
IERARHIA BISERICEASCA

in esen15, gi in toate wedniciile gi dimensiunile ei Dumnezeu-omenegti,
ierarhia este de la ,,vegnicul Arhiereu", Dumnezeu-Omul Hristos, cea de a
doua Fatd a Sfintei Treimi. Drept aceea, Dumnezeu-omenitatea e gi esenla pi
mdsura ierarhiei, ierarhiciti$i. Aceasta este de la El, gi El este in ea (Efeseni
4:rr-$). De aceea El Se gi identificd pe Sine cu ea, binevestind Sfin$lor
Apostoli: &l care ud ascultd, pe Mine md ascultd; gi cel ce ud nesocotqte, pe
Mine md nesocotegte... $i, iatd, Eu sint cu voi in toate zilele, pind Ia sfrrgitul
veacului (Luca ro:16; Matei z8:zo). A,gadar, acolo unde este Dumnezeu-
Omul Domnul Hristos, vegnicul Arhiereu, acolo este gi ierarhia gi preoFa
vegnicd (Ewei 7:zr-27). Biserica, fiind trupul Dumnezeu-Omului Hristos,
este singura adev[ratI posesoare gi pistrdtoere vegnicd a preoFei gi ierarhiei
vegnice, Dumnezeu-omenegti; care, prin sfinlenia sa Dumnezeu-omeneasc5.,
revars5. gi imparte flrl incetare, prin Sfintele Taine, toate puterile Dumneze-
iegti trebuincioase fiinlei omenegti pentru buna-credinti = pentru viala
Dumnezeu-omeneascd, aft in lumea aceasta, cit gi in cea de dincolo, pentnr
in-dumnezeire, pentru in-dumnezeu-omenire (v.z Petru L:2-4). in chip firesc
gi logic, toate acestea se implinesc Ai fiinleazd in Biserici in calitatea acesteia
de trup, de organism Dumnezeu-omenesc, ih care domnesc fird incetare le-
gile capului Dumnezeu-omenesc, ale Domnului Iisus Hristos. Drept aceea, in
toatd Sfinta Predanie a Apostolilor gi SfinSlor Pdrin$ impirdfegte adevdrul:
,,Episcopul e in Bisericd gi Biserica in episcop."+o $i inc5: ,,{Jnde este Hristos,
acolo este gi Biserica soborniceascS.."+. Sf. Ignatie Purtdtorul de Dumnezeu,

co Sfintul Ciprian: ,,Episcopus est in Ecclesia, et Ecclesia in episcopo". (Epist. 66: 6g).
+' Sfintul Ignatie PurtItorul de Dumnezeu: ,,6nou dv fr 
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ucenic al Apostolilor, poruncegte cregtinilor: ,,Cu to$i si cinstili pe diaconi ca
pe o poruncd a lui Iisus Hristos, pe episcop ca pe Iisus Hristos, Fiul lui Dum-
nezeu Tat5l, iar pe presviteri ca pe o adunare a lui Dumnezeu, ca pe soborul
Apostolilor. F[rd acegtia, nu este Bisericd."+'

Atit ca organism, cit gi ca organizafe, Biserica este o fiinli cu totul sin-
Sulard in lumea noastr5. pdminteasc5. Ca organism, ea e un organism Dum-
nezeu-omenesc, e insugi Domnul Iisus Hristos, prelungit in toate veacurile gi
in toatX vegnicia. $i ca organizaSe Biserica este, de asemenea, o organiz$ie
Dumnezeu-omeneasc5: a clerului, a mirenilor gi a celorlalte elemente
pdmintegti dimpreuni cu ei. ln toate acestea ins[, Dumnezeu-Omul gi Dum-
nezeu-omenitatea sint in veac gi desdvirgita a-tot-valoare, gi suprema a-tot-
misurd. $i in ce priveqte calitatea de organizagie a Bisericii Dumnezeu-Omul
este intotdeauna singurul cap al ei. Iar acolo unde El, Dumnezeu-Omul, este
inlocuit cu un om, fie acesta de o sutd de ori ,,infailibil", acolo I se taie capul
Dumnezeu-Omului, gi nu mai e Biserica. Nu mai e ierarhia Dumnezeu-
omeneascS., apostoleascd, gi prin insugi acest fapt dispare succesiunea apos-
tolicd.

in intregimea sa, Sfinta Predanie a Bisericii Ortodoxe este insugi Dum-
nezeu-Omul Domnul Hristos. $i ce ar putea oamenii sd dea gi s[ adauge
Sfintei Predanii = a-tot-des[virgitului Dumnezeu-Om Hristos? In fala a-tot-
bogatului Dumnezeu-Om, to$ oamenii din toate timpurile de pe aceastl pla-
netd a lui Dumnezeu gi fiecare om in parte nu sint altceva decit cergetori ni-
micnici. Cergetori nimicnici, care, prin picat, au s[r[cit de tot ca urmare a
mo$i, care le rdpegte tot ce este Dumnezeiesc, tot ce este ceresc, tot ce este
f[r[ de moarte, tot ce e vegnic. Iar a-tot-bunul gi a-tot-milostivu] Domn
Hristos, pentru credinla apostoleascd in El, d5ruiegte fiec5rui om toate vegni-
cele gi niciodat[ cdzitoarele bogdlii Dumnezeieqti: adevdrul veqnic, dreptatea
vegnicd, dragostea vegnic5, viala vegnicd gi toate celelalte, pe care numai
Dumnezeul dragostei - singurul iubitor de oameni adevdrat - le poate dIrui
unui om. Drept aceea, pentru fiinla omenea,scS. nu existd tn toate lumile decit
o singur[ bunlvestire adevS.rat[ gi^o singurl bucurie flr[ de moarte: Dumne-
zeu-Omul, Domnul Hristos lisus. In El sint toate tainele, atit ale lui Dumne-
zeu, cit gi ale omului. Mare gi dulce este taina credinlei noastre, a blagocestiei
noastre: Dumnezeu S-a ardtat in trup, in om. Aceasta este prima jum[tate a
vegnicului a-tot-adevir. Iar cealaltd este aceasta: omul s-a aritat in Dumne-
zeu (v. r Timotei 3:16). Pentru toate aceste pricini, minunatul Domn Hristos,
Dumnezeu-Omul, este singurul lucru de trebuin[d fiinlei omenegti gi nea-
mului omenesc, in toate lumile v[zute gi nevlzute (v. Luca to:42).

+'Acelagi, Epistola cdtre Tralieni, III.
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