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Abstract:From ancient times, the Church struggled to maintain untouched the
truth revealed in Jesus Christ. It was more than an attempt to stay firm in the kerygma of the
Apostles, it was an ἐξήγησις. It was a creative and constructive affirmation of the Word, a
confession begotten from the experience of communion with the Trinity. Unity in faith was
basically an experience to which all Christians were called. It was essential-in the sense that it
implies each person and the community-and doxological, theological and liturgical,
,,theoretical” and ascetic. Above all, unity in faith was an ecclesial experience.The present
study tries to highlight the contingency between unity in faith, personal existence and intercommunities relations. A single question-What does it mean to engage in the faith of the
Church?-guides the research, but the answer is given in respect to the life of each person and of
the entire community.
Keywords: Unity, Faith, Kerygma, Tradition, Church, Martyrdom,
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Una dintre cele trei coordonate care determinã dinamica
existenţei umane în Bisericã este unitatea de cuget. Sub imperiul
confruntãrilor doctrinare, aceasta a ajuns sã fie numitã unitate de credinţã,
trecând, oarecum, de la o realitate încadratã de experienţa liturgicã la un
principiu de tip istoric şi raţional. Oricare ar fi sintagma prin care este
desemnatã, aceastã unitate indicã continuitatea în kerygma lui Iisus Hristos
şi în adevãrul revelat deplin prin Întruparea şi lucrarea Mântuitorului.1 Ea
expliciteazã raportul de întrepãtrundere dintre Scripturãşi Tradiţie,2 fiind
înrãdãcinatã în certitudinea cã Fiului lui Dumnezeu, Cuvântul Întrupat, Se
face cunoscut în cuvântul propovãduit de Apostoli3şi de ekklesia. Potrivit
imaginii propuse de Sfântul Vasile cel Mare, aceastã coordonatã este
botezul cu foc despre care pomeneşte Domnul:„Se cuvine ca, luminaţi de
strãlucirea cunoaşterii, sã fim cãlãuziţi la înţelegerea acestei mãreţe lumini despre care
vorbim. Fiindcã fierul cufundat în foc se învãpãiazãsub suflarea [foalelor] şi, dacã are
Despre aceastã continuitate vezi şi James D. G. Dunn, Unity and Diversity in the New
Testament-An Inquiry into the Character of Earliest Christianity, ediţia a III-a, London, SCM
Press, 2006, pp. 11-34.
2 Cf. John Breck, Sfânta Scripturã în Tradiţia Bisericii, ediţia a II-a, traducere de Ioana
Tãmãian, Cluj-Napoca, Patmos, 2008, pp. 24-25.
3 D. Stãniloae, Teologia Dogmaticã Ortodoxã (II), ediţia a IV-a, Bucureşti, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxã, 2010, p. 306.
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în el vreo impuritate, aceasta devine mai uşor de recunoscut şi mai lesne de curãţat. Şi
îşi mai schimbã nu doar culoarea, ci tãria şi rigiditatea sa se preschimbãîn moliciune,
ajungând mai potrivit pentru a fi lucrat de mâinile meşterului şi se armonizeazã pe
deplin cu voinţa stãpânului. Astfel, devine din întunecat strãlucitor şi nu doar cã se
învãpãiazãşi strãluceşte, ci şi pe cele apropiate le dogoreşte şi le lumineazã. Tot astfel,
cel care a fost botezat cu foc-aşadar în cuvântul învãţãturii-este firesc şi necesar
sãînfrunte rãutatea pãcatelor”.4
Înaintea participãrii la viaţa lui Hristos, creştinul şi comunitatea
trebuie sã-şi dobândeascã tãria credinţei în Hristos. Sã fie, adicã,
întemeiaţi în siguranţa Duhului Fiului.5 Dar ce înseamnã a participa la
Adevãrul Bisericii?
A participa la mintea lui Hristos (Filipeni 2, 5),şi a te pãstra în
cugetul Adevãrului înseamnã a fi cucerit de Acesta şi a-L mãrturisi.
Biserica Ortodoxã nu se considerã a fi posesoare a Adevãrului, ci martorã
a lui Hristos-Adevãrul. Scriptura şi Tradiţia devin, în prisma unei astfel de
concepţii, esenţiale nu pentru cã ar prezenta limitele unei gândiri despre şi
cu Dumnezeu, ci pentru cã oferãcontinuu mãrturie despre El. Mãrturia
despre Hristos Cel rãstignit şi înviat se aşazã sãmânţãşi cheie a unei
înţelegeri unitare şi contemplative a lui Dumnezeu. Aşadar, Apostolii sunt
normativi datoritã calitãţii lor unice de mãrturisitori şi martori oculari şi
auriculari ai lui Hristos, iar Biserica întreagã confirmã şi menţine mãrturia
lor prin experienţa personalã şi comunitarã a Adevãrului. Se naşte, de aici,
o unitate fireascã: Tradiţia se înrãdãcineazã în Scripturã şi canonul
scripturistic se rotunjeşte în Tradiţie. Experierea lui Dumnezeu se
întãreşte în continuul dialog cu El.6
Cuvântul Întrupat este Izvorul întregii Revelaţii, iar mãrturia
Scripturii şi a Tradiţiei creşte o continuã şi irepetabilã „articulare” a
Persoanei lui Iisus Hristos în viaţa credincioşilor. Sfinţii devin canoane ale
acestei realitãţi nãscãtoare de înţelegere, în sensul cã ajung sã fie nu doar
martori ai Cuvântului, ci chiar mãrturie a Revelaţiei realizate de
Mântuitorul. Fiecare dintre Sfinţi petrece în mod unic, prin Cuvânt,
ridicarea la Dumnezeu-Tatãl, în timp ce Hristos Însuşi Se dã pe Sine Trup
Sfântul Vasile cel Mare, Despre Botez, în: Scrieri dogmatice şi exegetice (PSB 4), seria nouã,
traducere Policarp Pîrvuloiu, Dumitru Fecioru, Bucureşti, Editura Basilica a Patriarhiei
Române, 2011, p. 218. Cf. şi p. 231, 238 şi 275.
5Ioan Mihoc, Credinţã, viaţã şi misiune în perspectivã paulinã şi ioaneicã, Reşiţa, Editura
Eftimie Murgu, 2012, p. 181.
6 În gândirea Rãsãriteanã, Scriptura nu este un relicvariu al adevãrului, de unde se extrag
diferite citate menite sã sprijine una sau alta dintre concepţiile filosofice, ci Ea trimite
cãtre Adevãrul Însuşi. Cu alte cuvinte, Scriptura este ziditoare nu prin ce ascunde, ci
pentru ce reţine: prezenţa vie şi dinamicã a Cuvântului-Hristos.
4
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şi Sânge în Liturghie ca sã desãvârşeascã pe pãmânt aceastã comuniune.
Unitatea Adevãrului este întemeiatã în Dumnezeu, iar multitudinea
privirilor cãtre acest Adevãr înfloreşte comunitatea firescului. Miracolul şi
Taina îşi pãstreazã profunzimea, Revelaţia deplinã nu se înmulţeşte,
Dumnezeu nu se împarte şi, în acelaşi timp, dinamica dialogului se
continuãîntr-o rostire personalã întru Hristos Iisus. Mãrturia Scripturii şi
Tradiţiei se fericeşte în mãrturia sfinţeniei.
