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PARTEA   I
HIROTONIE  ŞI  IERARHIE  ÎN  BISERICA  

EPOCII  APOSTOLICE

SCURT  CUVÂNT  PRELIMINAR
Într-unul din volumele anterioare ale prezentului serial 1, chiar de la bun 

început, făceam precizarea că în prima zi de Duminică a creştinismului, mai 
exact în seara zilei Sfintei Învieri, Domnul Iisus   S-a arătat Ucenicilor Săi 
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zicându-le: „Pace vouă ! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe 
voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; cărora 
veţi ierta păcatele, vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.” (Ioan 20, 
21-23) Mai precizam tot atunci că în acest moment şi prin aceste cuvinte, 
Domnul i-a investit pe Ucenicii Săi atât cu calitatea de „Trimişi”       (= 
Apostoli), adică de propovăduitori ai Evangheliei Sale în lume, cât şi cu cea 
de slujitori ai Bisericii creştine, dăruiţi cu puterea unică şi deplină a iertării 
păcatelor omeneşti. Mai exact, Mântuitorul Iisus Hristos a instituit acum două 
Sfinte Taine: Apostolia (care, prin succesiunea apostolică, va deveni Preoţie) 
şi Pocăinţa (Spovedania, sau Mărturisirea). Despre Apostolie şi despre suc-
cesiunea apostolică, prin care s-a ajuns apoi la Sfânta Taină a Hirotoniei, 
promiteam tot atunci că „vom trata la timpul potrivit” şi iată că acum a sosit 
şi acest timp potrivit. Drept pentru care, în volumul de faţă, ne vom strădui să 
prezentăm această foarte complexă temă, cu sporită atenţie şi cu maximă 
seriozitate.

CAPITOLUL  I
TAINA  HIROTONIEI – TERMINOLOGIE  SACRAMENTALĂ 
Mai întâi şi-ntâi, trebuie să lămurim problema denumirii acestei Sfinte 

Taine, în sensul că deseori va trebui să recurgem doar la numele ei generic de 
Hirotonie, pentru că această denumire include conotativ toate celelalte trei 
trepte ale ierarhiei sacramentale (de origine divină): episcopatul, preoţia şi 
diaconia. De fapt, doar aceste trei trepte ierarhice sacramentale au un caracter 
de necesitate în Biserică, pe când cele dezvoltate ulterior din acestea, prin 
hirotesie (care nu e taină, ci ierurgie), cum ar fi: cea de patriarh, de mitropolit, 
de exarh, de protopop, etc., au doar o putere jurisdicţională mai mare, însă nu 
și una sacramentală şi nici o stare harică superioară. Tot aşa, nu are o stare 
harică deosebită nici ierarhia inferioară: ipodiacon, anagnost, citeţ, cântăreţ, 
ostiar, etc., care sunt trepte cu rol auxiliar în Biserică.

Aşadar, Taina prin care un credincios botezat devine membru al ierahiei 
sacramentale, într-una din treptele ei superioare, poartă numele de Hirotonie, 
iar ierurgia prin care o persoană este consacrată unei anumite slujiri în Biserică, 
fie ţinând de clerul inferior, fie de cel superior (prin acordarea unei demnităţi, 
sau distincţii), poartă numele de Hirotesie.

Etimologic, ambii termeni sunt greceşti şi sunt compuşi: „hirotonie” provine 
de la substantivul χείρ, χειρóς (mână) şi de la verbul τείνω (a întinde, a desfă-
şura, a lungi), cu semnificaţia de „întinderea (punerea) mâinii (mâinilor)”, iar 
„hirotesie” provine tot din combinarea substantivului χείρ, χειρóς (mână), cu 
verbul „tίθημι” (a pune, a aşeza), însemnând o investitură secundară, nesacra-
mentală, prin „punerea mâinii” sau „a mâinilor”.2
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La vechii greci, atât substantivul „χειροτονία” cât şi verbul „χειροτονέω”, 
aveau înţelesul de a întinde (a ridica) mâna pentru alegerea cuiva într-o funcţie, 
prin vot public.3

