
Cartea Exodului, cap. 28  

Instituirea autorităţii spirituale 

Cu capitolul 28, în cartea Exod se realizează o interesantă trecere de la un cadru menit să 
slujească prezenţei lui Dumnezeu la o instituţie care să gestioneze, să facă manifestă prezenţa 
divină către popor. Avem de a face cu instituirea preoţiei vetero-testamentare, un tip al 
preoţiei lui Christos, un spaţiu al manifestării autorităţii divine pentru realizarea iconomiei lui 
Dumnezeu cu poporul ales.  

La prima vedere, capitolul 28 este o prezentare analitică a vestimentaţiei preoţilor. Sunt 
descrise îndeosebi hainele pentru marele preot, compuse din două rânduri de veşminte cu 
roluri clare: patru veşminte care au rolul de a proteja trupul marelui preot (hainele de 
dedesubt: tunică, centură, mitră, pantaloni) şi patru veşminte care au rolul de a semnifica ceva 
din funcţia preotului (veşmintele de deasupra: efodul, pieptarul, roba şi corona sau placa de pe 
mitră). Dincolo de simbolistica culorilor, naturii şi diversităţii materialelor din care sunt 
construite veşmintele preoţeşti, textul biblic aduce profunde semnificaţii cu privire la locul şi 
rolul autorităţii religioase în viaţa poporului Israel.  

În prim plan apare ideea fundamentală a alegerii preoţilor din seminţia lui Levi: Aaron şi fiii 
săi sunt aleşi, sunt puşi deoparte de Dumnezeu pentru a face slujba preoţească în popor. 
Această alegere evidenţiază principiul conform căruia autoritatea religioasă se instituie prin 
delegare de la Dumnezeu. Preoţii nu sunt aleşi de popor, ci sunt aleşi de Dumnezeu. Poporul 
este cel care confirmă, recunoaşte ceea ce Dumnezeu a ales, a investit. Modelul biblic al 
autorităţii nu lasă loc la dubii sau interpretări contextuale. Preoţii sunt chemaţi să slujească lui 
Dumnezeu, să fie o instanţă între popor şi divinitate care să joace un rol bine definit, iar 
contribuţia omului este să recunoască şi să aplice termenii instituiţi de Dumnezeu.  

Simbolistica veşmintelor este importantă în delimitarea funcţiilor pe care trebuie să le 
îndeplinească preoţii. Fiecare funcţie este ancorată în realităţi care transcend localul şi 
contextualul. Astfel, autoritatea religioasă capătă caracter universal şi nu permite redefinirea 
sau reinterpretarea acesteia de fiecare generaţie. 

O primă funcţie a preoţilor este cea de mijlocire. Slujitorii sfinţi au rolul de a aduce în 
permanenţă înaintea Domnului viaţa şi problemele poporului. Pe umerii marelui preot se află 
două pietre pe care sunt scrise numele fiilor lui Israel. Preotul poartă pe umerii lui povoara 
poporului şi o a duce permanent înaintea Domnului, în locul în care Dumnezeu îşi face 
manifestă prezenţa. Mijlocirea preotului este ancorată în memoria colectivă, în istoria şi 
tradiţia poporului ales. Slujba preotului are semnificaţie doar în acest context al memoriei vii 
a întregului Israel. Slujirea autorităţii religioase are menirea de a permanentiza această 
memorie, de a face din Israel un popor cu conştiinţă istorică şi universală. Astfel, prezentul nu 
este izolat de trecut şi de viitor. Prezentul este definit prin consistenţa trecutului, a moştenirii 
părinţilor şi prin promisiunile care sunt gata să se împlinească în viitor. Ancora tradiţiei şi a 
conştiinţei istorice are darul să califice autoritatea preotului şi să îi dea consistenţă dincolo de 
limitele individuale sau contextuale. Această ancoră are rolul să mobilizeze persoana 
preotului, să îi ofere un cadru de validare, să îi impună exigenţe şi puncte de reper. Orice 
preot se înscrie într-o line de slujire faţă de care este responsabil: trebuie să se ridice la nivelul 
înaintaşilor şi să lase ceva pe măsură pentru cei care vin. Ca o slujire specială de mijlocire 
este ispăşirea. Preoţii aduc înaintea lui Dumnezeu călcările de lege, păcatele poporului. Ei fac 
o slujire ancorată în graţia divină. Întreaga lor slujire dealtfel anunţă harul divin. Toată 



simbolistica cortului şi toate slujirile autorităţilor religioase se înscriu în acest spaţiu. Toate 
anunţă că între Dumnezeu şi om este o mare problemă, dar întrevăd în acelaşi timp şi 
iniţiativa lui Dumnezeu de a o rezolva.  

O altă slujire a preoţilor este judecata. Aceasta implică atât o componentă juridică, cât şi una 
duhovnicească. Funcţia de judecător a preotului este ancorată în legea lui Dumnezeu. Judecata 
se face tot în spiritul comunităţii şi în logica destinului istoric al poporului. Marele preot 
poartă pe pieptul său cele 12 seminţii ale lui Israel, la loc de cinste şi demnitate. Slujirea 
autorităţii preoţeşti are menirea de a pune în aplicare legea lui Dumnezeu şi de a actualiza în 
permanenţă faptul că poporul este ceea ce este prin legământul încheiat cu Dumnezeu. Acolo 
trebuie să fie inima preotului şi a poporului. Aici sunt ancorate judecăţile pe care le face 
preotul în popor. Împlinirea legii nu este doar o cerinţă juridică, ci este modalitatea prin care 
poporul îşi păstrează şi confirmă identitatea conferită de legământul cu Dumnezeu.  

Cele două pietre enigmatice, Urim şi Tumim, anunţă despre o altă slujire importantă a 
preoţilor. Aceasta vizează cunoaşterea, revelaţia şi călăuzirea poporului. Numele celor două 
pietre trimit la conceptele de revelaţie (Urim - Dezvăluire) şi adevăr (Tumim - Adevăr). Deşi 
nu avem date despre cum se folosea marele preot de acest instrument pentru a primi lumină şi 
călăuzire de la Dumnezeu, pietrele sugerează că una dintre funcţiile importante ale preoţilor 
este să aducă poporului lumina adevărului revelaţiei biblice.  

Coroana (sau tabla de aur) de pe mitra marelui preot sugerează demnitatea şi slava pe care o 
poartă omul înaintea lui Dumnezeu. Putem intui aici o altă slujire importantă a autorităţii 
spirituale în poporul ales, şi anume cea de închinare. Când preotul se duce înaintea lui 
Dumnezeu el se duce cu demnitate, purtând cu sine şi aducând înaintea lui Dumnezeu 
adevăratul statut al omului, deşi situaţia lui poate fi una critică, de criză, de cădere sau 
ignoranţă. Actul închinării pare a fi unul în care se descoperă nu numai slava lui Dumnezeu, 
ci şi slava omului, este spaţiul de recunoaştere reciprocă a celor doi, fără umbre, cu 
discernământ. Coroana de pe mitră are un înscris cu numele lui Dumnezeu şi anunţă că El este 
sfânt, dar acest nume, această slavă este pe capul omului, este purtată de om.  

Dacă ar fi să sintetizăm, textul din Exod 28 ne oferă coordonatele în care putem înţelege şi 
beneficia autentic de manifestarea autorităţii religioase, spirituale. Autoritatea este un concept 
comunitar, care nu poate fi înţeles şi nu poate funcţiona decât în contextul tradiţiei în care se 
validează şi se transmit valorile şi identitatea poporului. De asemenea, autoritatea îmbracă un 
cadru instituţional, cu toate riscurile care apar aici. Alegerea seminţiei lui Levi înseamnă a 
crea un astfel de spaţiu instituţional care asigură continuitatea, formarea oamenilor şi 
responsabilizarea acestora pentru slujba la care sunt chemaţi. Autoritatea este un concept 
relaţional care presupune mai întâi că orice autoritate este una delegată (ea se primeşte de la 
Dumnezeu, faţă de care este în raport asimetric, de supunere, dependenţă, ascultare) şi este 
mai apoi că orice autoritate este autentică dacă produce (se manifestă pentru scopul pentru 
care a fost instituită, adică se manifestă în relaţii cu semenii şi produce devenirea lor).  

1. Altar, Jertfe si Preot 

Altarul 



Numele de altar vine dintr-un derivat al cuvintului latin: “altus” (inalt). Prin altar se intelege 
orice loc sau constructie situata deasupra nivelului inconjurator si destinata sa gazduiasca 
aducerea de jertfe sau de tamiie, inchinate unei anumite zeitati. 

Forma si dimensiunile altarelor au variat mult de la popor la popor si de la religie la religie. In 
inchinaciunea evreilor, altarele au fost simple si fara trepte: 

“Sa-Mi ridici un altar de pamint, pe care sa-ti aduci arderile-de-tot si jertfele de multumire, 
oile si boii. In orice loc in care Imi voi aduce aminte de Numele Meu, voi veni la tine, si te voi 
binecuvinta.” 

“Daca-Mi vei ridica un altar de piatra, sa nu-l zidesti din pietre cioplite; caci cum iti vei pune 
dalta in piatra, o vei pingari. Sa nu te sui la altarul Meu pe trepte, ca sa nu ti se descopere 
goliciunea inaintea lui” (Exod 20:24-26). 

Dupa alungarea din Eden, prima referinta despre cautarea omului de a relua contactul cu 
Dumnezeu este mentionata in Gen. 4:26: “Atunci au inceput oamenii sa cheme Numele 
Domnului”. 

Altarele au fost parte indispensabila din inchinaciunea catre Dumnezeu. 

 

Noe a zidit un altar imediat dupa ce a parasit corabia in care supravietuise potopului (Gen. 
8:20). Avraam a zidit altare la Sihem (Gen.12:7), la Betel (Gen. 12:8) si pe muntele Moria 
(Gen. 22:9). Isaac a zidit un altar la Beer-Seba (Gen. 26:25). Iacov a inaltat si el un altar la 
Betel (Gen. 35:7). Moise a zidit un altar la Refidim (Exod. 17:15) si altul la Horeb (Exod 
24:4). 
Facerea Cortului sau construirea Templului nu a insemnat renuntarea la inchinarea personala 
prin zidirea de altare. Iosua a inaltat un altar pe muntele Ebal (Iosua 8:30), Ghedeon la Ofra 
(Jud. 6:24), Samuel la Rama (1 Sam. 7:17), Saul la Micmas (1 Sam. 14:35), Ornan (1 Cron. 
21:26), iar profetul Ilie a dres altarul de pe muntele Carmel (1 Regi 18:31-35). 

Noul Testament aminteste de 21 de ori despre altar. 

In invatatura crestina, inchinaciunea nu se mai face in forme ceremoniale, ci “in Duh si in 
adevar” (Ioan4:19-24). 

Jertfele 



Abel si Cain sint primii oameni despre care gasim scris ca au adus Domnului jertfe (Gen. 4:1-
4). Inaintea lor, Dumnezeu a ucis primele animale, din pieile carora a facut haine pentru 
Adam si Eva (Gen. 3:21). 

Patriarhii Vechiului Testament – Avraam, Isaac si Iacov – au cladit si ei altare pretutindeni pe 
unde au ajuns si au adus Domnului jertfe (Gen. 12:7,8; 26:25; 28:18). Noe a adus si el jertfe 
de multumire dupa potop (Gen. 8:20). Majoritatea acestor jertfe au implicat varsare de singe, 
o metoda tipologica folosita de Dumnezeu pentru a-i pregati pe oameni ca sa inteleaga marea 
jertfa a Domnului Isus. 

