce priveau clerul creştin. Tradiţia bisericească consideră că 

au fost prezenţi 318 participanţi.        

 Prin toate măsurile întreprinse, Sf. Constantin a înălţat poziţia clerului creştin în 

imperiu, acesta fiind scopul fundamental al legislaţiei creştine de la începutul secolului IV. 

Unele sinoade locale au avut o importanţă deosebită, întrucât au luat anumite hotărâri ce au 

fost recunoscute de întreaga Biserică.      

 După Sinodul I ecumenic, avem patru tipuri de unităţi bisericeşti: parohia episcopală, 

enoria, unitatea teritorială în frunte cu un horepiscop sau ceea ce s-a numit mai tîrziu un 

protopopiat, şi unitatea eparhială sau mitropolitană, alcătuită în limitele unei provincii de 

stat, adică în limitele unei unităţi teritoriale ale Statului, formată din mai multe cetăţi. 

Acestor patru unităţi bisericeşti li s-a adăugat chiar din prima jumătate a veacului IV şi 

unităţile superioare mitropoliilor, numite dieceze sau exarhate.    

 După epoca constantiniană numărul clericilor era mai mare şi puterea episcopilor era 

extinsă. Acum, episcopii au ajuns la o poziție importantă, egală cu cea a senatorilor. Dar şi 

slujitorii bisericeşti au ştiut să aibă o relaţie specială cu imperiul. Preotul creştin devine un 

cetăţean important şi cu o imagine publică din ce în ce mai bine conturată, pe măsură ce se 

înmulţesc ocaziile în care el este implicat. 

 

4. Preoţia în două mari religii: 

- o analiză comparată între iudaism şi creştinism - 

În acest capitol vom analiza într-o privire comparată elementele fundamentale dar şi 

de detaliu în ceea ce priveşte tema tratată. Vom încerca să răspundem la întrebarea: Este 

preoţia creştină o continuatoare a celei veterotestamentare?; există asemănări în sacerdoţiul 

iudaic şi preoţia creştină după timpul Mântuitorului Iisus Hristos?. Acestea sunt doar două 

aspecte aduse acum în vedere, însă cu siguranţă ele sunt numeroase şi este important să fie 

analizate cu multă atenţie.  Ne propunem să observăm şi acele aspecte sau caracteristici ce 

se aseamănă, precum şi pe acelea ce se deosebesc.      

 Chiar de la început trebuie spus că izvoarele biblice ne ajută să înţelegem că prin 



preoţia lui Israel s-a pregătit omenirea pentru a primi noua preoţie adusă de Iisus Hristos, de 

aceea preoţia lui Israel, până la venirea Mântuitorului, este un chip nedeplin, nedesăvârşit al 

preoţiei ce trebuia să vină.         

 În acest capitol vom prezenta deosebirile şi asemănările în ceea ce priveşte, funcţia 

preoţiei, slujitorul sfinţit şi treptele ierarhice ale preoţiei.     

 Cât priveşte funcţia preoţiei vorbim despre preoţia creştină ca o continuatoare a 

preoţiei veterotestamentare. Făcând apoi o incursiune făcută în istoria preoţiei iudaice şi 

creştine relevă preocuparea constantă în a-L face cunoscut pe Dumnezeu şi de a-L arăta 

lumii transpusă în practică în primul rând prin cei aleşi sau afierosiţi Domnului. Arătăm de 

asemenea, că se poate vorbi de o instituire directă a preoţiei, atât în iudaism, cât şi în 

creştinism, de către Dumnezeu. Iar dacă în Legea Veche sacrificiile aduse de preoţi erau 

sângeroase, în Legea cea Nouă ele sunt nesângeroase. De asemenea, în iudaism, după anul 

70 sacrificiile sângeroase au încetat. Aici este un element de diferenţă important. 

 Cât priveşte locul de cult, în iudaism întâlnim sinagoga iar în creştinism întâlnim un 

locaş asemănător, biserica.Privitor la universalitatea preoţiei, despre aceasta se poate vorbi 

doar în creştinism, căci Iisus Hristos a poruncit ca noua credinţă să fie propovăduită tuturor 

neamurilor, în timp ce în iudaism, clerul nu depăşea cadrul şi interesul naţional.  

 Referitor la alegerea slujitorilor, dacă în Israel, preoţia ţinea de o seminţie (a lui Levi), 

adică era limitată în ceea ce priveşte alegerea slujitorilor, în creştinism, arealul de alegere 

este universal.Privitor la cine putea face parte din cler,atât în iudasim cât şi în creştinism, 

preoţia a fost de vocaţie masculină. Şi la evrei şi în creştinism există ritualul ungerii sau 

afierosirii. Dacă în Israel, începând de la Moise ,,cei sfinţiţi” erau unşi, în creştinism 

afierosirea are loc prin ritualul punerii mâinilor.      

 Sunt, de asemenea, stabilite în ambele religii îndatoriri morale pe care trebuie să le 

îndeplinească cei ce doresc să facă parte din casta preoţească. Şi familia preotului era 

extrem de importantă. Aceeaşi situaţie o întâlnim şi în creştinism, unde preotul are 

îndatorirea să vegheze la starea religios-morală a familiei sale.    

 Cât priveşte situaţia financiară a slujitorilor, celor israeliţi le era interzis să deţină 

proprietăţi şi averi. Ei se întreţineau pe ei înşişi dar şi familiile cu ce primeau la Templu: 

zeciuiala dar şi părţi din jertfele sângeroase şi nesângeroase. Prescripţii asemănătoare există 

şi în creştinism, unde preotul nu se poate ocupa cu activităţi contrare preoţiei. 

 Privitor la organizarea castei sacerdotale în iudaism şi creştinsism, importanţa ei a fost 

una covârşitoare. Există o similitudine în ceea ce priveşte treptele slujirii. Dacă în Israel 

avem marele preot, preotul (rabinul) şi levitul, în creştinism avem episcopul, preotul şi 



diaconul. Există o asemănare în ceea ce priveşte rolul şi importanţa în viaţa religioasă a 

poporului a celor trei trepte de slujire. Diferenţa este că în cadrul creştinismului, în rândul 

treptelor de slujire au apărut, în timp, numeroase subdiviziuni.    

 Analiza realizată pe tema preoţiei în iudaism şi creştinism relevă atât asemănări cât şi 

deosebiri. De poate desluşi clar superioritatea preoţiei creştine, întrucât ea este nu numai o 

împlinire a preoţiei Legii Vechi, cât mai ales o continuare a preoţiei lui Iisus, Cel Care a 

dorit ca slujitorii sfintelor altare să-I continuie misiunea, aceea de a învăţa, de a conduce şi 

de a-i sfinţi pe oameni. 

* 

Lucrarea arată căîncă de la început faptul că preoţia a jucat un rol important în 

societate, la aproape toata popoarele şi în toate religiile, însă în mod deosebit în cele două 

religii monoteiste: iudaismul şi creştinismul. Accentuarea rolului slujirii clerului în aceste 

timpuri constituie baza înţelegerii contribuţiei slujitorilor bisericeşti în definirea dogmelor 

creştinismului. 
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