Unitatea de cuget a ekklesiei presupune ea însãşi trei forme de
exprimare, în sensul cã Adevãrul revelat Bisericii poate fi asumat ipostatic
sub trei chipuri deosebite. Sunt (1) persoane care trãiesc unitatea de cuget
ca experienţã a comunitãţii-ei mãrturisesc într-un cuget împreunã cu
Biserica, (2) persoane care prelungesc mãrturia unitãţii ekklesiei în
experienţa însãşi a vieţii lor-martirii îşi dau viaţa ca mãrturie a credinţei în
Dumnezeu, şi (3) o altã categorie de oameni care fac din mãrturia Bisericii
însãşi viaţa lor-Sfinţii Mãrturisitori se identificã cu adevãrul de credinţã
descoperit. Dacã la nivel ipostatic fiecare creştin trebuie sã se plaseze pe
una din aceste forme ale întoarcerii cãtre Dumnezeu şi sã nãdãjduiascã o
participare tot mai deplinãîn catolicitatea Adevãrului, la nivel comunitar
cele trei forme de participare sunt indispensabile şi trebuie sã se manifeste
în comuniune de-a lungul istoriei.
Mãrturia într-un cuget
Cea dintâi formã a participãrii la cugetul Bisericii implicã
supunerea experienţei personale mãrturiei desfãşurate comunitar.7
Atitudinea aceasta de renunţare la sine pentru a fi înrãdãcinat în
comuniunea duhovniceascã a ekklesiei se exprimã prin trebuinţa unei
creşteri (προέκοπτεν) spirituale (Luca 2, 52). Ea se manifestã atât în
potrivirea fiecãrui ipostas pe ritmicitatea timpului liturgic-şi, astfel, are loc
o dezlegare de temporalitatea egocentricã pentru a fi descoperitã
vremea8plinã de Duhul Sfânt –, cât şi în potrivirea propriei înţelegeri a
tainei lui Hristos pe învãţãtura descoperitã Apostolilor şi Bisericii9-şi, aşa,
Asupra modului în care Ortodoxia înţelege unitatea de credinţã prin continuitate în
Tradiţie vezi şi John Anthony McGuckin, The Orthodox Church. An Introduction to its
History, Doctrine, and Spiritual Culture, Oxford, Blackwell Publishing, 2008, pp. 90-116.
8 D. Stãniloae, Opere complete IV: Iisus Hristos sau restaurarea omului, Bucureşti, Editura
Basilica a Patriarhiei Române, 2013, pp. 249-250.
9 În cântãrile slujbelor ce se sãvârşesc de Praznicul Cincizecimii, comunitatea
Apostolilor este identificatã cu acea comuniune unde a fost descoperit tot adevãrul. La
Utrenia sãrbãtorii, spre exemplu, (Penticostar, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1999, p. 319 B) se cântã: „Putereadumnezeiescului
7
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este dezlegatã neputinţa cunoaşterii individualizante pentru a fi sesizatã
cunoştiinţa nãscutã din Duhul Sfânt. În aceastã tãiere a voii, creştinul face
exerciţiul unei recunoaşteri şi a unei receptãri. El recunoaşte în koinonia
apostolicã a credinţei continuitatea vie a Revelaţiei Fiului lui Dumnezeu10
şi primeşte sã fie el însuşi uns semn al prezenţei lui Dumnezeu în lume
(Ioil 3, 1-3).
Teologia catolicã a elaborat o întreagã teorie a receptãrii
adevãrului de credinţã.11 Aceasta porneşte de la premisa cã episcopatul şi
ierarhia pãstreazãşi propovãduieşte mãrturia apostolicã despre Hristos, în
timp ce mirenii asumãşi acceptã aceastã mãrturie. Episcopatul garanteazã
unitatea de cuget în consensul sinoadelor şi în formulãrile doctrinare
ecumenice,12 rolul papei fiind central în aceste construcţii, deoarece el
gireazã unitatea credinţei în diversitatea expresiilor.13Poporul lui
Dumnezeu (λαός τοῦ θεοῦ) (Luca 1, 68), întâmpinãşi asumã mãrturia
sinodalãşi episcopalã a Bisericii, fapt evidenţiat de scrisorile pastorale şi
sinodale care menţin comunitãţile locale într-o comuniune doctrinarã cu
persoana arhiereului, respectiv cu instituţia conciliului. Deşi teologia
Rãsãritului admite autoritatea dogmaticã a sinodului şi a ierarhiei,
refuzând primatul papal,14 totuşi Biserica Ortodoxã nu îşi fundamenteazã
unitatea de credinţã pe firul procesului de receptare. Existã, desigur, un

Duh venind, glasul cel împãrţit, de demult, al celor ce gândiserã rele împreunã, la împreunat
dumnezeieşte, într-o singurã armonie, învãţând pe cei credincioşi cunoaşterea Treimii, în Care ne-am
întãrit”. În aceastã comuniune a Apostolilor a fost datã cunoaşterea Treimii ca armonie,
nu ca uniformitate dogmaticã.
10 Cf. şi C. Yannars, Adevãrul şi unitatea Bisericii, traducere. Ignatie Trif, Ionuţ Dumitru
Uliniuc, Bucureşti, Editura Sophia, 2009, pp. 58-59.
11 Jean Marie Roger Tillard, Church of Churches. The Ecclesiology of Communion, translated by
R. C. De Peaux, Minnesota, The Liturgical Press, 1992, pp. 118-144. Vezi şi Yves
Congar, „La «réception» comme réalité ecclésiologique”, în: Revue des Sciences
Philosophique et Théologiques, vol. 56 (1972), nr. 3, pp. 363-403.
12 ,,Este demn de remarcat cã atât principiul sinodal al unitãţii de cuget, cât şi principiul episcopal al
acestei unitãţii s-au dovedit în situaţii istorice concrete ineficiente. Mãrturia de credinţã a unor episcopi,
de pildã, i-a poziţionat pe aceştia în afara Adevãrului de credinţã al Bisericii-cum este cazul celebrului
Nestorie, patriarhul Constantinopolului-, iar nu arareori întrunirile sinodale au contrazis alte adunãri
de acelaşi tip. Acest lucru nu diminueazã autoritatea dogmaticã a sinodului şi a ierarhului, dar obligã
gândirea ortodoxã sã plaseze fundamentul acestei autoritãţi dincolo de legalism şi canonicitate.
Autoritatea acestora trebuie sã-şi gãseascã întemeierea în realitatea Întrupãrii Cuvântului şi în
Cincizecime. În cuvintele Sfintei Liturghii, autoritatea lor vine din faptul cã aceştia lucreazã„drept
îndreptând Cuvântul adevãrului”.
13 J. M. R. Tillard, Church of Churches. The Ecclesiology of Communion, pp. 136-140.
14 Vezi Emilianos Timaidis, ,,Reception, Consensus and Unity”, în: Greek Orthodox
Theological Review, vol. 26 (1981), nr.1-2, pp. 47-61.
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asemenea proces de comunicare, dar el aşeazã credinciosul în condiţia
unui actant, a celui care este nãscut la viaţãşi se naşte spre viaţã.
Disocierea între acceptarea credinţei apostolice şi mãrturia
personalã a acesteia, oricât de beneficã s-ar dovedi pentru demersul
cognitiv, interpune o distanţã în aceeaşi realitate a unitãţii de cuget. Nu
existã receptare în afara unei întoarceri mãrturisitoare. Exemplul Sfântului
Apostol Toma este grãitor în acest sens. Când primeşte încredinţarea cã
Hristos a înviat, el face una dintre cele mai succinte şi profunde afirmaţii
de credinţã: „Domnul meu şi Dumnezeul meu” (Ioan 20, 28)). Nici impresia cã
sinodul sau episcopatul ar continua mãrturia de credinţã apostoleascã
printr-o pronunţare doctrinarã nãscutãpeste viaţa poporului lui Dumnezeu
nu se justificã. Ea contrapune ierarhia şi mirenii, dimpreunã cu ierarhia şi
credinţa. Sinodul exprimã un adevãr de credinţã al Tradiţiei şi al Bisericii,
rãspunzând unei întrebãri necesare mântuirii, în virtutea unei continuitãţi,
şi nu a unei autoritãţi de sine stãtãtoare. Altfel cum ar fi posibil refuzul
concluziei unui sinod ca cel de la Efes din anul 449?