Biblia mentioneaza citeva tipuri de jertfe. Ele subliniaza insuficienta umana si abundenta de 
har iertator pe care o gasim la Dumnezeu. 

“Arderea de tot” consta in arderea completa a unui animal de parte barbateasca (Lev. 1:1-17). 
Inainte de incendiere, animalul era junghiat de preot, iar singele era stropit pe altar (Num. 
28:1-8). Arderea completa simboliza dorinta omului de a fi curatit complet de vinovatia sa. 
Acest tip de jertfa a fost antetipul mortii ispasitoare a lui Christos (2 Cor. 5:21). 

 

Altarul pentru jertfa de tot. “Jertfa de mincare”, descrisa pe larg in Leviticul 2:1-10, era 
identica in scop cu arderea de tot. Mincarea era adusa la preot, care lua o parte din ea si o 
ardea in foc, impreuna cu tamiie. Acest tip de jertfa simboliza inchinarea a ceea ce este mai 
bun in vietuirea omeneasca pentru Dumnezeu (Evrei 10:5-10). 

“Jertfa de multumire” (Lev. 3:1-17), era un fel de masa ceremoniala in care mincarea era 
impartita cu Dumnezeu, cu preotii si chiar cu alti oameni veniti la inchinare. Un animal jertfit 
de buna voie reprezenta o lauda adusa lui Dumnezeu si o ocazie de a sarbatori prietenia cu 
ceilalti. Iacov si Laban au participat impreuna la un asemenea ritual cind au definitivat o 
intelegere (Gen. 31:43-55). Acest tip de jertfa este simbolul “Mesei Domnului”, la care a fost 
instituit Noul Legamint si vesteste in acelasi timp masa din vesnicie la care vom sta alaturi de 
Domnul Isus, de Avraam, Isaac si Iacov. 

“Jertfa pentru ispasire” (Lev. 4, 5), era practicata atunci cind restituirea sau repararea raului 
facut nu mai era posibila. 

“Jertfa pentru vina” (Lev. 5:14-19), era necesara pentru ofense minore si neintentionate, ca o 
adaugire la restituirea facuta. 

Si Vechiul si Noul Testament ne spun ca jertfele au fost simboluri profetice temporare. Evreii 
erau invatati astfel ca pentru vinovatia lor trebuia platit ceva. De cele mai multe ori, o alta 
viata trebuia curmata pe altar. Toate aceste realitati prevesteau “Jertfa cea mare”, oferirea 



Domnului Isus ca substitut pentru noi in platirea vinovatiei (Evrei 10:1-18). Autorul epistolei 
catre Evrei Il prezinta pe Domnul Isus ca Mare Preot, venit sa inlocuiasca sistemul de 
nesfirsite jertfe, aducindu-Se pe Sine insusi drept jertfa, o singura data, pentru pacat (Evrei 
9:11-28). 

In lumina harului adus prin Christos, apostolul Pavel nu mai practica aducerea de jertfe 
mozaice, dar mai foloseste limbajul sacerdotal in sens spiritual, indemnindu-i pe cei 
credinciosi sa-si aduca “trupurile voastre ca o jerfta vie, placuta lui Dumnezeu. Aceasta va fi 
din partea voastra o slujba duhovniceasca” (Rom. 12:1). 

Preotia 

Dupa ce le-a dat la Sinai Legea, Dumnezeu a desavirsit teocratia in Israel prin infiintarea 
preotiei. Ca functie: preotii au fost reprezentantii lui Dumnezeu printre oameni: “Caci buzele 
preotului trebuie sa pazeasca stiinta, si din gura lui se asteapta invatatura, pentru ca el este un 
sol al Dumnezeului ostirilor” (Mal. 2:7). 

Intregul Israel trebuia sa fie, in providenta divina, “o imparatie de preoti si un neam sfint” 
(Exod. 19:5,6; Isaia 61:6). 
Autoritatea preotiei se intindea dincolo de sfera ceremonialelor religioase, exercitindu-se si in 
sfera juridica, sociala si chiar familiala. 

Dintre semintiile lui Israel, Dumnezeu a ales ca semintie preoteasca pe aceea a lui Levi, din 
care faceau parte si Moise si Aaron. Urmasii lui Aaron au mostenit slujba de Mare Preot. Spre 
deosebire de ceilalti preoti, Marele Preot nu se schimba decit prin moarte. Ca semn distinct, 
peste imbracamintea preoteasca, Marele preot purta un efod si un pieptar cu douasprezece 
pietre pretioase, pe care erau inscrise numele celor douasprezece semintii ale lui Israel (Exod 
28:15-30). 



 

Intr-un buzunaras al pieptarului, chiar deasupra inimii, se aflau “Urim si Tumim” (Exod 
28:30), instrumente prin care Dumnezeu Isi comunica voia Sa in cazuri speciale. 

In afara vegherii asupra celorlalti preoti, cea mai mare lucrare a Marelui Preot se desfasura in 
Ziua Ispasirii. Atunci, el intra in Sfinta Sfintelor si aseza singe pe capacul Chivotului, facind 
astfel sa fie iertate pacatele poporului din anul care tocmai se incheiase (Exod 30:10). 

Dumnezeu le-a interzis Levitilor sa aiba mostenire in Israel. Ei trebuiau intretinuti de popor, 
din zeciuielile care erau date Domnului. Multimea de leviti si preoti locuiau in cetati 
raspindite in teritoriile impartite intre celelalte semintii ale lui Israel. 
Imparatul David a organizat slujirea preotilor la Templu, prin impartirea lor in 24 de cete 
preotesti chemate la Templu prin rotatie (1 Regi 24). Imparatii Ezechia si Iosua i-au sustinut 
pe Marii Preoti din timpul lor in lucrarea de reconstructie a Templului si de reasezare a vietii 
religioase (2 Regi 23:8; 2 Cronici 29-31). 

In Noul Testament, Marele Preot era privit ca si “capetenia poporului” (Fapte 23:4-5) si 
prezida in Sinedriu, cel mai inalt for de autoritate al evreilor (Mat. 26:57-59). 

Domnul Isus este prezentat in epistola catre Evrei ca Mare Preot, dar este ridicat deasupra 
preotiei Aaronice, fiind numit: “Preot in veac, dupa rinduiala lui Melhisedec” (Evrei 5:10). 
Aceasta este o preotie vesnica. Domnul Isus n-a avut nevoie sa aduca ispasire pentru Sine 
insusi, pentru ca El n-a avut pacat (Evrei 7:27-28). Jertfa Lui nu trebuie repetata in fiecare an, 
ci are o valoare vesnica (Evrei 9:12, 26; 10:10, 12). 



Noi putem sa ne apropiem acum cu deplina incredere de tronul harului, ca sa capatam ajutor 
la vreme de nevoie (Evrei 4:15-16). 

 

  

CAPITOLUL II 
ISRAELIŢII, LEVIŢII ŞI PREOŢIMEA 

Clasele omenirii tipificate prin israeliţi, leviţi şi preoţi — Ungerea preoţilor — Semnificaţia 
„veşmintelor de glorie şi frumuseţe” ale Marelui Preot, considerate în mod tipic — Preumbrirea 
Legământului Avraamic, Legământului Legii şi Legământului Nou 

31. Este important ca noi să avem o idee clară nu numai despre construcţia Tabernacolului, despre 
mobilierul lui şi semnificaţia tipică a acestora, dar şi să ştim ceva despre participanţii în el şi despre 
semnificaţia lor ca tipuri. 
 

 

32. Israelul este întrebuinţat în multe cazuri 
pentru a tipifica biserica creştină. De exemplu, 
când au părăsit robia egipteană ei au fost un tip 
al copiilor lui Dumnezeu care aud chemarea Lui 
de a ieşi afară din lume şi se angajează în 
serviciul Său.  

33. Călătoria prin pustiu reprezintă peregrinajul obositor pe care îl fac mulţi în căutarea odihnei promise a 
Canaanului — „Veniţi la Mine şi Eu vă voi da repaus”. Ca şi în tip, aşa şi în realitate, Canaanul făgăduit al 
odihnei nu este departe, dacă copiii lui Dumnezeu au destulă credinţă să înainteze şi să intre imediat în el 
prin credinţă. Dumnezeu a făcut pregătiri din abundenţă pentru ei şi totuşi ei călătoresc prin pustiul păcatului 
căutând odihnă, dar negăsind-o, pentru că le lipseşte credinţa în făgăduinţele lui Dumnezeu. Unii rătăcesc 
astfel un timp îndelungat iar alţii nu intră niciodată în odihna Canaanului din cauza necredinţei. Dar, în timp 
ce Israelul după trup este întrebuinţat în felul acesta şi în alte feluri pentru a tipifica Israelul spiritual, totuşi, în 
legătura lui cu Tabernacolul, pe care o examinăm acum, el este un tip cu totul diferit.   



 

Aici Israelul a tipificat, indiscutabil, întreaga omenire. Jertfa 
pentru păcat, sacrificiul, ispăşirea etc., făcute în mod tipic 
pentru ei (şi numai pentru ei), erau tipuri pentru ispăşirea şi 
„jertfele mai bune” făcute în folosul lumii întregi, pentru că 
citim: „El este ispăşirea pentru păcatele noastre; şi nu numai 
pentru ale noastre, ci şi pentru ale întregii lumi” (1 Ioan 2:2 
— Cornilescu rev.; Evr. 9:23).  

34. Într-un cuvânt, Israel, precum şi Tabernacolul, preoţii, leviţii şi sacrificiile, au fost un tip. Şi ceea ce se 
făcea acolo în simbol, cu şi pentru Israel, se îndeplineşte de la prima venire a lui Hristos, pe un plan mai 
înalt şi pe o scară mai largă, această îndeplinire fiind realitatea căreia cealaltă i-a fost tipul sau umbra. 
 
35. După cum Israel a tipificat lumea, tot aşa seminţia leviţilor a tipificat „casa credinţei” sau pe toţi cei ce 
cred în Isus şi în răscumpărarea Sa. Preoţimea, un corp sub un şef sau mare preot, a tipificat „turma mică”, 
care, cu „Capul” sau Marele ei Preot, este o preoţime împărătească, ai cărei membri, după timpul prezent de 
sacrificiu, vor fi regi şi preoţi ai lui Dumnezeu şi vor domni pe pământ (Apoc. 5:10). Privind astfel, noi îl 
vedem pe Isus — Marele Preot, nu un preot după rânduiala lui Aaron, care a fost numai tipul unei mărturisiri 
sau rânduieli mai mari şi mai măreţe, ci Capul preoţiei adevărate, pentru care cealaltă a fost doar o ilustraţie 
(Evr. 3:1; 4:14). Preoţia aaronică a tipificat mai cu seamă umilirea şi suferinţele lui Hristos, mai puţin gloria 
lui viitoare — Melhisedec fiind tipul Hristosului ca preoţie împărătească sau regală.  

 

36. Dar, înainte ca sub-preoţii*, membrii 
Corpului lui Hristos, preoţia împărătească, să 
fie uniţi cu Capul lor şi să-şi înceapă domnia, 
ei trebuie „să sufere cu El”, împărtăşindu-se 
de sacrificiile antitipice, aşa cum vom vedea 
îndată (2 Tim. 2:12).  

 

* „Sub-preoţi", tradus din „under-priests", cu semnificaţia de „preoţi subordonaţi"Marelui Preot; n. e.  