Şi în Noul Testament acest termen a fost utilizat uneori cu sensul de a 
desemna prin alegere, sau de a rândui (aşeza) pe cineva într-o funcţie sau o 
misiune specială. Aşa de pildă, se exprimă Sfântul Apostol Pavel în II Corinteni 
8, 19, în cuvinte de înaltă apreciere la adresa unui vrednic „frate ales 
(χειροτονηθείς) de către Biserici”, spre a-i fi însoţitor de călătorie. În Fapte 
10, 41, Sfântul Apostol Petru zice că după Înviere, Ηristos Domnul li S-a arătat 
mai întâi lor, Apostolilor, ca unor martori „dinainte rânduiţi (προκεχειροτονημένοις) 
de Dumnezeu”, iar în Fapte 14, 23, ni se spune că Sfinţii Pavel şi Barnaba 
întemeiau comunităţi creştine „rânduindu-le (χειροτονήσαντες = hirotonindu-
le) preoţi în fiecare Biserică...”

Însă expresia cea mai cunoscută în Noul Testament pentru Taina Hirotoniei 
este „ἐπίθεσις τῶν χειρῶν” = „punerea mâinilor” (Fapte 13, 3; 6, 6; I Timotei 
4, 14; 5, 22; II Timotei 1, 6 ş.a.) 4

În ceea ce priveşte „χειροθεσία” (ierurgia „punerii mâinilor”), o găsim 
frecvent în Sfânta Scriptură, cu multiple semnificaţii, încă din Vechiul 
Testament: fie ca o binecuvântare rostită asupra cuiva (Facerea 14, 19); fie ca 
şi o consacrare a unei jertfe din partea celui ce o oferă (Leviticul 3, 2, 8, 13); 
sau din partea preoţilor pentru sfințirea cărora e adusă (Ieşirea 29, 10); fie din 
partea bătrânilor obştii (Leviticul 4, 15); sau ca ritual de curăţire levitică 
(Numerii 8, 10); ori ca act de investitură şi de transmitere a autorităţii într-o 
anumită funcţie (Numerii 27, 18; Deuteronomul 34, 9); ori ca formă de jură-
mânt (Facerea 14, 22); sau ca măsură penală extremă, cum ar fi condamnarea 
la moarte (Leviticul 24, 14).

În Noul Testament, această ierurgie (χειροθεσία) are, aşa cum spuneam, o 
foarte largă utilizare. Astfel, Însuşi Iisus recurge deseori la „punerea mâinilor” 
(sau „a mâinii”, sau la alte atingeri de acest fel), pentru vindecarea bolnavilor 
(Matei 8, 3, 15; Marcu 1, 41; 7, 33; Ioan 9, 6); pentru învierea unor morţi 
(Matei 9, 25; Marcu 5, 23, 41; Luca 7, 14); sau pentru simple binecuvântări 
(Matei 19, 13, 15; Marcu 10, 13, 16). Αşa şi în cartea Faptele Sfinţilor Apostoli, 
„punerea mâinilor” se practica fie în scopuri de vindecare (Fapte 9, 12, 17), 
fie chiar ca act liturgic, sacramental, ca parte integrantă din rânduiala externă 
a unor Sfinte Taine, ca de pildă în Mirungere (Fapte 8, 17), sau chiar în 
Hirotonie (Fapte 6, 6; 13, 3). Aceeaşi situaţie se mai poate întâlni şi în alte 
texte noutestamentare, ca de pildă: I Timotei 4, 14; II Timotei 1, 6 ş.a.).