Viziunea Rãsãriteanã asupra participãrii la unitatea de cuget a
Bisericii are o orientare pnevmatologicã. Sfinţii Pãrinţi disting adevãrul de
minciunãîn baza unui discernãmânt duhovnicesc, nu prin forţa unei deducţii
logice. Ei deosebesc Duhul de numeroasele duhuri care denatureazã
Adevãrul.15 Urmând acestei practici, se poate spune cã a te integra în
mãrturia ekklesiei însemnã a te acorda cu Duhul lui Dumnezeu şi a creşte
prin El intimitatea cu Fiul şi cu Tatãl. De aceea, Biserica îşi permite o
diversitate a exprimãrilor sau a formulelor de credinţãşi acceptã o
creativitate dogmaticã, câtã vreme acestea se petrec în Duhul Sfânt.
Sfântul Chiril al Ierusalimului, de pildã, rezumã aceastã dinamicã
spunând:„Pentru ce oare Domnul a numit apã harul duhovnicesc? Pentru cã apa
ajutã la creştere ierbii şi a vieţuitoarelor, pentru cã din cer se coboarã apa ploilor;
pentru cã se coboarã pe pãmânt sub o singurã formã, dar feluritã îi este lucrarea. Un
singur izvor uda tot raiul, şi una şi aceeaşi ploaie se coboarã peste toatã lumea, dar
ajunge albãîn crin, roşie în trandafir, porfirie în viorele şi în zambile şi feluritãşi
variatãîn diferitele feluri de plante; într-un fel în finic, în alt fel în viţa de vie şi cu
totul diferitãîn toate lucrurile, deşi este de un singur fel şi nu se deosebeşte în sine
însãşi. Ploaia nu-şi schimbã natura sa; nu plouã azi într-un fel şi mâine în alt fel, ci
se face pe potriva alcãtuirii lucrurilor ce o primesc şi dã fiecãrui lucru ce-i trebuie. Tot

Vezi, de pildã, felul în care este descrisã dreapta credinţã a Sfântului Cuvios Eftimie
cel Mare (Vieţile Sfinţilor pe luna ianuarie, ediţia a II-a, Roman, Editura Episcopiei
Romanului, 2001, pp. 432-439).
15
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astfel şi Duhul cel Sfânt este unul, de un singur fel şi neîmpãrţit, totuşi împarte
fiecãruia harul dupã cum voieşte (I Corinteni 12, 11)”.16
Diversitatea expresiilor de credinţã manifestãcatolicitatea Bisericii
pentru cã se raporteazã la Duhul lui Hristos.17
Dacã mãrturia de credinţã se întemeiazã pe unitatea cuvântului în
Duhul Sfânt, fiind proprie acelei comuniuni apostolice pe care Hristos a
pregãtit-o şi peste care Duhul S-a pogorât la Cincizecime, atunci ea
depinde de o transmitere şi trebuie sã dureze într-o continuitate. Instituţia
catehumenatului indica aceste caracteristici la nivelul fiecãrei vieţii, iar
sinodul demonstreazã acest lucru la nivel comunitar.18 Catehumenii erau
instruiţi de-a lungul unei perioade de timp asupra adevãrului revelat, ca,
prin Botez şi Mirungere, sã fie sfinţiţi la comuniunea de viaţã cu acest
Adevãr. Taina Botezului trecea pe catehumen de la învãţãtura de credinţã
la viaţãîn credinţã, în timp ce Taina Mirungerii pecetluia mãrturia
neofitului în slujirea acestui Adevãr. Faptul cã Mirungerea obişnuia sã fie
sãvârşitã prin punerea mâinilor,19 aşa cum se întâmplãîn Tainele
Pocãinţei20şi a Hirotoniei-Taine cu relevanţã adâncã pentru eclesiologie,
este grãitor. În acest gest se fãcea vizibilã o anumitã transmitere care
aşeza persoana umanãîn continuitatea de simţire a Apostolilor printr-o
Cincizecime personalã.21
Mãrturia de credinţã semnificã o convergenţã a lumii omeneşti
spre existenţa fericitã a cetelor îngereşti. Ea pune în lucrare darul
cunoaşterii Adevãrului şi exprimãîn viaţa fiecãrui credincios Revelaţia
desãvârşitã a lui Dumnezeu. Credinţa Bisericii nu este un enunţ-în sensul
unui sistem elaborat prin eforturi raţionale individuale-, deşi încadreazã
existenţa umanãşi circumscrie enunţarea ipostaticã. Credinţa Bisericii nu
se reclamã din evaluãrile personale, nefiind, adicã, singularizatãşi
Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, traducere şi note de pr. prof. D. Fecioru,
Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2003,
p. 277.
17 Vezi şi J. C. Larchet, Sfântul Maxim Mãrturisitorul. O introducere, traducere de M.
BOJIN, ediţie îngrijitã de pr. Dragoş Bahrim, Iaşi, Doxologia, 2013, pp. 264-268.
18 Jaroslav Pelikan, Credo. Historical and Theological Guide to Creeds and Confessions of Faith in
the Christian Tradition, New Haven şi Londra, Yale University Press, 2003, pp. 7-34.
19 Detalii la George Dion Dragas, ,,The Seal of the Gift of the Holy Spirit: The
Sacrament of Chrismation”, în: Greek Orthodox Theological Review, vol. 56 (2011), nr. 1-4,
pp. 143-159.
20 Pentru detalii asupra dezvoltãrii liturgice şi asupra aspectului ecleziologic ale acestei
taine vezi şi James Dallen, „The Imposition of Hands in Penance: A Study in Liturgical
History”, în: Worship, vol. 51 (1977), nr. 1, pp. 224-227.
21 Cf. A. Schmemann, Din apã şi din Duh. Un studiu liturgic asupra Botezului, traducere de
Alexandru Mihãilã, Bucureşti, Editura Sophia, pp. 113-121.
16
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îmbogãţitã „esenţial” de persoana umanã care încearcã sã asume
Adevãrul. Omul poate sã transparã adevãrul de credinţã, sã participe la
darul Revelaţiei lui Dumnezeu şi, în virtutea acestei participãri, poate sã
manifeste ipostatic credinţa Bisericii. Totuşi, omul nu poate stãpâni
adevãrul. Este foarte sugestiv cã Dogmatica sistematizeazã învãţãtura de
credinţãîn cadrul unei prezentãri argumentate de-a lungul Revelaţiei lui
Dumnezeu, a acţiunii Sale creatoare, mântuitoare şi sfinţitoare. Se aratã
prin acest gest cãînsãşi lucrarea lui Dumnezeu este conţinutul credinţei şi
se refuzã impresia cã acest „conţinut” ar putea fi impersonal şi abstract
sau stãpânit de vreuna dintre persoanele umane. Rugãciunea rostitã înainte
de citirea Sfintei Evanghelii expliciteazã aceastã stare de participare şi de
comuniune:„Strãluceşte în inimile noastre, Iubitorule de oameni, Stãpâne, lumina
cea curatã a cunoaşterii Dumnezeirii Tale şi deschide ochii gândului nostru spre
înţelegerea evanghelicelor Tale propovãduiri. Pune în noi şi frica fericitelor Tale
porunci, ca, toate poftele trupeşti cãlcând, sã vieţuim duhovniceşte, cugetând şi fãcând
toate cele ce sunt spre bunã-plãcerea Ta. Cã Tu eşti luminarea sufletelor şi a
trupurilor noastre”.22
Pentru cã este koinonie cu Sfânta Treime, credinţa are o formulare
doxologicãşi implicã obişnuinţa îngereascã. Îngerii sunt primele fiinţe
create care preaslãvesc lucrarea lui Dumnezeu (Iov 38, 7), şi în mijlocul
cãrora credinţa rodeşte comuniune; ei devin, de aceea, normativi pentru
felul în care omul participã la credinţã. Dar aceastã comuniune în
mãrturie rãmâne nedeplinã pânã la Întruparea Fiului şi Pogorârea
Duhului Sfânt.