 

37. Apostolul Petru arată cine au fost tipificaţi prin preoţii aaronici, când, adresându-se celor care erau 
sfinţiţi, el zice: „Voi ...sunteţi...o preoţie sfântă...să aduceţi jertfe plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos”. „Voi 
sunteţi...o preoţie împărătească” (1 Pet. 2:5,9). Ei sunt toţi slujitori (servitori) ai adevărului, deşi nu sunt toţi 
predicatori şi doctori în teologie şi fiecare trebuie să-şi facă partea sa de sacrificiu de sine înainte de a fi 
socotit vrednic să fie moştenitor împreună cu Hristos. Numai acelora care suferă cu El le este promis să 
domnească cu El (Rom. 8:17). 
 
38. Apostolii menţionează în mod repetat că preotul şef (principal — n. e.) sau capul acestei preoţii, al 
acestei „turme mici”, este Domnul nostru Isus. Redăm doar un citat: „fraţi sfinţi („preoţia împărătească”), care 
aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre (al 
ordinului nostru preoţesc), adică Isus” (Evr. 3:1).  

 

39. Trecând acum la examinarea inaugurării preoţiei tipice, 
notăm că seminţia leviţilor (reprezentând pe toţi credincioşii 
îndreptăţiţi) a existat înainte ca preoţia să fie instituită. Tot 
aşa, în antitip, „preoţia împărătească” a început cu ungerea 
lui Isus, Marele Preot (la botez, Luc. 3:22, Fapt. 10:38), dar 
credincioşi, îndreptăţiţi prin credinţă în Hristos, au trăit cu 
mult înainte de aceasta. De exemplu, Avraam a crezut pe 
Dumnezeu şi a fost îndreptăţit prin credinţa lui (Rom. 4:2,3). 
Cu toate că tipul nu venise încă în zilele lui, Avraam, ca un 
credincios îndreptăţit, a fost un membru al „casei credinţei”, 
reprezentată prin leviţi. Dar nici unul din „preoţia 
împărătească” n-a fost ales înainte ca preotul şef sau Marele 
Preot al acestui ordin să fi fost iniţiat şi instalat în funcţie.   

Şi de atunci încoace iniţierea şi instalarea sub-preoţilor a fost lucrarea specială a acestei dispensaţii 
creştine sau a Vârstei Evanghelice. Astfel preoţii, care se consacrează acum, fiind instalaţi şi oferindu-se pe 
ei înşişi ca sacrificii, se pregătesc să fie instrumente ale lui Dumnezeu, pentru demnitatea regală a 
Împărăţiei şi pentru binecuvântarea tuturor familiilor pământului.  

PREOŢIMEA 

40. Este bine să remarcăm că în toate ceremoniile legate de consacrarea şi lucrarea preoţimii, Marele Preot 
era primul; tot aşa şi în preoţimea antitipică, Isus a fost cel dintâi — Conducătorul, Căpitanul, Înain- te - 
Mergătorul — învăţând clar că înaintea Lui n-a fost altul. Observăm din aceasta că nici unul dintre patriarhi 



sau profeţi nu face parte din „turma mică”, „preoţia împărătească”, numită şi „Mireasa”, „Soţia Mielului”. Cu 
toate că ei vor fi foarte mult binecuvântaţi ca şi servitori ai Domnului, serviciul lor nu va fi atât de înalt ca al 
preoţilor, nici onoarea lor aşa de mare. Cu toate acestea, după cum este reprezentat prin leviţi, lucrarea şi 
onoarea lor viitoare vor fi evident mari.  

 

41. „Calea îngustă spre viaţă” (nemurire) n-a fost 
deschisă până când a venit Isus. El a fost primul care a 
umblat pe ea. El „a adus la lumină, viaţa şi nemurirea” (2 
Tim. 1:10).   

Cu toate că toţi credincioşii adevăraţi (leviţii) vor ajunge în posesia vieţii veşnice, şi lumea (reprezentată de 
„tabăra lui Israel”) de asemenea, dacă o vor accepta în timpul Vârstei Milenare, totuşi, numai preoţimea care 
biruie şi-şi urmează Conducătorul pe calea îngustă spre viaţă — jertfin- du-şi interesele umane — astfel 
căutând slava, cinstea şi nemurirea (Rom. 2:7), vor ajunge în posesia acelui nelimitat grad de viaţă numit 
nemurire, care la început aparţinea numai lui Iehova Dumnezeu, şi Domnului nostru Isus Hristos de la 
învierea Sa (vezi vol. I, Planul Divin al Vârstelor, cap. 10 şi 11).  



 

UNGEREA 

42. Sub Lege ungerea a fost ceremonia prin care preoţii erau instalaţi în serviciul lor. Ei erau unşi pentru 
slujba lor cu un ulei special, numit „uleiul sfânt al ungerii”, întrebuinţat numai de către preoţi şi nu era permis 
nimănui altuia să-l aibă sau să-l facă (Exod. 30:25-33,38). Acest ulei tipifică Spiritul Sfânt al înfierii, prin care 
noi, adevărata „preoţie împărătească”, suntem sigilaţi ca fii ai lui Dumnezeu. Numai cei consacraţi, preoţii, 
sunt unşi în felul acesta.  

43. Aaron, Marele Preot tipic, reprezenta pe Isus, Capul, şi pe Biserica Sa ca membre ale Corpului — 
Marele Preot antitipic. Fiind doar un om păcătos ca şi alţii, Aaron trebuia să fie spălat ca să poată reprezenta 
în mod potrivit curăţenia antitipului, Isus, care n-a cunoscut păcat, şi Biserica Sa, curăţată prin sângele Său 
preţios şi spălată cu apă prin Cuvânt (Efes. 5:26). 

44. După ce era spălat, Aaron era 
îmbrăcat cu veşmintele sfinte de „cinste şi 
podoabă” — (Exod. 28) şi în cele din urmă 
pe capul Lui se turna uleiul ungerii (Exod. 
29:7). Fiecare articol al acestor veşminte 
glori-oase era un tip al calităţilor şi 
puterilor Marelui Eliberator — Cap şi Corp 

MARELE PREOT ÎN VEŞMINTELE TIPICE DE 
„GLORIE ŞI FRUMUSEŢE”*  



— aşa cum le-a văzut Iehova, privind în 
viitor la timpul „descoperirii fiilor lui 
Dumnezeu” şi la îndeplinirea, în ei, a 
făgăduinţelor Sale.  

 
45. „Iată veşmintele pe care le vor face: un pieptar, un 
efod, o mantie, o tunică lucrată la gherghef, o mitră şi 

un brâu” (Exod. 28:4).  

46. „Tunica” albă, de pânză de in, reprezenta puritatea Marelui Preot, pe când broderia ei arăta creşterea 
acelui caracter curat în fapte de har.  

 

* „Cinste şi podoabă" -- Cornilescu; n. e.  

 

47. „Mitra”, o fâşie din pânză fină, albă de in, (reprezentând dreptatea), legată peste frunte, de care era 
fixată cu un şnur albastru o placă de aur sau „coroană”, arăta că coroana era pe drept a lui. 
 
48. Pe placa de aur erau gravate cuvintele: „Sfinţenie Domnului”, proclamând astfel: acest Mare Preot este 
devotat cu totul îndeplinirii scopurilor lui Iehova. Coroana de aur proclama, de asemenea, regalitatea Sa: 
Hristos va fi „preot pe scaunul Lui de domnie” — „preot în veac după rânduiala lui Melhisedec” (Zah. 6:13; 
Ps. 110:4; Evr. 7:17). 
 
49. „Brâul din pânză de in” indica un servitor al dreptăţii: pânza de in — dreptate, brâul — servitute. 
 
50. „Mantia de deasupra”, albastră, reprezenta credincioşia sa. Poalele erau făcute din clopoţei de aur şi 
rodii. Rodiile, fiind un fruct ales, arătau că îndeplinirea cu credincioşie a lucrării de sacrificiu a 
Răscumpărătorului nostru a adus rod bogat — răscumpărarea vieţii pierdute a rasei umane. Clopoţeii de aur 
semnificau că atunci când Marele nostru Preot se va arăta în glorie şi frumuseţe, rodul lucrării de sacrificiu 
va fi adus la cunoştinţa tuturor — vestit întregii lumi, aşa cum în tip clopoţeii îl vesteau între-gului Israel. 
Aceasta se indică prin faptul că erau foarte apropiate: clopoţeii atrăgeau atenţia asupra fructului.  



 

51. „Efodul” era făcut dintr-o ţesătură de fire purpurii, albastre, stacojii, albe şi de aur, întreţesute frumos şi 
cu măiestrie. El era făcut din două părţi: una atârna în faţă şi cealaltă pe spate. Aceste două părţi erau fixate 
împreună prin două încheietori de aur aşezate pe umeri. Efodul tipifica cele două mari legăminte — 
Legământul Avraamic, reprezentat de partea dinainte, şi Noul Legământ, reprezentat de partea dinapoi, 
ambele arătate ca fiind dependente de Marele nostru Preot. Amândouă aceste legăminte sunt aşezate pe 
El; dacă El nu reuşeşte să le sprijine, nu reuşeşte să ducă la îndeplinire termenii şi condiţiile lor, ele cad la 
pământ — nu reuşesc. Dar, mulţumită lui Dumnezeu, aceste legăminte sunt unite şi bine fixate pe umerii Săi 
cu încheietorile de aur (puterea divină), precum şi legate bine de El cu „brâul efodului” — un şnur făcut din 
acelaşi material ca şi efodul.  

 

52. Acest „brâu” lucrat cu măiestrie pare să spună: 
„acesta este un servitor” şi, deoarece el este 
cingătoarea efodului, ne spune că acesta este „solul 
(servitorul) Legământului pe care-l doriţi” (Mal. 3:1). 
 
53. O parte a efodului care reprezenta Noul Legământ 
a fost garantată la Calvar: căci n-a fost oare moartea 
Domnului nostru „sângele Legământului Nou” în care 
se împărtăşesc membrii Săi? (Mat. 26:28; 1 Cor. 
10:16).  



54. Cealaltă parte este încă incompletă, dar Tatăl ceresc îi vede îndeplinirea în viitor, deoarece Legământul 
Avraamic a făgăduit dezvoltarea Seminţei lui Avraam, prin care Noul Legământ va binecuvânta toţi oamenii, 
iar această Sămânţă încă nu este completă. Este adevărat, Domnul nostru Isus este Sămânţa, însă 
Dumnezeu a prevăzut şi a prezis o sămânţă mai mare, spirituală, care va cuprinde Corpul, Biserica 
împreună cu Capul (Gal. 3:16,29). Iar apostolul arată că şi o sămânţă pământească a lui Avraam va lua 
parte, de asemenea, la opera de binecuvântare a lumii, totuşi Israelul spiritual este sămânţa adevărată, 
după cum este scris: „fiul celei roabe nu va moşteni împreună cu fiul femeii libere” (Gal. 4:22-31 — 
Cornilescu rev.). 
 
55. În ceea ce priveşte sămânţa naturală a lui Avraam şi ca dovadă că ei nu vor fi membri ai Preotului care 
va binecuvânta, apostolul spune: „În ce priveşte Evanghelia (partea spirituală a Legământului), ei (sămânţa 
naturală) sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea sunt (încă) iubiţi din pricina 
părinţilor lor. Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută”. Pentru că „acesta” este 
„Legământul...CU EI” — „Izbăvitorul (Marele Preot, Servitorul Legământului — Isus, Capul, şi „turma mică”, 
Corpul Său) va veni din Sion (Biserica spirituală) şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov”. Ei vor fi cei 
dintâi binecuvântaţi de către sămânţa spirituală sau adevărată şi vor putea deveni după aceea lucrători 
asociaţi (Rom. 11:26-29).  