Observăm deci că în textele biblice „punerea mâinilor” poate fi, după caz, 
fie un gest natural, fie unul ritual, fie chiar un act sacramental, însă numai 
gestul în sine nu are nici vreo valoare şi nici vreun înţeles precizat, ci semni-
ficaţia acestui act este determinată numai de formula liturgică şi/sau de 
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rugăciunile care îl însoţesc (vezi Fapte 6, 6; 13, 3; 14, 23). Aşadar, sensul 
iniţial, generic, al expresiei „ἐπίθεσις τῶν χειρῶν” (punerea mâinilor) s-a con-
cretizat în cei doi termeni de înrudită componenţă etimologică: „χειροτονία” 
(pentru treptele ierarhiei sacramentale de bază în Biserică) şi „χειροθεσία” 
(pentru ierurgia investirii treptelor cu funcţii auxiliare şi/sau a celor cu atribuţii 
administrativ-jurisdicţionale). Numai că Hirotonia, ca Sfântă Taină, are atât o 
instituire divină, cât şi un har unic, absolut necesar în lucrarea mântuitoare a 
Bisericii, din care derivă daruri speciale, specifice fiecăreia din trepetele sale 
sacramentale, iar ierurgiile, fiind instituite direct de Biserică (dar indirect tot 
de către Hristos Domnul), împărtăşesc oamenilor, precum şi întregii creaţii, 
după împrejurări, doar celelalte daruri ale harului (cf. Matei 10, 8; Romani 8, 
19-22;    I Corinteni 12, 4-11). 5

CAPITOLUL  II
SUCCESIUNEA APOSTOLICĂ

- câteva considerente -
Fără intenţia de a intra în detalii dogmatice, repetăm aici doar faptul că 

Harul Duhului Sfânt, care Se conferă prin Sfânta Taină a Hirotoniei, deşi este 
unul singur, darurile lui se acordă în mod diferenţiat celor trei trepte ale ier-
arhiei sacramentale, potrivit misiunii, sau rostului fiecăreia dintre ele în 
Biserică. Mai exact, respectiva diferenţiere dintre aceste trepte ale ierarhiei 
superioare, este determinată chiar de măsura Harului acordat conform speci-
ficului   fiecăreia. 6

Ca și celelalte Sfinte Taine şi Taina Hirotoniei a fost instituită, aşa cum am 
văzut de la început (cf. Ioan 20, 21-23), direct de către Hristos Domnul, în 
persoana Sfinţilor Săi Apostoli. Şi numai prin ei    s-au instituit şi treptele ei 
ierarhice, însă tot din voia şi la porunca Domnului Iisus Hristos; de aceea 
fiecare dintre ele este de origine divină. Şi după cum iarăşi ştim foarte bine, 
Biserica este întemeiată de către Hristos Domnul, iar Sfinţii Săi Apostoli au 
fost împreună – lucrătorii Lui la întemeierea ei. Drept aceea, după Înviere, 
deţinând „toată puterea în cer şi pe pământ” (Matei 28, 18-22), Domnul le-a 
conferit şi lor, gradual, puteri pe măsura misiunii încredinţată, precum şi în 
funcţie de nevoile cele de multe feluri ale Bisericii, astfel: mai întâi, au primit 
puterea harismatică (de a săvârşi minuni: Marcu 16, 15-18); apoi puterea de 
a învăţa, sau de a propovădui (Matei 28, 19; Romani 10, 9-15); apoi puterea 
sacramentală – de a oficia Euharistia şi celelalte Sfinte Taine (Matei 26, 26-28 
şi loc. par.) şi, în fine, pe cea pastoral-disciplinară          (Ioan 20, 21-23).

Transmiterea până în zilele noastre (şi până la sfârşitul veacurilor) în 
Biserică, de la Sfinţii Apostoli, sau „pe temelia Apostolilor”, a acestor forme 
de putere, către cele trei trepte ale ierarhiei sacramentale prin Sfânta Taină a 
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Hirotoniei, o numim „succesiune apostolică”, 7 potrivit cuvântului Sfântului 
Apostol Pavel, cum că noi, creştinii „suntem împreună cetăţeni cu sfinţii şi 
casnici ai lui Dumnezeu, zidiţi fiind pe temelia Apostolilor şi a Proorocilor, 
piatra din capul unghiului fiind Însuşi Hristos Iisus” (Efeseni 2, 19-20).