Omul este aşezat în unitatea de credinţã a Bisericii încã de la
Botez. Aceastã rânduire precede moartea şi învierea împreunã cu Hristos
şi are o exprimare vãzutã, care trimite la Adevãrul nevãzut şi la
comuniunea doxologicã a ekklesiei. Fie cel adus spre Botez, fie naşul sãu
rosteşte Simbolul de credinţã niceo-constantinopolitan şi îi este îngãduit sã
vinãîn naos, sãînainteze spre Pantocrator. Existenţa fãpturii rãmâne în
registrul aşteptãrii-în pronoas fiind pictaţi proorocii şi binevestirea lor23pânã la momentul când omul îşi impropriazã mãrturia Bisericii, pânã când
recunoaşte credinţa apostolicãîn Dumnezeul-Treime şi în lucrarea Sa
mântuitoare. Actul de mãrturie are un caracter vãzut şi este o expresie
raţionalã a Revelaţiei, deşi trimite la cele nevãzute şi nu poate fi
Liturghier (2012), Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxã, pp.
147-148.
23 Vezi Erminia picturii bizantine dupã versiunea lui Dionisie din Furna, text îndreptat,
completat şi indici de C. Sãndulescu-Verna, Timişoara, Editura Mitropoliei Banatului,
1979, pp. 300-301.
22
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circumscris raţional.24 Credinţa împlineşte aşteptarea şi deschide în Duhul
Sfânt comuniunea dintre cele pãmânteşti şi cele cereşti. Ea aduce
laolaltãîn Hristos slava celor de sus şi pacea celor din lume (Luca 2, 14).
Participarea la cugetul ekklesiei prin mãrturia credinţei apostolice
exprimã prima formã a întoarcerii în comuniunea cu Dumnezeu. Ea
reprezintã o metanoia a puterii de cunoaştere şi a simţirii omeneşti, fiind o
ridicare a firii umane la demnitatea profeticã a Mântuitorului.25 Creştinii
sunt unşi spre a fi semne ale prezenţei lui Dumnezeu în lume şi fac
experienţa certitudinilor duhovniceşti în Cuvântul dumnezeiesc. Dar aceastã
experienţã dãruitãşi asumatã trebuie sã câştige tãria martiriului, sã devinã
adicãîntru totul martyria Bisericii.
Martirii şi unitatea de credinţã
Sfânta Scripturã profila, iniţial, prin lexemul martyria
propovãduirea apostolicã sau mãrturia despre Hristos Cel Înviat (Luca 24,
48). Aceasta avea o construcţie doxologicã, în sensul cã preaslãvea
lucrarea iconomicã a lui Dumnezeu, dar nu explicita implicaţiile personale
şi comunitare propriu-zise ale actului de credinţã. Episodul lapidãrii
Sfântului arhidiacon Ştefan deplaseazã accentul de la dimensiunea
doxologicã la mãsura transfiguratoare a mãrturiei. Momentul în care
cerurile sunt deschise şi slava lui Dumnezeu se aratã Sfântului (Faptele
Apostolilor 7, 55),) coincide cu o schimbare a acestuia, astfel spus, cu
trecerea lui de la vedere la strãvedere, de la mãrturie la martiriu – aşa cum
îl înţelege astãzi teologia (Faptele Apostolilor 22, 20). Lumina Slavei
Dumnezeieşti se proiecteazãîn mãrturia personalã a Sfântului (Faptele
Apostolilor 7, 56), iar cunoaşterea dintâi se desãvârşeşte prin întâlnirea
Mântuitorului, Fiului Care stã de-a dreapta Tatãlui.26 Tertulian sugereazã,
Vorbind despre relaţia dintre credinţãşi raţiune, Sfântul Grigorie din Nazianz
(Cuvântãri teologice, traducere de Gheorghe Tilea şi Nicolae Barbu, Bucureşti, Editura
Herald, f. a., p.132) aratã: „Când vom pune înainte puterea raţiunii, lãsând la o parte credinţa, şi
vom dãrâma vrednicia de credinţã a duhului prin cercetãri raţionale, apoi când raţiunea va fi învinsã de
mãrimea lucrurilor-şi va fi învinsã negreşit, de vreme ce porneşte de la slabul organ al cugetãrii noastrece se întâmplã? Se întâmplã cã slãbiciunea raţiunii apare ca o slãbiciune a tainei credinţei noastre şi
astfel subtilitatea cuvântãrii se aratã drept o golire a Crucii, cum crede şi Pavel; cãci credinţa este
plinire a învãţãturii noastre. Iar acela care anunţã pe cele legate şi care dezleagã pe cele înnodate, care
ne aduce şi nouã în minte sã dezlegãm legãturile dogmelor care ne supun, mai ales transformându-i şi
pe aceştia, o de i-ar face credincioşi în loc de meşteri ai cuvântului”.
25 D. Stãniloae, Opere complete IV: Iisus Hristos sau restaurarea omului, pp. 264-286.
26 Foarte probabil în acest sens martiriul este corelat Tainei Botezului, fiind numit
adesea Botezul cu sânge. În Taina Botezului, preotul se roagã pentru ca lumina feţei
Dumnezeieşti sã se însemneze peste neofit, iar în martiriu aceeaşi luminã pare sã
24
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în lucrarea sa Apologeticul, aceastã transformare trãitã în experienţa morţii
muceniceşti: „Pentru noi este un adevãrat rãzboi când suntem aduşi în faţa
judecãtorilor, pentru ca acolo sã luptãm pentru adevãr, sub primejdia morţii. Însã se
cheamã victorie, dacã atingi ţelul pentru care ai luptat. Biruinţa aceasta cuprinde în
sine şi gloria de a fi plãcut lui Dumnezeu şi cucerirea vieţii veşnice. Dar suntem
zdrobiţi! Aşa este, dar dupã ce am câştigat. Aşadar, când murim de fapt învingem,
când suntem zdrobiţi suntem scãpaţi”.27
Mãrturia martirilor devine eikon al Cuvântului Întrupat, întrucât
trimite la viaţa Acestuia şi Îi reveleazã puterea mântuitoare.28
Unitatea de cuget se manifestã în suferinţele muceniceşti ca
prezenţã a Vieţii şi Adevãrului. Aceastã prezenţã a Vieţii este trãitã de
creştini în toatã vremea, pentru cã aceştia fac experienţa lui Dumnezeu în
lucrarea mãrturisitoare şi de propovãduire a Bisericii. Dar, pentru cã
martirii sunt pãrtaşi Vieţii şi Adevãrului prin propria lor viaţãşi prin
propriul lor cuvânt, prezenţa mucenicilor este legatã indisolubil de
prezenţa lui Hristos.29Ei trãiesc prin excelenţã eclezial, potrivindu-se
mişcãrii divine de kenozã printr-o ascezã personalã. Urmeazã lui Hristos şi
se micşoreazã asemenea Lui, pânã la moartea jertfelnicã. În virtutea
acestui fapt de slujire şi iubire, pãrticele din trupurile lor Sfinte sunt
aşezate în Sfânta Masãşi în Sfântul Antimis, ca prezenţa lor sã mijloceascã
înaintea lui Dumnezeu întreaga comuniune a ekklesiei. Necunoscuţi de
lume, ei fac lumii cunoscut pe Fiul, pe Tatãl şi pe Duhul Sfânt, ridicânduse la starea îngereascã de mesageri, de purtãtori ai lui Dumnezeu.30
transparã în mãrturia Sfinţilor, fapt pentru care existenţa lor se confundã cu aceea a lui
Hristos.