 

56. Aşadar, după ce Corpul lui Hristos completează 
„sămânţa” spirituală, această făgăduinţă suplimentară 
făcută lui Avraam cu privire la sămânţa pământească 
trebuie să se împlinească; sămânţa trupească trebuie să 
devină mare „ca nisipul de pe ţărmul mării” — sămânţa 
cerească fiind comparată cu „stelele cerului” (Gen. 
22:17). Ei trebuie mai întâi să fie întorşi la dreptate şi 
adevăr iar după aceea vor deveni un mijloc prin care 
sămânţa spirituală va opera pentru îndeplinirea 
binecuvântării promise întregii omeniri cu adevăr şi har.  

57. Stacojiul, albastrul, purpuriul etc., din care era compus efodul, arată condiţiile celor două legăminte. 
Stacojiul arată modul în care Dumnezeu a pregătit eliberarea din blestemul lui Adam prin sângele 
răscumpărării. Pânza albă subţire de in arată restaurarea omului la starea sa de puritate originară. Albastrul 
îi garantează ajutorul, abilitatea pentru a-şi menţine cu credincioşie caracterul său drept. Purpuriul proclamă 
puterea regală a împărăţiei cooperând. Toate aceste binecuvântări ţesute împreună sunt făcute sigure prin 
puterea divină a Preotului uns, reprezentată prin firul de aur întreţesut. Astfel, Iehova a pus ambele 
legăminte, aşa cum ele se raportează la oameni, asupra unuia care este atât puternic cât şi dispus să 
înfăptuiască aceste glorioase binecuvântări făgăduite — „la timpul cuvenit”.  



 
„Pieptarul judecăţii”  

58. „Pieptarul judecăţii” — era aşezat pe partea 
dinainte a efodului. El era atârnat cu un lanţ de aur 
de încheietorile de pe umeri şi era ataşat de efod 
prin- tr-un şnur trecut prin verigile de aur — această 
legătură era în aşa fel ascunsă dedesubt încât unui 
observator întâmplător putea să i se pară că este o 
parte din efod (Exod. 28:26-28). Acest pieptar 
reprezenta admirabil Legea: ea nu a fost o parte a 
Legământului Avraamic (efod), ci „a fost adăugată” 
(Gal. 3:19).  

 Aşa cum erau privite de israeliţi (neobservând legătura ascunsă), Legământul cu Avraam şi „Legea venită 
după 430 de ani” erau tot una. Dar apostolul Pavel ne arată că Dumnezeu avea în vedere două seminţe, cea 
spirituală şi cea naturală, şi că Legământul şi Legea erau distincte, „pentru ca făgăduinţa să fie sigură pentru 
toată sămânţa; nu numai pentru aceea de sub Lege, ci şi pentru aceea care are credinţa lui Avraam” (Rom. 
4:16 — Cornilescu rev.).  

59. Această emblemă a Legii (pieptarul) era printre cele mai frumoase dintre veşmintele Marelui Preot. El 
era făcut din aceleaşi materiale ca şi efodul. Avea în el, fixate în aur, douăsprezece pietre preţioase, pe care 
erau gravate numele celor douăsprezece seminţii ale lui Israel.   

 

El era legat în dreptul inimii ca să arate prin aceasta că-i 
era preţios. Ca şi „o platoşă a dreptăţii” acesta îi acoperea 
inima. Ceea ce condamna orice imperfecţiune era plăcerea 
lui — „Desfătarea mea este să fac plăcerea Ta, o 
Dumnezeul meu, şi Legea Ta este înăuntrul inimii mele” (Ps. 
40:8 — Cornilescu rev.).  

60. Acest pieptar avea două palme* lungime şi o palmă lăţime, îndoit la mijloc, adică avea o palmă lungime 
şi o palmă lăţime când era îndoit. Măsura de o palmă indica faptul că Legea lui Dumnezeu este măsura 
deplină a capacităţii omului perfect. Omul Isus Hristos, fiind perfect, a fost unicul care a ţinut vreodată Legea 
perfectă a lui Dumnezeu, pe când celor care compun „turma mică”, Corpul Său, li se atribuie dreptatea Lui şi 
de aceea pot spune cu adevărat: „dreptatea Legii se împlineşte în noi”.  

   

 

* o palmă = 23 cm. (n. e.)  



 

61. Faptul că acest pieptar era îndoit în două şi că părţile erau de aceeaşi mărime, a reprezentat litera şi 
spiritul Legii. Partea din faţă conţinea giuvaerele şi era atârnată cu lanţul de aur de încheietorile din aur ale 
efodului. Partea dedesubt era fixată de efod.  

 

 Această jumătate dedesubt, legată de efod (Legământ), pare să 
reprezinte Legea în literă, aşa cum a fost prezentată Israelului 
natural.  

 Partea din faţă pare să ilustreze spiritul Legii împlinit în noi, „care umblăm nu după carne, ci după spirit” 
(Rom. 8:4 — King James). Acestea două în realitate sunt una, când sunt văzute aşa cum trebuie, dar numai 
partea din faţă poartă preţioasele giuvaere. 
 
62. Aurul curat fiind un simbol al lucrurilor divine, dependenţa acestei părţi a Legii, printr-un lanţ de aur, de 
încheietorile de aur pare să înveţe că Legea este divină; şi ştim, de asemenea, că noi prin ajutorul divin 
putem să umblăm — nu după carne, ci după spirit. Aceasta este partea Legii care poartă „giuvaerele”, fixate 
în aur, care reprezintă Israelul adevărat, „turma mică” a Domnului. „Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, în 
acea zi când Îmi voi aduna giuvaerele” (Mal. 3:17 — King James). Fiind astfel bine fixaţi în aur (natura 
divină) şi susţinuţi de lanţul de aur al făgăduinţelor divine, nu este de mirare că „dreptatea Legii se 
împlineşte în noi!” (Rom. 8:1,4). 
 
63. Aşa cum stătea Aaron acolo, îmbrăcat în acele veşminte frumoase, cu semnificaţii atât de tipice, şi era 
uns cu uleiul sfânt, capul său îl reprezenta pe Isus, Capul Preoţimii, iar corpul său reprezenta Biserica, 
completă în Hristos. Ce tip impresionant şi plin de semnificaţii al Marelui Preot al lumii, fără pată, îmbrăcat 
cu putere şi autoritate pentru a îndeplini Legămintele lui Iehova!  

 

SUB-PREOŢII — „CORPUL”  

64. Noi vedem Corpul sau membrele Marelui Preot tipificate 
din nou individual prin preoţi, fiecare purtând o „mitră” care-i 
acoperea capul, pentru a arăta că ei nu erau capul 
preoţimii, ci numai membre ale Corpului. Dumnezeu L-a dat 
pe Isus „să fie Cap peste toate lucrurile Bisericii, care este 
Trupul Lui (Efes. 1:22,23 — Cornilescu rev.). Acesta este 
motivul pentru care apostolul Pavel insistă ca femeia să-şi 
acopere capul, indicând că ea nu este capul; bărbatul şi 
femeia tipificând pe Isus şi Mireasa Sa — Biserica întâilor 
născuţi.  

65. Sub-preoţii erau îmbrăcaţi în veşminte de in şi erau încinşi cu brâie. Hainele lor reprezentau dreptatea 
lui Isus, atribuită lor, iar brâiele arătau că ei sunt servitori ai dreptăţii. Marele Preot îmbrăca haine de acelaşi 



fel în timpul sacrificării (în Ziua Ispăşirii), iar după ce făcea ispăşirea îmbrăca veşmintele glorioase.  

UNGEREA PREOTULUI 

66. După cum pe capul lui Aaron s-a turnat ulei sfânt, tot aşa şi Capul nostru, Domnul Isus, a fost uns cu 
uleiul antitipic — Spiritul Sfânt — la vârsta de treizeci de ani, în apele Iordanului, la timpul consacrării Sale. 
Acolo, El a fost „uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât...însoţitorii” Săi — ca şi Cap peste toţi 
comoştenitorii Săi. O măsură de spirit se dă fiecărui membru care se consacrează astfel, dar Lui, Iehova nu 
i-a dat „Duhul cu măsură” (Ioan 3:34). Ioan a văzut şi a mărturisit că Marele nostru Preot a fost uns în felul 
acesta şi apostolul Petru îşi adaugă mărturia, zicând: „cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe 
Isus din Nazaret” (Ioan 1:32; Luc. 4:1; Fapt. 10:38). 
 
67. Uleiul ungerii era turnat numai pe cap. Sub-preoţii nu erau unşi individual*. Ei erau recunoscuţi ca 
membri ai corpului Marelui Preot şi primeau ungerea numai în El, ca şi cap al lor. Tot aşa şi preoţii antitipici 
sunt numai părtaşi ai Spiritului lui Hristos şi numai cei care sunt în Hristos Isus sunt părtaşi ungerii care-i 
sigilează pe toţi care vor fi recunoscuţi ca moştenitori ai făgăduinţelor lui Dumnezeu şi comoştenitori cu Isus 
Hristos, Domnul lor (Efes. 1:13,14; 4:30).  

   

 

* Exodul 30:30 se referă la ungerea lui Aaron şi a fiilor săi. Ideea este că fiecare fiu al lui Aaron care i-a 
urmat în slujba de mare preot trebuia să fie uns la rândul lui, cum Aaron însuşi a fost uns la început.  

 

  

68. Uleiul „curge pe barbă...se scurge pe marginea veşmintelor lui (Marelui Preot)” (Ps. 133:2 — Cornilescu 
rev.), arătând astfel că toţi membrii Corpului lui Hristos trebuie să fie părtaşi la aceeaşi ungere după Capul 
lor. „Ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi” (1 Ioan 2:27). Acest ulei a început să atingă Corpul 
în ziua Cincizecimii şi a curs în jos de-a lungul Vârstei Evanghelice, ungând pe toţi cei care s-au botezat cu 
adevărat în Hristos, constituin- du-i, împreună cu Capul lor, regi şi preoţi ai lui Dumnezeu, pentru a domni o 
mie de ani (Apoc. 20:6).  



 

69. Vedem astfel că Aaron, îmbrăcat şi uns, 
reprezenta Hristosul întreg — întreaga sămânţă 
a lui Avraam, prin care Dumnezeu este pe 
punctul de a binecuvânta toate familiile 
pământului.   

Dar să nu uităm că noi l-am privit pe Marele Eliberator din punctul de vedere al lui Dumnezeu şi cu El am 
privit spre timpul manifestării Sale — zorile Zilei Milenare — când toţi membrii vor fi intraţi în Corp şi când 
„uleiul sfânt” va fi curs în jos până „la marginea veşmintelor”, ungând pe fiecare membru (Lev. 10:7).   

 

Atunci va începe El binecuvântarea omenirii. 
Pentru glorioasa domnie a acestui Preot regesc 
ne rugăm neîncetat: „Vie Împărăţia Ta, facă-se 
voia Ta...pe pământ”.  

  

1. Altar, Jertfe si Preot 

Altarul 

Numele de altar vine dintr-un derivat al cuvintului latin: “altus” (inalt). Prin altar se intelege 
orice loc sau constructie situata deasupra nivelului inconjurator si destinata sa gazduiasca 
aducerea de jertfe sau de tamiie, inchinate unei anumite zeitati. 



Forma si dimensiunile altarelor au variat mult de la popor la popor si de la religie la religie. In 
inchinaciunea evreilor, altarele au fost simple si fara trepte: 

“Sa-Mi ridici un altar de pamint, pe care sa-ti aduci arderile-de-tot si jertfele de multumire, 
oile si boii. In orice loc in care Imi voi aduce aminte de Numele Meu, voi veni la tine, si te voi 
binecuvinta.” 