Şi, spre a rămâne (şi) în continuare în domeniul strict al concretului, este 
necesar să ne reamintim de învăţătura fundamentală   a Bisericii, potrivit căreia, 
nici credinţa fără fapte şi nici faptele fără credinţă nu mântuiesc pe nimeni (cf. 
Ioan 3, 15, 16, 36; Romani 3, 22, 28, 30; I Corinteni 3, 11-15; Efeseni 2, 8-9; 
Iacov 2, 17-26 ş.a.), ci numai „credinţa lucrătoare prin iubire” (Galateni 5, 6), 
iar acest adevăr este tot de origine apostolică.

În concluzie, este limpede că toată apostolicitatea Bisericii, adică întreaga 
ei moştenire sacramentală, învăţătorească şi cârmuitoare, este condiţionată, în 
primul rând de „succesiunea de credinţă” apostolică, ceea ce înseamnă: pri-
mirea, păstrarea, mărturisirea şi apărarea întregii credinţe creştine, întocmai 
cum a fost ea mărturisită şi apărată de Sfinţii Apostoli.

Astfel, cei ce se află în aria succesiunii apostolice, în condiţiile de mai sus, 
sunt „ in Ecclesia”, iar cei ce nu sunt în această arie, sunt „extra Ecclesiam” 
şi, după cum bine ştim „extra Ecclesiam nulla salus!”

CAPITOLUL  III
IERARHIA SACRAMENTALĂ A VEACULUI APOSTOLIC 8 

- Tablou sinoptic- 
1. Apostolii: - Apostolia este cea mai înaltă treaptă a ierarhiei sacramentale, 

cu investitură unică şi irepetabilă în Biserică. Apostolii au fost chemaţi şi 
rânduiţi la îndeplinirea unei misiuni mântuitoare speciale şi la fel de unică 
precum era şi investitura lor, numai ei fiind deținătorii absoluţi ai tuturor 
harismelor Bisericii: exorcizări şi taumaturgii (Matei 10, 8; Marcu 6, 13; Luca 
9, 2, ş.a.); săvârşirea Sfintei Euharistii (Luca 22, 19; I Corinteni 11, 24-25); 
puterea de a lega şi dezlega (Ioan 20, 21-23); de a învăţa şi boteza (Matei 28, 
18-20; Marcu 16, 15; Luca 24, 47), puteri pe care, după Cincizecime, ei le vor 
exercita cu o şi mai mare eficienţă şi intensitate (cf. Fapte 2,41; 8,17; 14, 23; 
15; I Corinteni 5, 5; II Tesaloniceni 3, 10; I Timotei 1, 20 ş.a.).

Cei ce au fost contemporanii, cât şi succesorii Apostolilor încă din veacul 
întâi al creştinismului, sunt primii diaconi, episcopi şi preoţi, adică membrii 
celorlalte trepte ierarhice sacramentale din Biserică (chiar dacă iniţial, denu-
mirea treptelor şi difereţierea lor funcţională, era destul de confuză). Totuşi, 
ei sunt cei ce şi-au însuşit întocmai atât credinţa cât şi învăţătura Apostolilor, 
moştenind totodată şi puterea lor sacramentală, însă nu pe toată, ci fiecare 
într-un mod corespunzător treptei respective de hirotonie. În acest sens şi 
reformulând puţin, am putea vorbi de o succesiune apostolică internă (constând 
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din identitatea de credinţă şi învăţătură a urmaşilor lor investiți sacramental, 
cu aceea a Apostolilor), precum şi de o succesiune apostolică externă (constând 
din şirul neîntrerupt de episcopi hirotoniţi canonic în Biserică, de la cei din 
veacul întâi, până la cei de astăzi.) 9