27 Tertulian, ApologeticusL, 2-3 (PL 1, col. 531 A). Traducere de prof. N. Chiţescu, E.
Constantinescu, P. Papadopol, D. Popescu, în Apologeţi de limbã latinã (PSB 3),
introducere, note şi indici de prof. N. Chiţescu, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1981, p. 108.
28 Pr. prof. Petru Rezuş, Aghiologia Ortodoxã, Caransebeş, Tiparul Tipografiei Diecezane,
1940, pp. 55-57.
29 Sfântul Maxim Mãrturisitorul (Ambigua, traducere, introducere şi note de pr. prof. D.
Stãniloae, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, 2006, p. 216) afirma: „Iar dacã, pe lângã aceasta, s-a tãgãduit şi pe sine însuşi
«pierzându-şi sufletul pentru Mine, îl va afla pe el» (Lc. 9, 24). Adicã dacã a pãrãsit viaţa de aici cu
voile ei, pentru cea mai bunã, a dobândit numai pe Cuvântul cel viu şi lucrãtor al lui Dumnezeu, Care
«strãbate prin virtute şi cunoştinţã pânã la despãrţitura sufletului şi a duhului» (Evr. 4, 12),
nemaiavând nimic nepãrtaş de prezenţa Lui. În acest caz s-a fãcut fãrãînceput şi fãrã sfârşit (Evr. 7,
3), nemaiavând în sine viaţã mişcãtoare vremelnicã– ce are început şi sfârşit şi e tulburatã de multe
patimi –, ci numai pe cea dumnezeiascã şi veşnicã a Cuvântului sãlãşluit în sine, care nu-şi are
sfârşitul în nici o moarte”.
30 P. Rezuş, Aghiologia Ortodoxã, pp. 65-67.

71
CEEOL copyright 2019

CEEOL copyright 2019

Astra Salvensis, an IV, numãr 7, 2016
Martiriul este, de aceea, investirea deplinã în Duhul Adevãrului şi în
lumina Dumnezeiascã.31
De la începutul creştinismului, mântuirea este asociatã morţii
jertfelnice a Fiului Întrupat şi martiriul este înţeles ca experienţãîntru
asemãnarea morţii şi Învierii lui Hristos. Dacã moartea Mântuitorului a
izbãvit lumea din robia pãcatului şi a fricii, abnegaţia de sine a
mucenicilor a continuat sã vãdeascãîntre oameni mãrturia de viaţãîn
Hristos. În martiri se aratã desãvârşirea vieţii şi prin ei se vede unitatea
doxologicã a cosmosului. Acesta este motivul pentru care Apocalipsa îi
înfãţişeazã ca stând înaintea Tronului şi slujind „zi şi noapte” lui
Dumnezeu (Apocalipsa 7, 91-17). Ei sunt aceia care dau mãrturie
neîntreruptã în comuniunea cu Dumnezeu, pentru cã ei au lãsat toate şi
au urmat lui Hristos pânã la moarte. Existã dezvoltãri exegetice ale acestei
imagini înfãţişate de Sfântul Ioan Teologul:„Martirul, aşadar, în jertfa sa
pentru Dumnezeu, iese din sine pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. În el şi datoritã lui
Dumnezeu se descoperã iubirea divinã jertfelnicã, el devenind astfel gata pentru a-şi da
viaţa pentru Împãrãţia Cerurilor. Din acest motiv întregul comportament al lui,
alcãtuit dintr-o mulţime de gesturi, îl aratã ca pe un om unit în sine şi în decizia sa de
a fi în comuniune cu Dumnezeu. Deci, fiind plin de Dumnezeu, mucenicul este omul
adevãrat, reunificat în sine şi împãcat cu întregul cosmos care-l înconjoarã. Sfântul
Ignatie aştepta ca, prin mucenicia sa, Dumnezeu sã reverse asupra lui lumina cea
curatãşi, în sfârşit, odatã ajuns acolo unde este Dumnezeu, sã devinã cu adevãrat
om”.32
Mucenicia nu poate fi redusã la moartea fizicã pentru Hristos, ci
presupune o continuã ieşire din robia patimilor şi a cugetului pãmântesc.33
Moartea martiricã este expresia vãzutã a unei disponibilitãţi perpetue şi a
unei iubiri de Dumnezeu trãite extatic de Sfinţi şi de Bisericã. Înţelegând
mucenicia sub forma acestei dispoziţii duhovniceşti, trebuie spus cã ea
contureazã rostul esenţial al omului şi nu poate fi izolatã de existenţa
Mihail Neamţu, Gramatica Ortodoxiei. Tradiţia dupã modernitate, Colecţia Plural-Religie,
Bucureşti, Editura Polirom, 2007, pp. 56-57.
32 Irienu Popa, Experienţe mistice la Pãrinţii Orientali, seria Misticã Ortodoxã, vol. 2, Craiova,
Editura Mitropoliei Olteniei, 2012, p. 75.
33 Sfântul Ignatie Teoforul (Cãtre magnezieni V, 1-2, în: PSB 1, traducere, note şi indici de
pr. D. Fecioru, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, 1995, p. 166) scrie: „Lucrurile au un sfârşit, iar în faţa noastrã stau acestea douã:
moartea şi viaţa; şi fiecare «are sã meargã la locul lui» (Fapte 1, 25). Dupã cum sunt douã monezi,
una a lui Dumnezeu, iar alta a lumii şi fiecare din ele au o întipãrire proprie, tot aşa şi cei
necredincioşi au întipãritura lumii acesteia, iar cei credincioşi au, în dragoste, întipãritura lui
Dumnezeu Tatãl prin Iisus Hristos; dacã nu alegem, prin El de bunã voie moartea, în patima Lui,
nu avem în noi viaţa Lui”.
31
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fiecãrui creştin. Fie cã este monah, fie cã trãieşte în lume, cel îmbisericit
este chemat sã exerseze sensul eshatologic al creaţiei şi sã participe ascetic
la mãrturia vieţii. Dimensiunile martiriului se actualizeazã în viaţa
cotidianã a creştinului, care renunţã la propriul sãu egoism şi se jertfeşte
pentru ca Hristos sã trãiascãîn el. Este o smerire de sine care nu umbreşte
moartea muceniceascã a Sfinţilor, dar o vãdeşte în dimensiunea ei
cotidianãşi o transpune în lucrarea zilnicã a creştinilor.
Înãlţimea duhovniceascã a muceniciei, care pãstreazã ceva
excepţional şi de neînţeles pentru omul obişnuit, contureazã slujirea
unitãţii de credinţã. Martirul aratã pânã unde se întinde mãrturia
Adevãrului şi cu ce preţ se cere pãstrat acest Adevãr. Or, fiindcã mãsura
mãrturiei este însãşi viaţa cea vremelnicã, pleroma unitãţii de credinţã
devine însuşi scopul vieţuirii pe pãmânt. Creştinismul nu proiecteazã ca
scop al vieţi un sistem doctrinar, ci o întâlnire personalã cu Dumnezeu.