“Daca-Mi vei ridica un altar de piatra, sa nu-l zidesti din pietre cioplite; caci cum iti vei pune 
dalta in piatra, o vei pingari. Sa nu te sui la altarul Meu pe trepte, ca sa nu ti se descopere 
goliciunea inaintea lui” (Exod 20:24-26). 

Dupa alungarea din Eden, prima referinta despre cautarea omului de a relua contactul cu 
Dumnezeu este mentionata in Gen. 4:26: “Atunci au inceput oamenii sa cheme Numele 
Domnului”. 

Altarele au fost parte indispensabila din inchinaciunea catre Dumnezeu. 

 

Noe a zidit un altar imediat dupa ce a parasit corabia in care supravietuise potopului (Gen. 
8:20). Avraam a zidit altare la Sihem (Gen.12:7), la Betel (Gen. 12:8) si pe muntele Moria 
(Gen. 22:9). Isaac a zidit un altar la Beer-Seba (Gen. 26:25). Iacov a inaltat si el un altar la 
Betel (Gen. 35:7). Moise a zidit un altar la Refidim (Exod. 17:15) si altul la Horeb (Exod 
24:4). 
Facerea Cortului sau construirea Templului nu a insemnat renuntarea la inchinarea personala 
prin zidirea de altare. Iosua a inaltat un altar pe muntele Ebal (Iosua 8:30), Ghedeon la Ofra 
(Jud. 6:24), Samuel la Rama (1 Sam. 7:17), Saul la Micmas (1 Sam. 14:35), Ornan (1 Cron. 
21:26), iar profetul Ilie a dres altarul de pe muntele Carmel (1 Regi 18:31-35). 

Noul Testament aminteste de 21 de ori despre altar. 

In invatatura crestina, inchinaciunea nu se mai face in forme ceremoniale, ci “in Duh si in 
adevar” (Ioan4:19-24). 

Jertfele 

Abel si Cain sint primii oameni despre care gasim scris ca au adus Domnului jertfe (Gen. 4:1-
4). Inaintea lor, Dumnezeu a ucis primele animale, din pieile carora a facut haine pentru 
Adam si Eva (Gen. 3:21). 



Patriarhii Vechiului Testament – Avraam, Isaac si Iacov – au cladit si ei altare pretutindeni pe 
unde au ajuns si au adus Domnului jertfe (Gen. 12:7,8; 26:25; 28:18). Noe a adus si el jertfe 
de multumire dupa potop (Gen. 8:20). Majoritatea acestor jertfe au implicat varsare de singe, 
o metoda tipologica folosita de Dumnezeu pentru a-i pregati pe oameni ca sa inteleaga marea 
jertfa a Domnului Isus. 

Biblia mentioneaza citeva tipuri de jertfe. Ele subliniaza insuficienta umana si abundenta de 
har iertator pe care o gasim la Dumnezeu. 

“Arderea de tot” consta in arderea completa a unui animal de parte barbateasca (Lev. 1:1-17). 
Inainte de incendiere, animalul era junghiat de preot, iar singele era stropit pe altar (Num. 
28:1-8). Arderea completa simboliza dorinta omului de a fi curatit complet de vinovatia sa. 
Acest tip de jertfa a fost antetipul mortii ispasitoare a lui Christos (2 Cor. 5:21). 

 

Altarul pentru jertfa de tot. “Jertfa de mincare”, descrisa pe larg in Leviticul 2:1-10, era 
identica in scop cu arderea de tot. Mincarea era adusa la preot, care lua o parte din ea si o 
ardea in foc, impreuna cu tamiie. Acest tip de jertfa simboliza inchinarea a ceea ce este mai 
bun in vietuirea omeneasca pentru Dumnezeu (Evrei 10:5-10). 

“Jertfa de multumire” (Lev. 3:1-17), era un fel de masa ceremoniala in care mincarea era 
impartita cu Dumnezeu, cu preotii si chiar cu alti oameni veniti la inchinare. Un animal jertfit 
de buna voie reprezenta o lauda adusa lui Dumnezeu si o ocazie de a sarbatori prietenia cu 
ceilalti. Iacov si Laban au participat impreuna la un asemenea ritual cind au definitivat o 
intelegere (Gen. 31:43-55). Acest tip de jertfa este simbolul “Mesei Domnului”, la care a fost 
instituit Noul Legamint si vesteste in acelasi timp masa din vesnicie la care vom sta alaturi de 
Domnul Isus, de Avraam, Isaac si Iacov. 

“Jertfa pentru ispasire” (Lev. 4, 5), era practicata atunci cind restituirea sau repararea raului 
facut nu mai era posibila. 

“Jertfa pentru vina” (Lev. 5:14-19), era necesara pentru ofense minore si neintentionate, ca o 
adaugire la restituirea facuta. 

Si Vechiul si Noul Testament ne spun ca jertfele au fost simboluri profetice temporare. Evreii 
erau invatati astfel ca pentru vinovatia lor trebuia platit ceva. De cele mai multe ori, o alta 
viata trebuia curmata pe altar. Toate aceste realitati prevesteau “Jertfa cea mare”, oferirea 
Domnului Isus ca substitut pentru noi in platirea vinovatiei (Evrei 10:1-18). Autorul epistolei 
catre Evrei Il prezinta pe Domnul Isus ca Mare Preot, venit sa inlocuiasca sistemul de 
nesfirsite jertfe, aducindu-Se pe Sine insusi drept jertfa, o singura data, pentru pacat (Evrei 
9:11-28). 



In lumina harului adus prin Christos, apostolul Pavel nu mai practica aducerea de jertfe 
mozaice, dar mai foloseste limbajul sacerdotal in sens spiritual, indemnindu-i pe cei 
credinciosi sa-si aduca “trupurile voastre ca o jerfta vie, placuta lui Dumnezeu. Aceasta va fi 
din partea voastra o slujba duhovniceasca” (Rom. 12:1). 

Preotia 

Dupa ce le-a dat la Sinai Legea, Dumnezeu a desavirsit teocratia in Israel prin infiintarea 
preotiei. Ca functie: preotii au fost reprezentantii lui Dumnezeu printre oameni: “Caci buzele 
preotului trebuie sa pazeasca stiinta, si din gura lui se asteapta invatatura, pentru ca el este un 
sol al Dumnezeului ostirilor” (Mal. 2:7). 

Intregul Israel trebuia sa fie, in providenta divina, “o imparatie de preoti si un neam sfint” 
(Exod. 19:5,6; Isaia 61:6). 
Autoritatea preotiei se intindea dincolo de sfera ceremonialelor religioase, exercitindu-se si in 
sfera juridica, sociala si chiar familiala. 

Dintre semintiile lui Israel, Dumnezeu a ales ca semintie preoteasca pe aceea a lui Levi, din 
care faceau parte si Moise si Aaron. Urmasii lui Aaron au mostenit slujba de Mare Preot. Spre 
deosebire de ceilalti preoti, Marele Preot nu se schimba decit prin moarte. Ca semn distinct, 
peste imbracamintea preoteasca, Marele preot purta un efod si un pieptar cu douasprezece 
pietre pretioase, pe care erau inscrise numele celor douasprezece semintii ale lui Israel (Exod 
28:15-30). 

 



Intr-un buzunaras al pieptarului, chiar deasupra inimii, se aflau “Urim si Tumim” (Exod 
28:30), instrumente prin care Dumnezeu Isi comunica voia Sa in cazuri speciale. 

In afara vegherii asupra celorlalti preoti, cea mai mare lucrare a Marelui Preot se desfasura in 
Ziua Ispasirii. Atunci, el intra in Sfinta Sfintelor si aseza singe pe capacul Chivotului, facind 
astfel sa fie iertate pacatele poporului din anul care tocmai se incheiase (Exod 30:10). 

Dumnezeu le-a interzis Levitilor sa aiba mostenire in Israel. Ei trebuiau intretinuti de popor, 
din zeciuielile care erau date Domnului. Multimea de leviti si preoti locuiau in cetati 
raspindite in teritoriile impartite intre celelalte semintii ale lui Israel. 
Imparatul David a organizat slujirea preotilor la Templu, prin impartirea lor in 24 de cete 
preotesti chemate la Templu prin rotatie (1 Regi 24). Imparatii Ezechia si Iosua i-au sustinut 
pe Marii Preoti din timpul lor in lucrarea de reconstructie a Templului si de reasezare a vietii 
religioase (2 Regi 23:8; 2 Cronici 29-31). 

In Noul Testament, Marele Preot era privit ca si “capetenia poporului” (Fapte 23:4-5) si 
prezida in Sinedriu, cel mai inalt for de autoritate al evreilor (Mat. 26:57-59). 

Domnul Isus este prezentat in epistola catre Evrei ca Mare Preot, dar este ridicat deasupra 
preotiei Aaronice, fiind numit: “Preot in veac, dupa rinduiala lui Melhisedec” (Evrei 5:10). 
Aceasta este o preotie vesnica. Domnul Isus n-a avut nevoie sa aduca ispasire pentru Sine 
insusi, pentru ca El n-a avut pacat (Evrei 7:27-28). Jertfa Lui nu trebuie repetata in fiecare an, 
ci are o valoare vesnica (Evrei 9:12, 26; 10:10, 12). 

Noi putem sa ne apropiem acum cu deplina incredere de tronul harului, ca sa capatam ajutor 
la vreme de nevoie (Evrei 4:15-16). 

DESPRE HAINELE PREOŢEŞTI. LECŢIE DE CULTURĂ GENERALĂ 
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De multe ori am fost întrebat de ce monahii şi preoţii poartă haină neagră şi, totodată, de ce unii o poartă în permanenţă, iar alţii 

doar uneori. Întrebarea am primit-o de la copii, oameni maturi, jurnalişti, „oameni de cultură” şi chiar „oameni de biserică”. Mulţi nici 

nu ştiu cum se numeşte această haină, iar alţii nu fac diferenţă între hainele preoţeşti şi veşmintele preoţeşti, pentru că nici DEX-ul nu 

prea face diferenţă între ele. Biserica însă are limbajul şi tradiţiile ei, iar un om care pretinde că are o anumită cultură generală 

(nemaivorbind de cei care se pretind a fi „creştini ortodocşi”), trebuie să cunoască aceste lucruri.     



În primul rând, trebuie să facem diferenţă între dulamă, rasă şi veşminte. Dulama este haina neagră cu mâneci obişnuite şi, de 

regulă, încinsă la brâu;  rasa este haina neagră mai largă, neîncinsă, şi cu mânecile largi; iar veşmintele clericale (stiharul, epitrahilul, 

felonul, mânecuţele ş.a.) sunt hainele speciale pe care clericul, în funcţie de rangul său (diacon, preot sau arhiereu), le îmbracă doar la 

slujbe (peste dulamă) şi a căror culoare se poate schimba în funcţie de sărbătoare şi fastul slujbei.  

Haina clericală, numită dulamă, sutană, reverendă (din engl.), caftan (în Basarabia), подрясник (rus), ζωστηκό (gr.), nu este 

altceva decât haina obişnuită a oamenilor din vechime, numai că de culoare neagră. Până prin sec. VII-VIII toţi bărbaţii din Bizanţ, 

nemaivorbind de femei, purtau o haină asemănătoare cu cea a clericilor de astăzi. Oamenii din lume, însă, aveau aceste haine de diferite 

culori, pe când preoţii, şi în special monahii, le aveau doar de culoare neagră, ca simbol al smereniei şi pocăinţei.  