2. Episcopii: - cel dintâi episcop din Noul Testament, cunoscut ca Episcop 
al Bisericii Ierusalimului – Sfântul Iacov „Fratele” Domnului – apare pomenit 
cu numele pentru prima dată în cartea Faptele Sfinţilor Apostoli, ca şi o auto-
ritate eclesiastică unanim recunoscută de întreaga ierarhie a Bisericii (Fapte 
15), fiind menţionat ca atare şi de Sfântul Apostol Pavel în a sa Epistolă către 
Galateni     (1, 18-19). Sfântul Pavel îl numeşte fără rezerve „stâlp” al Bisericii, 
dimpreună cu Apostolii Chefa (Petru) şi Ioan (Galateni 2, 9).          Într-adevăr, 
Sfântul Iacov a avut un cuvânt hotărâtor atât în desfăşurarea lucrărilor Sinodului 
Apostolic (anii 49-50) din Ierusalim (Fapte 15), cât şi în alte împrejurări din 
viaţa Bisericii Ierusalimitene (Fapte 12, 17; 21, 18-25), excelând mai ales prin 
povăţuirile de ordin moral şi practic adresate prin Epistola sa Sobornicească 
„celor douăsprezece seminţii, care sunt în împrăştiere” (1, 1). Instituirea lui 
ca episcop e mărturisită însă numai de Tradiţie, fiind atribuită fie Sfinţilor 
Apostoli, fie direct Mântuitorului Iisus Hristos. 10

Despre ceilalţi episcopi nominalizaţi în Noul Testament: Timotei (în Efes) 
şi Tit (în Creta), ambii ucenici paulini, vom trata pe larg mai încolo.

3. Diaconii: - hirotonia celor şapte diaconi din Fapte 6, 1-6 este prima 
instituire de acest fel, menţionată „oficial” în Noul Testament, însă „cei şapte” 
s-ar prea putea să nu fi fost chiar cei dintâi diaconi ai Bisericii. Înaintea lor au 
existat cu siguranţă alţi „diaconi” evrei (desigur, nehirotoniţi), iar alegerea şi 
hirotonia „celor şapte” s-a făcut tocmai din cauză că aceia obişnuiau să treacă 
cu vederea văduvele eleniştilor la „slujirea cea de fiecare zi” 11, adică la masa 
servită zilnic văduvelor şi săracilor, dimpreună cu împărţirea altor ajutoare, 
sau milostenii ocazionale (cf. şi Fapte 9, 39, 41; I Timotei 5, 39; Iacov 1, 27).

Pentru că după instituirea lor, slujirea „celor şapte” în domeniul asistenţei 
sociale se suprapunea atât cu slujirea liturgică generală, cât şi cu Sfânta 
Euharistie (scill. Liturghie), a devenit foarte clar că această slujbă, nu mai 
putea fi îndeplinită doar de nişte simpli credincioşi.

Aşadar, la început, „cei şapte” botezau (Fapte 8, 38) şi propovăduiau (Fapte 
6, 10; 7, 2-65), dar în acelaşi timp îşi îndeplineau şi îndatoriile sociale. Întrucât 
însă ambele slujiri s-au dovedit a fi din ce în ce mai necesare, este foarte pro-
babil ca încă de timpuriu să se fi statornicit în Biserică două categorii de 
diaconi: unii numai cu îndatoriri liturgice, iar alţii numai cu atribuţii adminis-
trative şi de asistenţă socială. 12 Din această a doua categorie s-ar putea să fi 
fost şi diaconițele Febe, a Bisericii din Chenhrea (Romani 16, 1), sau Evodia 
şi Sintihi din Filipi (Filipeni 4, 2), ori Lidia, „vânzătoarea de porfiră din cetatea 
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Tiatirelor”, care şi-a pus casa din Filipi la dispoziţia Sfântului Apostol Pavel, 
transformând-o în locaş de cult creştin (Fapte 16, 14-15).