Acesta e motivul pentru care nici unitatea de cuget a Bisericii nu poate fi
redusã la o sumã de enunţuri dogmatice sau, mai bine spus, nu se poate
epuiza într-un şir de formulãri sintetice. Unitatea de credinţã presupune
experienţa unei prezenţe de tipul celei arãtate de Sfinţii Mucenici. Ea se
formuleazãlogic pentru cã este întemeiatãpnevmatologic.
Suferinţele şi mãrturia mucenicilor au apropiat slujirea acestora de
Taina preoţiei lui Hristos.34 Legãtura dintre martiriu şi preoţie este
întreitã, demonstrând interdependenţa dintre unitatea de credinţãşi
unitatea de slujire în pãstrarea comuniunii ecleziale. Aceastã corelaţie are,
întâi, o exprimare liturgicã. Mucenicii urmeazã Jertfei lui Hristos,
„Arhiereulul Care a şezut de-a dreapta tronului slavei” (Evrei 8, 1), devenind
altare ale slujirii sacramentale35. În moartea lor pentru credinţã, martirii
aratã sensul vieţii şi redau trupului transparenţa duhovniceascã de la
începutul creaţiei. Paradoxal, trupurile lor sfinte-care sunt jertfãşi altar
pentru Dumnezeu şi în care cele vãzute s-au unit cu puterile cele
nevãzute-sunt împãrţite în toatã lumea. Comunitãţile locale trãiesc, în
acest fel, o aducere împreunã prin Sfintele Moaşte ale martirilor, ele fiind
aşezate simbolic la temelia altarului Bisericii. Relaţia dintre preoţie şi
martyria are, apoi, o identitate eshatologicã. Slujirea preotului comunicã
harul sfinţitor şi creşte koinoniaekklesiei spre parusia lui Dumnezeu.
Tradiţia Apostolicã IX. Traducere de I. Icã Jr., în: Canonul Ortodoxiei, volumul I: Canonul
apostolic al primelor secole, Sibiu, Editura Deisis, 2008, p. 577.
35 Sfântul Chiril al Alexandriei (Închinarea şi slujirea în Duh şi Adevãr, PSB 38, traducere,
introducere, indici şi note de D. Stãniloae, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1991, p. 107), vorbeşte despre faptul cã Hristos
Însuşi este Jertfãşi Altar. Fiind asemenea Stãpânului, mucenicii sunt jertfã de sine şi altar
al acestei jertfe.
34
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Lucrarea preoţeascãşi persoana clericului sunt semne ale prezenţei lui
Dumnezeu şi icoane ale comuniunii ortodoxe,36 iar martiriul exprimã
aceeaşi parusie a Tatãlui, în Fiul, prin harul Duhului Sfânt. „Actele Martirice
ne aratã din abundenţã cã Sfinţii Mucenici în suferinţele lor nu sunt niciodatã singuri,
ci Dumnezeu Cel «minunat întru sfinţii Sãi» este permanent în ei şi în toate
momentele vieţii lor. Spre pildã, în martiriul Sfântului Policarp se spune cã: «în ceasul
muceniciei, cei chinuiţi dovedeau tuturor cã prea vitejii martiri ai lui Hristos sunt ca şi
dezbrãcaţi de trup sau, mai bine, Domnul Însuşi era de faţããşi vorbea cu ai Sãi». [...]
Evident, atât Mântuitorul are un rol covârşitor în viaţa martirului, cât şi Sfântul
Duh. În suferinţa sa pentru Hristos, mucenicul nu este niciodatã pãrãsit de Paracletul
Care insuflã nevoitorului rãspunsurile în faţa persecutorilor. Tocmai aceasta face ca
faptele mucenicului şi cuvintele lui sã fie considerate ca mãrturisiri de credinţãşi
evenimente liturgice”.37
Acolo unde se aratã moartea muceniceascã, se face vizibil,
deopotrivã, Chipul Tatãlui şi milostivirea Sa cãtre oameni. Sfinţii
Mucenici se aseamãnã preoţilor, în al treilea rând, pentru cã
propovãduiesc pe Hristos. Moartea martiricã naşte pretutindeni fii noi
Bisericii şi aduce rod însutit prin mãrturia ortodoxã despre Dumnezeu.
Unitatea de credinţã, aşa cum se profileazã ea în mãrturia şi
moartea Sfinţilor Mucenici, expliciteazã vocaţia martiricã a Bisericii. Nu
este vorba doar despre caracterul ascetic sau despre exerciţiul jertfelnic
potrivite lucrãrii şi misiunii ecleziale, cât despre faptul cãînsãşi credinţa
rãmâne în profunzimile ei o participare la suferinţele şi biruinţa
Mântuitorului. Ucenicul lui Hristos nãzuieşte sãsimtã împreunã cu Hristos
moartea, pentru a cunoaşte împreunã cu El şi Învierea.38Sfântul Ignatie
Teoforul rezumã aceastã orientare a Bisericii şi a fiecãrui creştin:„Naşterea
mea mi-i aproape. Iertaţi-mã, fraţilor! Sã nu mãîmpiedicaţi sã trãiesc, sã nu voiţi sã
mor! Nu-l daţi lumii pe cel care voieşte sã fie al lui Dumnezeu, nici nu-l amãgiţi cu
materia! Lãsaţi-mã sã primesc luminã curatã! Ajungând acolo, voi fi om! Îngãduiţimi sã fiu urmãtor al patimilor Dumnezeului meu! Dacã-L are cineva în el, sã se
gândeascã ce vreau şi sã aibã milã de mine, pentru cãştie cele care mã apasã”.39
Ekklesia îşi înţelege unitatea de credinţã ca identitate vie în
Hristos, prin Duhul Sfânt.
Vezi şi D. Stãniloae, Teologia Dogmaticã Ortodoxã (II), ediţia a IV-a, Bucureşti, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxã, 2010, p. 259.
37 Irineu Popa, Experienţe mistice la Pãrinţii Orientali, pp. 123-125.
38 Rugãciunea ce încheie Acatistul Sfintei Cruci exprimã frumos aceastã nãzuinţã: „Mã rog
bunãtãţii Tale celei nemãrginite, ca sã mã faci şi pe mine pãrtaş sfintelor Tale Patimi, cinstitelor rãni
şi morţii Tale celei de viaţã fãcãtoare”.
39 Sfântul Ignatie Teoforul, Cãtre romani VI, 2-3, în: Scrierile Pãrinţilor Apostolici (PSB 1), p.
176.
36
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Martori şi mãrturisitori-slujirea Tradiţiei
Acest lucru pare sã fie demonstrat şi de existenţa Sfinţilor
Mãrturisitori, care desfãşoarã propria lor viaţã ca mãrturie a Adevãrului.
În anumite situaţii, precum cea în care se afla Sfântul Maxim
Mãrturisitorul, spre exemplu, aceştia rãmân singuri în comuniunea
credinţei, fapt ce aratã cã unitatea de cuget a ekklesiei nu este dependentã
de o cantitate, nici supusã unor silogisme filosofice. Ea depinde de
dobândirea Duhului Sfânt şi de pãstrarea prin El a comuniunii cu
Dumnezeu-Treime şi a Revelaţiei Sale. Cuvântul Sfântului Maxim cãtre
surorile din Cartagina expliciteazã acest înţeles:„Eu socoteam cã sunteţi bine
întãrite în adevãr şi cã aveţi temeliile sufletului neclintite de la binecredincioasa
mãrturisire şi din nãdejdea dreptei credinţe nepãtate şi fãrã greşealã a lui Hristos, din
respectul pentru harul lui Dumnezeu, care v-a chemat pe voi şi v-a unit cu trupul viu
şi întreg şi nepãtat al sfintei Biserici universale şi apostolice şi v-a întãrit când vã
veştejea boala rãcirii şi a neştiinţei, fãcându-vãmãdulare ale trupului de obşte al
Bisericii. Cãci prin acest har se vesteşte cuvântul puternic şi binecredincios şi drept şi
adevãrat al mântuirii”.40
A te pãstra în unitatea de credinţã presupune a te pãstra viu în
Biserica lui Dumnezeu;41 a exprima nu o pãrere întemeiatã pe opţiunile
personale, ci Adevãrul katholic al ekklesiei, Adevãr asumat în chip personal.