Prin sec. VIII, în special prin contactul cu popoarele barbare din nordul Europei, bărbaţii laici au început să poarte şi pantaloni, 

renunţând treptat la dulame. Clericii însă, deşi au început şi ei să poarte pantaloni pe dedesubt (mai ales în zonele geografice mai reci), 

au rămas totuşi fideli hainei lungi bizantine, dublată în momente mai solemne de rasă. Dulama niciodată nu a fost considerată o haină 

festivă, ci mai degrabă una de lucru sau de casă. În public, pe lângă dulamă, clericii trebuiau să aibă obligatoriu şi rasă, tradiţie păstrată 

astăzi la greci şi ruşi, dar aproape necunoscută la români, care consideră rasa drept o haină exclusiv călugărească, ceea ce nu este corect. 

Şi ruşii au un obicei incorect din acest punct de vedere, atunci când fraţilor începători din mănăstire (novici/ascultători), la primă etapă 

le dau doar dulamă, nu şi rasă. Tradiţia athonită însă îmbracă pe dókimos (novice) nu numai în dulamă, ci şi în rasă, făcându-l astfel 

„rasofor”. În Grecia, dar mai ales în Athos, nu poţi merge la slujbă doar în dulamă, ci trebuie obligatoriu să ai şi rasă.  

Se pare că în chiar perioada schimbării „dress cod-ului” la bizantini, Canonul 27 Trulan (anul 691) obligă pe clerici să poarte în 

permanenţă dulama, iar dacă vreunul iese în public fără dulamă, să fie oprit de slujire timp de o săptămână. Canonul 16 al Sinodului VII 

Ecumenic (anul 787) interzice ca dulama să fie strălucitoare (a nu se confunda cu veşmintele liturgice, care pot fi strălucitoare!) şi 

condamnă folosirea parfumurilor de către clerici. Acelaşi canon, citând regula 46 a Sfântului Vasile cel Mare destinată monahilor, 

sugerează ca haina clericală să nu fie colorată sau pestriţă, generalizând culoarea neagră a hainelor monahale pentru toţi clericii. Cu 

timpul, „preoţii de mir” (în slavonă „mir” = „lume”, adică preoţii din lume, căsătoriţi) au început a purta şi haine de alte culori, dar 

aceasta este o excepţie tolerată, nu o regulă. Regula rămâne culoarea neagră.  

Mai ales după perioada turcocraţiei şi a ciumei comunist-ateiste, s-a generalizat obiceiul ca preoţii căsătoriţi să nu poarte 

dulama în toate împrejurările, atunci când sunt în sânul familiei sau fac un lucru fizic la care ar fi împiedicaţi de o haină mai lungă. 

Monahii, însă, poartă dulama în permanenţă, chiar şi atunci când dorm. Regulile monahale permit monahului să lase dulama doar atunci 

când călugărul / călugăriţa este în regim de spital şi tratamentul medical aplicat împiedică purtarea hainei monahale.  

Mai adăugăm că monahii, atât femeile cât şi bărbaţii, trebuie să aibă în permanenţă capul acoperit. Cu timpul, obiceiul a fost 

extins şi pentru „preoţii de mir”, deşi nu există argumente teologice sau duhovniceşti pentru a le impune şi lor această regulă. 

Acoperemântul capului la monahi şi preoţi se numeşte „potcap / culion” (mai popular „fes”) sau „scufie”, iar forma şi mărimea acestuia 

diferă de la o ţară ortodoxă la alta, toate fiind de culoare neagră. Baticul special al călugăriţelor se numeşte „mandelă” (la greci) şi 

„apostolnik” (la ruşi); călugăriţele din Biserica Ortodoxă Română au un acoperemânt special (destul de incomod) care constă dintr-o 

scufie îngustă prinsă cu un batic mai special. Se pare că îmbrăcămintea purtată de călugăriţele din Grecia este cea mai simplă, cea mai 

comodă şi, evident, cea mai tradiţională.  

Alt element distinctiv al clericilor este că pe deasupra rasei, în momente festive, preoţii pot avea cruce, iar arhiereii 

engolpion/panaghie. Începând cu sfârşitul sec. XIX, în Biserica Rusă, mai apoi și în cea Georgiană, toţi preoţii poartă cruce la gât (ele 

fiind de trei feluri, în funcţie de rangul preotului: de argint, de aur sau cu pietre scumpe). În celelalte Biserici Ortodoxe purtarea crucii 

este o distincţie specială care se dă doar unor preoţi (după anumiţi ani de slujire sau dacă are vreun rang administrativ) şi este purtată 

doar la slujbe sau manifestări solemne, fără a face diferenţă între formele sau materialul din care este confecţionată crucea.  

Engolpionul arhieresc este un medalion de formă ovală, care are icoana Maicii Domnului, a lui Iisus Hristos sau scena vreunui 

Praznic împărătesc: Naşterea, Botezul sau Învierea Domnului. Dacă engolpionul (din greceşte: obiect purtat la piept) o reprezintă pe 

Maica Domnului, acesta poate fi numit „Panaghie” (din greceşte Atotsfânta), iar obiceiul rusesc de a numit orice engolpion „panaghie” 

este greşit.  
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O recentă decizie a Patriarhie a produs o mare 

surpriză. Preoţilor ortodocşi li se interzice să 

poarte haine de culoare neagră. Patriarhul Daniel, 

aflat la vânătoare de lupi în munţi, a declarat unui 

reporter de la trombon.ro: "Ce rost are ca preoţii 

să poarte haine negre? Că doar nu sunt tot timpul 

îndoliaţi, nu? Preotul trebuie să fie un exemplu de 

lumină în cuget şi în îmbrăcăminte. De aceea am 

dat o circulară către toate bisericile creştine 

ortodoxe ale BOR. Niciun preot să nu poarte 

îmbrăcămintea neagră care este culoarea preferată a dracilor! Preoţii ortodocşi vor avea haine de 

culori deschise, mai ales albă, aurie şi argintie. Cei aflaţi la vânătoare vor putea purta haine de 

culoare verde, precum vedeţi pe mine acum. Obiceiul purtatului hainelor negre este drăcesc şi BOR a 

renunţat definitiv la el." 

Reporterii de la trombon.ro au luat interviuri unor persoane care merg des la biserica. Una dintre ele 

doamna Filofteea, o femeie tânăra, a spus: "Eu toată viaţa am vrut să nu-i mai văd pe popi cu hainele 

alea negre pe ei. Sperie lumea. Nici pe copii nu-i aduc la biserică că visează urât noaptea." 

Nea Vasile zis şi Pomană Veşnică, un om care cerşeste în fiecare duminică la biserica Sfântul Beşleagă 

Amărâtul, a declarat unor ziarişti: "Noi cerşeterii de la biserici suntem speriaţi de popii în negru. Ba 

unii dintre noi am mai luat-o şi pe spinare de la ei. Satanele dracului acuma ne zic ei că nu trebuie să 

poarte haine negre că intră necuratul în ei! Acolo la întuneric se simte bine diavolul. Salutăm cu 

respect anunţul de la Patriarhie. Doamne ajută!" 

O mare procesiune religioasă, la care au participat pentru ultima oară preoţii îmbrăcaţi în negru, a 

avut loc de curând la Casa Poporului. Precum se aştepta, ca un semn de adio, preoţii în negru au fost 

lăsaţi la coada soborului. 
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VEŞMINTELE CLERICALE 

Clerul ortodox poartă două tipuri de veşminte: liturgice şi neliturgice. Cele 

neliturgice reprezintă îmbrăcămintea zilnică a clerului, iar la slujbă se poartă sub 

veşmintele liturgice. "Veşmintele cu care se îmbracă persoanele bisericeşti (în afara 

sfintelor slujbe) se cuvine a fi lungi şi cât cu putinţă întunecate, pentru că lungimea 

închipuie buna cuviinţă, iar întunecimea (culoarea neagră sau cenuşie) este icoana 

smereniei". 

VEŞMINTELE NELITURGICE 



 
 

 

 

 Anteriul (var. antereu) sau sutana sau reverenda este un veşmânt lung, ajustat 
pe corp, purtat pe dedesubt, dar fără nasturi în faţă. 

 Rasa este un veşmânt lung, se încheie chiar pe mijloc şi are deschizături largi la 
mâneci şi se poartă peste reverendă. 

 Crucea pectorală în practica românească, este o distincţie dată de episcop unui 
preot înălţat la rangul de "stavrofor" (purtător de cruce).  

 Scufia este un acoperământ plat (stilul grecesc) pentru cap, cu marginile moi. 

VEŞMINTELE LITURGICE 

Întrebuinţarea veşmintelor sfinte în Biserica creştină este foarte veche. Încă din timpul 
apostolilor, Sfântul Apostol Pavel, în epistola II Timotei 4, 13, spune: "Când vei veni, 
adu-mi felonul, pe care l-am lăsat în Troada la Carp". De asemenea un felon al 
Sfântului Apostol Petru s-a aflat în Antiohia, iar despre Sfântul Grigorie Dialogul ni se 
spune că avea cu sine o haină preoţească a Sfântului Evanghelist Ioan. Începând din 
secolul IV este cunoscută întrebuinţarea în serviciul dumnezeiesc a mai tuturor 
veşmintelor folosite astăzi, după cum reiese din documentele provenite din acea 
vreme. În privinţa culorii materialului din care se confecţionau veşmintele, la început 
era culoarea albă, ca simbol al curăţeniei. Mai târziu însă, din secolul al IV-lea, au 
început să fie folosite şi alte culori, fiecare având semnificaţia ei: albul este icoana 
bucuriei şi a curăţiei, cea roşie simbolizează sângele vărsat de Domnul şi de sfinţii Lui, 
cea verde este simbolul nădejdii în fericirea cea veşnică, iar culoarea roşu-închis şi cea 
neagră sunt simbolul căinţei şi al tristeţii. Deoarece în ierarhia noastră bisericească 
există trei trepte bine distincte, avem şi veşminte speciale, pe care le folosesc slujitorii 
sfinţiţi din fiecare treaptă a clerului. 

În cultul Bisericii Ortodoxe există trei categorii de veşminte liturgice corespunzătoare 
celor trei trepte ierarhice. 

o Pentru treapta de diacon avem aceste veşminte: stiharul, mânecuţele şi orarul. 



o Pentru cea de preot: stiharul, epitrahilul, brâul, mânecuţele şi felonul. 
o Pentru cea de arhiereu: stiharul, epitrahilul, brâul, mânecuţele, bederniţa sau 

epigonatul, sacosul şi omoforul. La săvârşirea serviciilor liturgice arhiereul mai 
poartă: mantia, crucea, engolpionul, mitra, toiagul arhieresc, dicherul şi 
tricherul. 

Veşmintele diaconeşti 

 

 Stiharul, cel dintâi veşmânt sfinţit pentru slujbă, 
comun celor trei trepte clericale, este un veşmânt 

lung şi larg, acoperind tot corpul, ca şi veşmântul lui 
Aaron, care se numea talar. La început se 

confecţiona din lână şi era de culoare albă (din care 
cauză se numea şi alba), însemnând curăţia şi 

nevinovăţia vieţii şi bucuria spirituală a persoanelor 
sfinţite. Azi se confecţionează mai ales din material 
de culoare galbenă sau roşie. Dacă este de culoare 

albă înseamnă lumina lui Dumnezeu şi curăţia vieţii 
lui Iisus pe care trebuie să o imite slujitorul, iar dacă 

este de culoare roşie, simbolizează "patima 
cuvântului Care S-a întrupat şi şi-a vărsat sângele 

pentru noi". Cu el se îmbrăcau clericii din toate 
treptele clerului, începând de la citeţ şi ipodiaconi, 

până la arhiereu.  