4. Dubla ierarhie sacramentală (itinerantă şi stabilă): - în Biserica veacului 
apostolic a existat o dublă ierarhie sacramentală: una itinerantă, formată atât din 
Sfinţii Apostoli, cât şi din grupurile misionare mixte (Apostoli şi ucenici apostolici: 
cf. Fapte 13, 1-3; 15, 25-27; Galateni 2, 7-9), iar alta stabilă, instituită de către 
cea dintâi, cu atribuţii şi putere asupra unui anumit teritoriu (cf. Fapte 14, 23; 15, 
4, 22, 23; 20, 17, 28; 21, 8, 18; Filipeni 1, 1; I Timotei 3, 2, 8; 4, 14; 5, 19, 22; II 
Timotei 1, 6; 2, 2; Tit 1, 5, 7; Evrei 13, 17; Iacov 5, 14; I Petru 5, 1-5).

5. Presbiterii (oἱ πρεσβύτερoι, de la gr. ὁ πρεσβύτερos, -οῦ =  bătrân, preot, 
episcop, păstor). În pofida variaţiei de sensuri, semnificaţia de bază a terme-
nului îl (îi) defineşte doar pe slujitorul     (-rii) din treapta a doua a preoţiei. 13 
Dar în Noul Testament, acest termen a circulat intensiv, când cu un sens, când 
cu altul. De pildă, Sfântul Apostol Petru se numeşte pe sine „ὁ συμπρεσβύτερos” 
(împreună preot) şi „martor al Patimilor lui Hristos” (I Petru 5, 1), iar în I 
Petru 2, 25, Domnul Iisus Hristos Însuşi este denumit „τόν Πoιμένα καὶ 
Ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν” (= Păstorul şi Episcopul sufletelor noastre); tot 
aşa şi tot în I Petru (5, 4), Iisus este numit „ὁ Ἀρχιποίμενος” (= Mai Marele 
păstorilor, adică al preoţilor). În Epistolele sale a II-a şi a III-a, Sfântul Apostol 
şi Evanghelist Ioan îşi zice „ὁ πρεσβύτερoς” = bătrânul (cf. II şi III Ioan 1, 
1), cu înțelesul de decan de vârstă, sau (ultim) conducător spiritual al tuturor 
comunităţilor creştine din Asia Mică.

În Fapte 11, 29-30, se menţionează că Sfinţii Pavel şi Barnaba au predat 
„presbiterilor”, adică preoţilor (πρὸς τούς πρεσβυτέρους) din Ierusalim aju-
toarele colectate de la „fraţii” din Antiohia. Iar despre Sfântul Iacov „Fratele” 
Domnului, care – aşa cum ştim – era primul şi singurul episcop în Ierusalim, 
în Fapte 21, 18, ni se spune că atunci când l-a primit pe Sfântul Apostol Pavel, 
de faţă erau adunaţi toţi preoţii (πάντες οἱ πρεσβύτεροι) din cetate. Tot Sfântul 
Iacov, în Epistola sa (5, 14), îi îndemna pe credincioşi să-i cheme la căpătâiul 
bolnavilor pe „preoţii Bisericii” (τούς πρεσβυτέρους τής Ἐκκλησίας). 

Din toate textele citate mai sus (cu excepţia II şi III Ioan 1, 1), reiese foarte 
clar că termenul „οἱ πρεσβύτεροι” se referă doar la slujitorii din treapta a doua 
a Hirotoniei, adică la preoţii propriu-zişi. Şi tot aşa de clar rezultă şi de ce. În 
orice comunitate (creştină sau nu), categoria de vârstă a „bătrânilor” există de 
la sine şi nu e nevoie să fie cineva neapărat hirotonit şi beneficiar al succesiunii 
apostolice, ca să aparţină acestei categorii (de vârstă). În al doilea rând, prin 
„presbiteri” nu înţelegem „episcopi”, deoarece fiecare „Biserică” întemeiată 
de Sfinţii Pavel şi Barnaba în Asia Mică era cu mult prea redusă ca întindere, 
pentru a putea corespunde jurisdicţional dimensiunilor unei episcopii.