În lumina vieţii Sfinţilor Mãrturisitori, unitatea de cuget a Bisericii
primeşte trãsãturile unei slujiri a Tradiţiei. Dacã prima formã de
participare la mãrturia eclezialã a fãcut evidentã necesitatea unei
continuitãţi în comuniunea Cincizecimii, iar suferinţele muceniceşti au
exprimat unitatea de credinţã ca prezenţã vie a Cuvântului, experienţa
Mãrturisitorilor subliniazã importanţa coordonãrii celor douã realitãţi. În
teologhisirea acestora din urmã se manifestã continuitatea pnevmaticãşi
prezenţa hristicã experiate de comunitatea apostolicã, fiindcãînvãţãtura şi
propovãduirea Adevãrului coincid în cuvântul lor în chip desãvârşit. Spus

Sfântul Maxim Mãrturisitorul, Epistola XVII (PG 91, col. 584 D-585 A). Traducere de
D. Stãniloae, în Scrieri şi epistole hristologice şi duhovniceşti (PSB 81), introducere şi note de
D. Stãniloae, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, 1990, p. 149. Cf. şi I. Icã Jr., Sfântul Maxim Mãrturisitorul (580-662) şi tovarãşii
sãîntru martiriu: papa Martin, Anastasie Monahul, Anastasie Apocrisiarul. „Vieţi”-actele
procesului-documentele exilului, Sibiu, Editura Deisis, 2004, pp. 56-57.
41 Alain Riou, Le monde et l‟Église selon Maxime le Confesseur, Paris, Beauchesne, 1973, pp.
135-146. Vezişi J.-C. Larchet, Sfântul Maxim Mãrturisitorul. Mediator între Rãsãrit şi Apus,
traducere de Daniela Cojocaru, ediţie îngrijitã de pr. Dragoş BAHRIM, Iaşi, Doxologia,
2010, pp. 199-215.
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altfel, aceşti Sfinţi dau mãrturie despre mãsura de participare la Tradiţie42 a
întregii Biserici, pentru cã propovãduirea lor are o relevanţã misionarã
esenţialã pentru mântuirea celor care trãiesc în comunitatea eclezialã. Ei
fac vizibil Adevãrul catolic al Bisericii sub imperiul unei necesitãţi
misionare care priveşte întreaga comuniune a ekklesiei. Intimitatea dintre
cuvântul lor şi cugetul Bisericii-sau faptul cã aceştia participã la mintea lui
Hristos (Filipeni 2, 5), face ca prin vocea lor sã se facã auzit Cuvântul lui
Dumnezeu cãtre oameni. Spre deosebire de Sfinţii Martiri, care dau
mãsura ipostaticã potrivitã mãrturiei de credinţã-afirmând Adevãrul cu
preţul propriei lor vieţi-, Sfinţii Mãrturisitorii aratã catolicitatea
potrivitãmãrturiei de credinţã43-aşadar, afirmã Adevãrul lui Dumnezeu aşa
cum s-a descoperit încã din vremea Profeţilor şi a Apostolilor. Ei sunt, în
acest sens, slujitorii Tradiţiei Bisericii,44adicã chipuri ale vieţuirii în Cuvânt
prin Duhul Sfânt.
Teologia rãsãriteanã considerã persoana episcopului şi instituţia
sinodului drept exponenţi ai vocaţiei Sfinţilor Mãrturisitori. Acest lucru
este demonstrat de faptul cã hirotonia unui episcop implicã participarea a
Asupra modului în care Ortodoxia înţelege Tradiţia vezi sinteza realizatã de J. A.
McGuckin, „Eshaton and Kerygma: The Future of the Past in the Present Kairos. The
Concept of Living Tradition in Orthodox Theology”, în St. Vladimir‟s Theological
Quarterly, vol. 42 (1998), nr. 3-4, pp. 225-271.
43 George Florovski, Bible, Church and Tradition: An Eastern Orthodox View (Collected
works I), Belmont, MA, 1971, p. 44: „Catolicitatea nu pãgubeşte personalitatea, iar o conştiinţã
catolicã nu este nici genericã, nici rasialã […] catolicitatea este o unitate concretãîn minte şi simţire.
Catolicitatea este maniera, sau ordinea sau poziţia unei conştiinţe înãlţate la «treapta catolicitãţii»
[…] Nu ar trebui sã spunem: «Toţi ajung la treapta catolicitãţii în Bisericã», ci «fiecare poate, trebuie
şi este chemat sã o ajungã». Starea aceasta nu este ajunsã întotdeauna şi de cãtre toţi. În Bisericã, îi
numim Învãţãtori [Doctori] şi Pãrinţi pe cei care au ajuns o astfel de stare, pentru cãîn propovãduirea
lor auzim nu doar mãrturia personalã, ci mãrturia Bisericii; ei ne vorbesc din plinãtatea catolicitãţii,
din plinãtatea unei vieţi desãvârşite în har”.
44 Vladimir Lossky, Dupã chipul şi asemãnarea lui Dumnezeu, traducere Anca Manolache,
Bucureşti, Editura Humanitas, 1988, pp. 159-160: „Existã o dublã dependenţãîntre «Tradiţia
Bisericii catolice» – care înseamnã facultatea de a cunoaşte Adevãrul în Duhul Sfânt-şi «învãţãtura
Pãrinţilor»-adicã regula de credinţã pãzitã de Bisericã. Nu poţi aparţine Tradiţiei contrazicând
dogmele, cum nu poţi nici sã te serveşti de formulele dogmatice primite pentru a opune o «ortodoxie»
formalã oricãrei noi expresii a Adevãrului pe care-l poate produce viaţa Bisericii. Prima atitudine este
aceea a înnoitorilor revoluţionari, a falşilor profeţi care pãcãtuiesc împotriva Adevãrului exprimat,
împotriva Cuvântului întrupat-în numele Duhului cãruia pretind cã-i aparţin. Cea de a doua este
aceea a unor conservatori formalişti sau a unor farisei ai Bisericii, care, în numele unor expresii
obişnuite ale Adevãrului, riscã sã comitã pãcatul împotriva Duhului Adevãrului. Fãcând distincţie
între Tradiţia în care cunoaşte Biserica Adevãrul şi «tradiţia dogmaticã» pe care ea o stabileşte prin
magisteriul ei şi o pãzeşte, gãsim aceeaşi relaţie pe care am întâlnit-o între Scripturãşi Tradiţie: nu
putem nici sã le confundãm, nici sã le separãm, fãrã a le lipsi de caracterul de plenitudine pe care-l
posedã împreunã”.