Denumirea de stihar derivă de la verbul grecesc crtiza care înseamnă a umbla 
cu tact şi cu măsură, "pentru că stiharul fiind lung, până la pământ, ca şi tunica 
lui Aaron, face ca persoana înveşmântată cu dânsul, să umble regulat în timpul 
serviciului divin şi nu cum s-ar întampla". În cultul divin, stiharul nu se 
foloseşte decât la oficierea Sfintei Liturghii, cu excepţia stiharului diaconesc, 
care trebuie îmbrăcat ori de câte ori acesta slujeşte şi este mai gros şi mai 
ornamental decât cel preoţesc. 

Când îl raportăm la funcţiunea diaconului în cult, stiharul reprezintă strălucirea 
şi curăţia spirituală a îngerilor, fiindcă în oficiul lor liturgic diaconii închipuie 
pe îngerii care s-au arătat în veşminte albe strălucitoare la învierea Domnului 
(Luca 24, 4). 

Stiharul închipuie strălucirea dumnezeieştii lumini, iar râurile (care împodobesc 
materia stiharului) închipuie sângele şi apa care au curs din dumnezeiasca 
coastă a Domnului. La preoţi, "stiharul alb arată felul de viaţă strălucită a 
preotului".  

Rugăciunea ce se rosteşte la îmbrăcarea stiharului: "Bucura-se-va sufletul meu 

întru Domnul că m-a îmbrăcat cu veşmântul mântuirii şi cu haina veseliei m-



a împodobit: ca unui mire mi-a pus mie cunună şi ca pe o mireasă m-a 

împodobit cu podoabă" (Isaia 61, 10). 

 Orarul la început era format dintr-o bucată de pânză lungă şi îngustă, pe care o 
purtau diaconii pe umărul stâng şi cu care ştergeau la gură pe cei ce se 
împărtăşeau.  

În timp ce diaconul rosteşte ecteniile, el ţine orarul cu mâna dreaptă în sus (în 
dreptul frunţii) arătând prin această ridicare momentul când credincioşii din 
biserică trebuie să se roage împreună cu el, iar când termină, îl aşează pe mâna 
stângă. Orarul simbolizează aripile îngerilor care zboară neîncetat în jurul 
tronului ceresc, slujind Domnului. El este şi simbolul cu care este învrednicit 
diaconul, de a sluji lui Dumnezeu. 

În timpul Sfintei Liturghii, înainte de ecfonisul "Să luăm aminte Sfintele 

Sfinţilor", diaconii îşi încrucişează orarul închipuind pe serafimii cei cu câte şase 

aripi care "cu două aripi îşi acoperă feţele lor, cu două picioarele, iar cu doua 

zburând, strigă: "Sfânt, Sfânt, Sfânt"... Reprezentând simbolic pe heruvimi şi pe 

serafimi, care se apropie cu teama şi cu sfinţenie de tronul lui Dumnezeu, 

diaconii arată şi ei la rândul lor, că se apropie de momentul solemn al 

împărtăşirii cu inima smerită şi neprihănită, cu curăţie şi sfială, cu temere de 

cele sfinte şi cu sufletele pătrunse de semnificaţia adâncă a Tainelor celor 

sfinte, asemenea îngerilor măririi care slujesc cu frică şi cu cutremur înaintea 

scaunului Celui Preaînalt.  

 Mânecuţele sau rucaviţele, fac parte din categoria veşmintelor comune celor 

trei trepte ierarhice, şi sunt un fel de manşete cu care se strâng mânecile 
stiharului, având rolul practic de a nu împiedica pe slujitor în îndeplinirea 
îndatoririlor în timpul Sfintei Liturghii. Ele simbolizează puterea cu care este 
învrednicit slujitorul şi ne aduce aminte de acele legături cu care a fost legat 
Iisus în timpul patimilor Sale. Simeon al Tesalonicului ne arată că mânecuţele 
închipuiesc "lucrarea lui Dumnezeu cea atotfăcătoare şi legăturile mâinilor 
Mântuitorului cu care legat fiind, a fost dus la Pilat". 

Înveşmântarea diaconului pentru slujba Liturghiei se încheie cu punerea 
mânecuţelor sau rucaviţelor, după ce le sărută peste semnul crucii de pe ele, 
întâi pe cea din dreapta şi apoi pe cea din stânga. Mânecuţele sunt proprii atât 
preotului cât şi arhiereului, cu deosebirea că aceştia le pun peste capătul 
mânecilor stiharului, strângându-le cu ele, spre a nu fi stingheriţi în lucrările 
sfinte, iar nu ca diaconii, peste manşetele reverendei şi deci pe sub mânecile 
stiharului. La celelalte servicii divine, mânecuţele nu sunt obligatorii pentru 
îmbrăcămintea diaconului. 

Din cuprinsul rugăciunii ce se rosteşte de slujitori la îmbrăcarea cu mânecuţa 
dreaptă: "Dreapta Ta, Doamne, s-a preaslăvit întru tărie, mâna Ta cea 



dreaptă a sfărâmat pe vrăjmaşi şi cu mulţimea slavei Tale ai zdrobit pe cei 

potrivnici" (Ieşirea 15, 6), înţelegem că mânecuţele înseamnă puterea lui 
Dumnezeu care întăreşte pe cei ce săvârşesc cele sfinte. Pentru mânecuţa stângă 
rugăciunea este: "Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit; înţelepţeşte-mă şi voi 

învăţa poruncile Tale" (Psalmii 118, 73).  

Veşmintele preoţeşti 

Preoţia, este o dregătorie mai înaltă, o misiune mai grea şi plină de răspundere, preotul 
fiind mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, administrator al harului divin, luminător şi 
povăţuitor al credincioşilor pe calea mântuirii. 

Însăşi veşmintele liturgice cu care este împodobit dau preotului măreţie, demnitate, 
prestanţă şi creează acea stare de spirit care îl transpune în ordinea sacrului şi îl 
introduce în sfera realităţii dumnezeieşti. Veşmintele preoţeşti sunt în număr de cinci: 
stiharul, mânecuţele, epitrahilul, brâul şi felonul sau sfita şi sunt în strânsă legătură cu 
funcţia harismatică a preotului, adică cu rolul său de organ sfinţitor al vieţii 
credincioşilor. 

 

 

Pentru îmbrăcarea fiecărui veşmânt, preotul trebuie să rostească în gând o anumită 
rugăciune. 

 Epitrahilul sau stola simbolizează jugul slujirii lui Hristos (Matei 11, 29-30), 
cât şi darul Duhului Sfânt, după cum se vede din rugăciunea pe care o rosteşte 
preotul atunci când îl îmbracă: "Binecuvântat este Dumnezeu, cela ce varsă 

harul Său peste preoţii Săi, ca mirul pe cap, ce se coboară pe barbă, pe barba 

lui Aaron, care se pogoară pe marginea veşmintelor lui" (Psalmii 132, 2-3). 
El ne aduce aminte şi de funia cu care a fost legat Mântuitorul în noaptea 
prinderii Lui. Cele două părţi ale epitrahilului simbolizează: partea dreaptă, 



trestia pe care I-au dat-o în batjocură, iar partea stângă, crucea pe care a dus-o 
Domnul pe umerii Săi. Este veşmântul liturgic cel mai important, deoarece fără 
epitrahil nici preotul şi nici arhiereul nu pot săvârşi nici un serviciu religios. 

După unele interpretări, franjurile care garnisesc partea de jos a epitrahilului, ca 
anexe la ultimele două galoane transversale, ar închipui sufletele credincioşilor, 
a căror mântuire este lăsată în răspunderea preoţilor. Aşa precum face la 
îmbrăcarea oricăruia din celelalte veşminte liturgice, preotul şi arhiereul 
binecuvântează epitrahilul, sărutând apoi semnul crucii din partea lui de sus, 
mai înainte de a-l aşeza pe după grumaz, cu recitarea rugăciunii respective din 
liturghier. 

 Felonul este un fel de pelerină (haină obişnuită la evrei, la greci şi romani), fără 
mâneci, cu care se învelea corpul, un fel de supra veşmânt purtat şi de către 
Sfinţii Apostoli (II Timotei 4, 13). Felonul închipuieşte hlamida roşie cu care a 
fost îmbrăcat Mântuitorul în curtea lui Pilat (Matei 27, 28), dar mai 
simbolizează şi harul, puterea, dreptatea şi sfinţenia lui Dumnezeu aşa cum 
reiese din formula pe care o rosteşte preotul slujitor în momentul îmbrăcării cu 
el: "Preoţii Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate şi cuvioşii Tăi, întru 

bucurie, se vor bucura, totdeauna..." (Psalmii 131, 9). El mai înseamnă şi 
haina lungă a botezului, purtată de neofiţi, adică a celor de curând botezaţi care 
au fost renăscuţi "prin apă şi prin duh" (Ioan 3, 5) la viaţa cea nouă în Hristos, 
căci după liturghiştii mai noi, "felonul este icoana vieţii, adică: a întrupării, a 
patimii şi a învierii Domnului nostru Iisus Hristos (momente) ce se pomenesc şi 
se înnoiesc la Sfanta Liturghie. Bucuria Învierii se închipuie prin câmpul alb al 
felonului, întruparea se arată prin semnul Vitleemului la poale, iar patima şi 
moartea lui Iisus Hristos se închipuie prin crucea de la spate". La început 
felonul era purtat atât de preoţi cât şi de arhierei. Cel al episcopilor avea o 
cruce, iar al arhiepiscopilor mai multe cruci. Cu vremea a rămas numai pentru 
folosinţa preoţilor.  

 Brâul este o fâşie de stofă îngustă prelungită la capete cu două panglici, cu 
ajutorul cărora slujitorii îşi strâng stiharul împrejurul corpului ca să fie mai 
comozi şi mai îndemânatici în îndeplinirea lucrărilor sfinte. Peste stihar şi 
epitrahil preotul îşi încinge mijlocul cu brâul, simbol al puterii slujitoare cu care 
este învrednicit preotul, după cum reiese din rugăciunea pe care o rosteşte când 
se încinge: "Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere şi a 

făcut fără prihană calea mea, Cela ce întocmeşte picioarele mele ca ale 

cerbului şi peste cele înalte mă pune" (Psalmii 17, 35-36). El mai închipuie 
tăria şi virtutea preotului, precum şi curăţia trupului. Ne aminteşte şi de şorţul 
cu care era încins Mântuitorul când a spălat picioarele ucenicilor la Cina cea de 
Taină (Ioan 13, 4-5). 

Veşmintele arhiereşti 

Veşmintele liturgice ale arhiereului se deosebesc de cele ale preotului şi ale 
diaconului prin forma şi mărimea lor caracteristică, prin calitatea deosebită a 
materialului şi mai ales prin frumuseţea şi podoaba lor exterioară impunătoare, 



aspecte ce denotă strălucirea şi superioritatea demnităţii arhiereşti. În calitate de 
urmaş direct al Sfinţilor Apostoli, arhiereul exercită toate funcţiunile liturgice 
din cult, iar liturghisirea sa reprezintă chipul cel mai înalt al slujirii noastre 
cultice.  