În Fapte 20, 17, Sfântul Luca menţionează că Apostolul Pavel a trimis din 
Milet, chemând „la sine pe preoţii Bisericii” („τoύς πρεσβυτέρους τής 
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Ἐκκλεσίας”). Însă în acelaşi capitol (în v. 28), aceiaşi „presbiteri” sunt numiţi 
„episcopi”: „Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru 
care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu...” 
(„...τò Πνεῦμα τò  Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους...”). Avem aici un caz tipic de 
identitate consensuală între cei doi termeni („πρεσβύτεροι” şi „ἐπισκόπους”), 
cu toate că treptele ierarhice respective sunt total diferite funcţional 14. Este 
cunoscut faptul că pe atunci (anul 58), în Bisericile din zona Miletului şi 
Efesului încă nu erau episcopi (şi nici eparhii) şi deci, termenii în cauză îi 
definesc doar pe slujitorii bisericeşti din treapta a doua a Hirotoniei, adică pe 
preoţi.

Dar atunci, de unde provine această frecventă (chiar dacă pe atunci firească) 
confuzie între presbiteri şi preoţi, între presbiteri şi episcopi, sau între bătrâni 
şi preoţi, confuzie care creează şi astăzi serioase probleme în corecta interpre-
tare a textelor biblice ?

Confuzia a apărut (şi n-a mai dispărut) încă de la începuturile Bisericii, 
între organizarea şi funcţionarea sinagogii iudaice şi organizarea şi funcţionarea 
comunităţilor creştine primare. 15

În tot Vechiul Testament, din epoca mozaică şi până în iudaismul târziu (la 
sinagoga iudaică), gruparea bătrânilor (presbiterilor) s-a ocupat dintotdeuna 
şi în mod exclusiv, cu probleme juridice, de organizare şi de administraţie (cf. 
Ieşirea 3, 16; 4, 29; 17, 5-6; 24, 9; Leviticul 4, 15; Numerii 11, 24, 25, 30; 16, 
25; Deuteronomul 19, 2; 21, 2, 3, 4, 6; 22, 14-19; 25, 7-10; Rut 4, 12, 7-12, 
ş.a.), iar cultul propriu-zis era condus (cum vom vedea mai încolo), doar de 
membrii castei preoţeşti. Bătrânii reprezentau interesele comunităţii, iar căr-
turarii erau interpreţii Legii, însă niciunii şi nici alţii n-au avut vreodată, nici 
la Cortul Sfânt, nici la Templu şi nici în sinagogi, atribuţii pastoral-sacramen-
tale, acestea fiind rezervate doar preoţilor propriu-zişi. 16 

 În viziunea apocaliptică a Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan (Apocalipsa 
4, 4; 11, 16), cei 24 de bătrâni (presbiteri), simbolizează cele 24 de cete pre-
oţeşti din Vechiul Testament (IParalipomene 24, 1-9).

În ce-i priveşte pe preoţii (presbiterii) creştini, aceştia sunt orânduiţi de 
Duhul Sfânt ca păstori sufleteşti (Fapte 20, 28), au funcţiuni pastoral-liturgice 
(I Petru 5, 1-3), se roagă pentru vindecarea celor bolnavi, ungându-i cu unt-
delemn sfinţit (Marcu 6, 13; Iacov 5, 14-15); propovăduiesc şi învaţă mereu 
(I Timotei 5, 17); cârmuiesc cu înţelepciune pe credincioşi (I Tesaloniceni 5, 
12-13) şi sunt pilde de urmat pentru întreaga obşte creştină (Evrei 13, 7, 17, 
24). Slujirea preoţilor creştini constă din întreg cultul divin public, de adorare 
a lui Dumnezeu, Căruia Îi pun înainte mereu rugăciunile şi laudele credincio-
şilor (Apocalipsa 5, 8).