Pe lângă stihar, mânecuţe, brâu şi epitrahil, care sunt comune preotului şi 
arhiereului, arhiereul are ca veşminte proprii treptei lui următoarele:  

 

 Sacosul este un veşmânt în formă de sac, mai scurt decât stiharul, cu 
mâneci scurte şi largi. Este purtat de arhiereu întocmai cum poartă 
preotul felonul. Sub braţe se închide şi se deschide pe fiecare parte cu 
câte şase clopoţei, în total 12 clopoţei. Este cunoscut şi sub numele de 
dalmatică (tunică romană tivită pe margini cu purpură). La început 
această haină se îmbrăca numai de către împăraţi, dar Constantin cel 
Mare a dăruit-o patriarhului Macarie al Ierusalimului, ca semn de 
deosebită preţuire. Mai târziu găsim sacosul între veşmintele arhiereşti 
ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Este simbolul căinţei şi al umilinţei, căci 
arhiereii, îmbrăcându-l, îşi aduc aminte de patima Mântuitorului şi de 
cămaşa Lui pentru care s-au aruncat sorţii. Clopoţeii de pe margini 
simbolizează cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să iasă din gura 
episcopului. 

 Omoforul este un veşmânt arhieresc purtat pe ambii umeri. "Pe umeri 

ai luat, Hristoase, firea noastră cea rătăcită şi înălţându-Te ai adus-o 

pe ea lui Dumnezeu-Tatăl". Din acest text al rugăciunii care se citeşte la 
îmbrăcarea omoforului, părinţii Bisericii au mărturisit că acest veşmânt 
simbolizează oaia cea pierdută şi aflată, prin aceasta înţelegându-se 
răscumpărarea neamului omenesc şi primirea firii omeneşti de către Iisus 
Hristos. Este simbolul demnităţii şi rangului episcopal; având cruci pe el, 
închipuie şi "puterea crucii Domnului" , fiindcă cei ce voiesc a trăi în 



Hristos îşi iau crucea pe umeri, adică suferinţa, căci este simbolul 
suferinţei, după cum zice Sf. Gherman, patriarhul Constantinopolului. 
Episcopul îl pune pe umerii săi în anumite momente ale Sfintei Liturghii, 
atunci când reprezintă pe Hristos; în timpul citirii Sfintei Evanghelii, i se 
ia omoforul de pe umeri, "arătând prin aceasta că este slujitor al 
Domnului, căci Domnul este ca şi cum ar fi aici, de faţă, trăind prin 
Evanghelie", zice Simeon al Tesalonicului. La început era purtat de 
patriarhi, apoi a devenit un veşmânt pentru toţi arhiereii. 

Potrivit tradiţiei, Maica Domnului ar fi făcut cu propria ei mână un 
omofor lui Lazăr din Betania, pe care Mântuitorul îl înviase din morţi şi 
care, mai târziu, a ajuns episcop al Ciprului, iar Sfântul Iacob, fratele 
Domnului şi primul episcop al Ierusalimului, săvârşea sfintele slujbe 
purtând pe grumaz un omofor. Prima atestare documentară despre 
folosirea omoforului în cult o avem din secolul al IV-lea, când Sfântul 
Grigorie de Nazianz a lăsat prin testament diaconului Eutropiu 13 
omofoare.  

 Epigonatul sau bederniţa, este un veşmânt în formă de romb, care se 
leagă cu un şnur după gât, atârnând pe genunchiul drept. Întrebuinţarea 
lui datează de prin secolul VI. El simbolizează sabia spirituală, adică 
cuvântul lui Dumnezeu, cu care trebuie să fie înarmat arhiereul. Dar mai 
simbolizează şi Învierea Mântuitorului, pentru că are pe el brodată 
icoana Învierii, arătând cu aceasta puterea, biruinţa şi scularea lui Hristos 
pe care le-a săvârşit prin curăţie şi neprihănire. Epigonatul se dă ca 
distincţie şi preoţilor care se ostenesc în cuvânt şi învăţătură. 

 Mantia este un veşmânt lung şi larg, fără mâneci, care se poartă ca o 
pelerină, partea din spate fiind mai lungă şi târându-se pe pământ. Este 
de culoare purpurie şi are cusături în formă de valuri ori de râuri, care 
închipuiesc râurile de apă vie de care vorbeşte Mântuitorul (Ioan 7, 38), 
adică învăţăturile care trebuie să izvorască în permanenţă din gura 
arhiereului. Mantia are patru tăbliţe, din care două sunt la piept şi două 
jos. Tăbliţele de sus, după tălmăcirea lui Simeon al Tesalonicului, 
închipuiesc cele două table ale Legii Vechi, iar cele de jos, unite între ele 
printr-un lănţişor de aur, închipuiesc cele două testamente unite între ele 
prin Iisus Hristos. Deci mantia însemnează puterea şi plenitudinea 
demnităţii arhiereului. Arhiereii o îmbracă numai în cadrul slujbelor 
bisericeşti la care nu îmbracă stiharul şi sacosul, cum ar fi Vecernia, 
Litia, sfinţirea apei, Sfântul Maslu, Taina Sfintei Cununii şi diferite 
procesiuni. 

 Mitra este acoperământul capului arhiereului în timpul serviciilor 
religioase. În primele veacuri creştine, mitra nu era decât o simplă bandă 
de metal, care înconjura capul, cum se făceau coroanele împăraţilor. Cu 
timpul, acest gen de mitră este părăsit, şi prin secolul IV apare mitra 
împodobită cu cusături frumoase şi cu iconiţe, după modelul coroanei 
împăraţilor bizantini. Ea închipuieşte atât cununa de spini care a fost 



pusă pe capul Mântuitorului în timpul Patimilor (Matei 27, 29), cât şi 
înălţimea demnităţii arhiereşti. 

În afară de veşmintele liturgice proprii arhiereului, pe care le-am enumerat până 
aici, arhiereii mai poartă în timpul slujirii şi următoarele insigne, ornate sau 
podoabe (semne distinctive): 

 Engolpionul sau panaghiul este o icoană mică din metal, care are pe ea 
chipul Maicii Domnului sau al Mântuitorului. La început engolpionul 
avea două forme: rotundă şi de cruce. Ierarhul poartă această icoană la 
piept, ca semn că trebuie să aibă permanent pe Iisus în inima sa, şi pe 
Maica Domnului ca mijlocitoare către Dumnezeu. 

 Crucea este purtată de ierarhi pe piept, alături de engolpion, ca semn al 
mărturisirii credinţei în Hristos. Ea aduce aminte de spiritul de jertfă de 
care trebuie să fie stăpânit ierarhul. Mai aduce aminte şi de cuvintele 
Sfântului Apostol Pavel: "Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai 
în crucea Domnului nostru Iisus Hristos" (Galateni 6, 14). 

 Cârja, toiagul sau pateriţa este un fel de baston lung până la 2 metri, 
care în partea de sus are două capete de şerpi cu gurile deschise, care se 
privesc unul pe celălalt, având între ei un glob sau o cruce. Şerpii 
simbolizează înţelepciunea pastorală (Matei 10, 16), iar globul şi crucea 
înseamnă că arhiereul păstoreşte turma în numele lui Hristos. Ea mai 
însemnează şi autoritatea arhiereului asupra turmei care îi este 
încredinţată (Ioan 10, 11) şi aminteşte şi de toiagul lui Aaron din Vechiul 
Testament. 

 

 Dicherul şi tricherul. În timpul 
Sfintei Liturghii, când slujeşte 

arhiereul, se folosesc două sfeşnice, 
din care unul cu două lumânări şi 

altul cu trei, cu care arhiereul 
binecuvântează pe credincioşi în 

anumite momente ale slujbei şi care 
închipuiesc lumina învăţăturii 

evanghelice. Cele două lumânări ale 
dicherului simbolizează cele două firi 

ale Mântuitorului, iar cele trei ale 
tricherului simbolizează pe Sfânta 

Treime. Când diaconul dă arhiereului 
dicherul şi tricherul, rosteşte: "Aşa să 

lumineze lumina voastră înaintea 

oamenilor, ca văzând faptele voastre 

cele bune, să mărească pe tatăl 

vostru cel din ceruri" (Matei 5, 16). 

VEŞMINTELE MONASTICE 



 

 Anteriul sau dulama este o haină lungă, purtată pe dedesubt (a se 
vedea mai sus). Monahii îl poartă tot timpul. 

 Brâul, spre deosebire de brâul preoţesc, este un fel de curea 
confecţionată din piele; monahii îl poartă tot timpul, fiind astfel 

"încinşi cu puterea adevărului", spre "mortificarea trupului şi înnoirea 
duhului"; brâul monahal simbolizează mortificarea trupului prin 

asceză, pentru că este făcut din pielea unui animal mort.  

 Pieptarul este un veşmânt scurt, fără mâneci, purtat peste anteriu. 
Acesta poate fi purtat şi de către preoţii căsătoriţi, dar de regulă aceştia 
nu îl poartă. Monahii îl poartă tot timpul. 

 Rasa (sau giubeaua, cu un termen mai vechi) este o haină lungă şi largă, 
purtată pe deasupra (vezi mai sus). Monahii o poartă în timpul slujbelor 
bisericeşti. 

 Scufia (culion, potcap) - a se vedea mai sus. În practica monastică 
grecească, şi aceasta poate fi tare şi plată (stilul grecesc, în timpul 
slujbelor) sau moale (stilul grecesc, în afara slujbelor). 

 Camilafca (epanokalymavchion sau epanokameloukion) este 
un fel de văl lung, purtat peste culion, fără să fie însă ataşat de 
acesta. Monahii trebuie să stea tot timpul cu capul acoperit, iar 
la anumite momente ei trebuie să-şi scoată doar această pânză 

ce se îmbracă peste culion, adică camilafca.  

În tradiţia românească, Mitropoliţii poartă o cruce ataşată de 
camilafca, şi numai Patriarhul poartă camilafca albă (şi se 

îmbracă în alb complet).  

 Mantia este un veşmânt lung şi larg, dintr-un material plisat, "ca o 
imbrăcăminte de raze", un fel de pelerină bogată, purtat peste rasă, de 
regulă la slujbele bisericeşti. 

Toate veşmintele se sfinţesc înainte de punerea lor în folosinţă. Această sfinţire 
o face episcopul sau preotul. 

FOLOSIREA VEŞMINTELOR PREOŢEŞTI LA DIFERITE SLUJBE 

Unele slujbe sfinte pot fi săvârşite de către preot numai cu epitrahilul: diferitele 
ierurgii (slujbe de sfinţire şi binecuvântare), taina mărturisirii (spovedaniei), 
slujbe făcute în afara bisericii (la credincioşii bolnavi). Se săvârşesc de 
asemenea numai cu epitrahilul acele Laude bisericeşti la care nu citim 
Evanghelia: Vecernia şi Utrenia zilelor de rând, Pavecerniţa, Miezonoptica şi 
Ceasurile. La Vecernia sărbătorilor (la care se face vohod sau ieşire cu 



cădelniţa), la Utrenia sărbătorilor (la care citim Evanghelia), la taina 
spovedaniei când se oficiază în biserică, preotul îmbracă şi felonul pe lângă 
epitrahil. La fel face şi la taina cununiei şi a maslului, precum şi la ierurgiile la 
care se citeşte Evanghelia (sfinţirea apei, înmormântare, ş.a.). Pentru slujba 
Sfintei Liturghii preotul trebuie să îmbrace toate veşmintele cuvenite treptei; tot 
aşa la slujba botezului (deorece se săvârşeşte de obicei după Liturghie), la 
Vecernia din Duminica Rusaliilor, la Deniile din Joia şi Vinerea Săptămânii 
Sfintelor Patimi, la Vecernia din Duminica Învierii (Învierea a doua)şi la 
Utreniile din toată săptămâna Luminată. 
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