Aceşti preoţi-presbiteri ai Noului Testament şi întreaga lor competenţă de 
a îndeplini funcţiuni sacramentale şi pastorale în Biserică, sunt moştenitorii 
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de drept ai succesiunii apostolice 17, având atribuţiile specifice treptei a doua 
a Tainei Hirotoniei, fapt imposibil de ignorat, oricât de mult ar dori cineva ca 
Biserica să nu aibă Taine, ci simboluri.

6. Corporaţia harismaticilor: - în epoca apostolică, prin voinţa lui Dumnezeu, 
în anumite momente şi împrejurări deosebite, viaţa creştină îşi păstra şi îşi 
sporea efervescenţa şi eficienţa prin apariţia unor oameni aleşi şi dăruiţi de 
Părintele Ceresc, pe criterii ştiute numai de El, cu daruri speciale, numite 
harisme, de la gr.: χαρίσμα, oameni care-i ajutau mult pe Sfinţii Apostoli şi 
pe ceilalţi membri ai ierarhiei sacramentale în misiunile lor, potrivit necesită-
ţilor urgente ale Bisericii. Uneori aceştia erau chiar clerici, dar de cele mai 
multe ori erau credincioşi laici, fiind denumiţi în textele noutestamentare după 
felul harismei pe care au primit-o chiar în momentul Botezului, sau al Mirungerii 
(Marcu 16, 16-18; Fapte 8, 4-7; 19, 5-6; 21, 9), „pentru că Dumnezeu nu dă 
Duhul cu măsură” (Ioan 3, 34).

Aşadar în Biserica primară, exceptându-i pe Sfinţii Apostoli (singurii deţi-
nători de harisme speciale), mai funcţionau şi numeroşi harismatici: prooroci, 
evanghelişti, învăţători, făcători de minuni, vindecători, vorbitori în limbi, 
tălmăcitori, etc. (cf. Fapte 8, 4; 11,     19-28; 13, 1; 21, 9-13; Romani 12, 6-8; 
I Corinteni 12, 27-30 ş.a.).

Infinitele variaţii harismatice au format, încă de la începuturi, în Biserică, ceea 
ce numim „preoţia universală” a credincioşilor           (I Petru 2, 9).18 Deşi a fost 
imposibil să se alcătuiască, în timp, o listă completă a slujirilor harismatice şi, tot 
aşa, nereuşindu-se nici o definiţie absolută a acestora, Sfântul Apostol Pavel a 
încercat totuşi o clasificare, măcar a câtorva dintre harisme, chiar grupându-le în 
patru liste (Romani 12, 6-12; I Corinteni 12, 8-11; 28-31; Efeseni 4, 11).19

Însă dimensiunea harismatică a Bisericii noastre s-a putut observa cel 
mai bine, secole de-a rândul, în cadrul Sfintei Liturghii, slujbă care coordo-
nează, dinamizează şi foloseşte o mare varietate de harisme: celebranţi, 
lectori ai Bibliei, cateheţi, preoţi ai dreptăţii, slujitori la agape, etc. Atât 
slujirile preoţeşti, cât şi vocaţiile harismatice, fiecare potrivit cu ordinea sa, 
au avut încă din  epoca apostolică, o responsabilitate comună în viaţa Bisericii, 
ţinând aprinse darurile şi chemarea Duhului Sfânt, potrivit îndemnului paulin 
din       I Timotei 5, 19-20: „Duhul să nu-L stingeţi, proorociile să nu le 
dispreţuiţi!” 20

Cu timpul, însă, pe măsură ce în Biserică se concretizau din ce în ce mai 
clar slujirile sacramentale, iar Sfintele Taine erau administrate constant, eficient 
şi frecvent de către un număr suficient de mare de slujitori hirotoniţi, harismele 
încetau rând, pe rând, să se mai manifeste activ (I Corinteni 13, 8), nemaifiind 
direct şi absolut necesare, însă ele n-au dispărut şi nici nu s-au pierdut pur şi 
simplu, ci au rămas „depozitate” în tezaurul harismatic al Bisericii,21 gata 
oricând să fie din nou activate.
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