42
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cel puţin doi sau trei arhierei, care sã ofere mãrturia plinirii-potrivit voii
lui Dumnezeu-desfãşurate într-o comunitate bisericeascã. Hirotonia unui
ierarh coincide recunoaşterii, fãcute de episcopii unor Biserici locale
diferite, continuitãţii şi catolicitãţii harismatice a mãrturiei de credinţã, a
identitãţii şi unitãţii în Cuvânt.45 Episcopii sunt martorii şi mãrturisitorii
Adevãrului descoperit, şi succesiunea în care se înscriu prin hirotonie
este, înainte de toate, succesiunea unei ipostazieri a mãrturiei catolice şi
apostolice. Nu este vorba, în principal, despre transmiterea canonicã a
unui har special prin hotãrârea unui colectiv de slujitori, care posedã deja
acest dar şi care au constitutiv dreptul şi puterea sã-l transmitã, ci despre
aşezarea candidatului într-o slujire datãekklesiei de cãtre Dumnezeu. „Este
nu un transfer al darului de cãtre cei care l-au primit, ci adeverirea faptului cã acelaşi
dar, pe care ei l-au primit în Bisericã de la Dumnezeu, se dã acum acestui episcop în
Bisericã”.46În acest sens, adunarea episcopilor la hirotonia unui ierarh, ca
formã de afirmare a continuitãţii şi catolicitãţii vocaţiei mãrturisitoare
într-o comunitate localã, indicã împreuna lor slujire şi comuniunea lor în
Adevãr. Acest lucru caracterizeazã, de asemenea, adunarea episcopilor în
sinoade.
Recunoscând cele trei forme de participare la cugetul Bisericii,
adicã (1) nevoinţa, (2) martiriul şi (3) mãrturisirea, comunitatea eclezialãsa confruntat, încã din primele secole, şi cu refuzul asumãrii acestei unitãţi.
De-a lungul timpului, unitatea de credinţã a ekklesiei a fost negatã tocmai
de ceea ce Sfinţii Pãrinţi au numit ,,erezie”.
Împotriva unitãţii de cuget a Bisericii: pãcatul ereziei
Erezia a fost definitã, adesea, ca deviere de la comunitatea de
credinţã. Înţeleasã astfel, ea apare în gândirea unor istorici moderni drept
expresie a unui anume tip de creştinism, concurent celui oficial şi agreat
de puterea politicã.47 Concepţia acesta are la bazã realitatea pluralitãţilor
ortodoxe, evidente în Scripturãşi în perioada apostolicã, dar pare sã
neglijeze faptul cã diferenţele inter-comunitare nu au condus la o
contrazicere şi nici nu s-au afirmat printr-un proces de absolutizare.
Comunitãţile petrinãşi ioaneicã, spre exemplu, au accentuat aspecte
A. Schmemann, „The Idea of Primacy in Orthodox Ecclesiology”, în: St. Vladimir‟s
Theological Quarterly, vol. 4 (1960), nr. 2-3, pp. 56-61.
46 Ibidem, p. 58.
47 Detalii la Bart D. Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture. The Effect of Early
Christological Controversies on the Text of the New Testament, New York, Oxford University
Press, 1993.
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deosebite ale vieţii ecleziale, fãrã sã modifice Regula de credinţã a
comuniunii Bisericii48şi fãrã sã se impunã ca surse unice ale unitãţii în
Cuvânt. În acest sens, ideea unor heterodoxii concurente este departe de
realitatea istoricã.
Însuşi pluralul ,,ereziei” (,,erezii”) este oarecum inutilizabil
dogmatic. Erezia se desfãşoarã ca opţiune absolutã, alegere ce neagã orice
comunitate, cunoaştere care se hrãneşte din izolare. Din acest punct de
vedere, erezia este doar una, deşi ea prinde multe forme şi a avut
numeroase formulãri. Erezia este una, pentru cã fiecare dintre posibilele
ei formule porneşte de la acelaşi procedeu de „absolutizare a
relativului”.49Privitã ca alegere definitivã,50 erezia neagã dialogul, neagã
comunitatea şi subjugã Revelaţia. În astfel de situaţii, Biserica vine sã
rãspundã nu unei învãţãturi concurente, ci unei învãţãturi care pericliteazã
tocmai comunitatea şi dialogul. Şi, în chip firesc, fiindcã erezia se propune
ca singularitate, Biserica dã mãrturie despre dialog şi comuniune prin
Sinod. Este un contrapunct care nu e menit sã contrazicã, ci sã orienteze
comunitatea bisericeascã cãtre Cuvântul Întrupat. Epistola cãtre Diognet
împuterniceşte aceastã atitudine:„Cum spuneam, ceea ce li s-a predat nu e o
invenţie pãmânteascã, ceea ce cer sã se pãzeascã cu atâta grijã nu e o nãscocire
muritoare şi nu li s-a încredinţat administrarea tainelor omeneşti. Ci cu adevãrat
însuşi Dumnezeu Atoateţiitor, Atoatecreator şi nevãzut, El însuşi din ceruri a aşezat
în oameni şi a întãrit în inimile lor adevãrul şi cuvântul sfânt şi neînţeles, nu
trimiţând oamenilor, cum şi-ar putea imagina cineva, un slujitor, un înger sau
arhonte, sau pe cineva din cei ce conduc cele pãmânteşti sau unul din cei cãrora li s-au
încredinţat guvernãrile în ceruri, ci pe însuşi meşterul şi creatorul a toate, prin care a
creat cerurile, prin care a închis marea în hotarele ei, ale cãrui taine le pãzesc cu
credinţã toate stihiile, de la care a primit soarele porunca sã pãzeascã mãsurile
alergãrilor zilei, cãruia i se supune luna, care a primit poruncã sã lumineze noaptea,
cãruia i se supun stelele care urmeazã alergarea lunii, de care au fost rânduite şi
hotãrâte toate şi cãruia i se supun cerurile şi cele din ceruri, pãmântul şi cele de pe
pãmânt, marea şi cele din mare, focul, aerul, adâncul, cele din înãlţimi, cele din
adâncuri şi cele din mijloc; pe acesta l-a trimis lor. L-a trimis oare, cum ar putea socoti
vreunul din oameni, pentru tiranie, pentru fricã şi pentru înlemnire? Nicidecum. L-a
trimis în îngãduinţãşi blândeţe, cum trimite un împãrat pe fiul sãu împãrat; l-a trimis
Asupra dezvoltãrii Regulii de credinţãvezi şi Tomas Bokedal, ,,The Rule of Faith:
Tracing Its Origins”, în: Journal of Theological Interpretation, vol. 7 (2013), nr. 2, pp. 233255.
49 C. Yannaras, Ortodoxie şi Occident, Bucureşti, Editura Bizantinã, 1995, pp. 73-74.
50 Alexis Kniazeff, în Dictionary of the Ecumnenical Movement, ediţia a II-a, editat de
Nicholas LOSSKY, Jose Miguez Bonino, John Pobee, Tom F. Stransky, Geoffrey
Wainwright, Pauline Webb, EBB, Geneva, WCC Publications, 2002, pp. 512-213.
48

78
CEEOL copyright 2019

CEEOL copyright 2019

Astra Salvensis, an IV, numãr 7, 2016
ca dumnezeu, l-a trimis ca unor oameni; l-a trimis mântuindu-i, convingându-i, nu
violentându-i, cãci la Dumnezeu nu existã violenţã. L-a trimis chemând, nu
prigonind; l-a trimis iubind, nu judecând”.51
Revelaţia iubirii mãrturisitãîn comuniunea apostolicã a bisericii
orienteazã unitatea de cuget a ekklesiei împotriva tendinţei de izolare.
Pãcatul ereziei reprezintã o cãdere împotriva unitãţii de cuget a
Bisericii, fiind manifestat atât în dorinţa de a inova Revelaţia, cât şi în
incapacitatea de a asuma dinamic Tradiţia Bisericii. Dacã desconsiderarea
Tradiţiei indicã ispita unei izolãri îngâmfate, repetarea mecanicãşi sterilã a
adevãrului nu implicãîn chip real comuniunea cu Acesta. Nici ruptura de
Tradiţie, nici rostirea lipsitã de Duh a Simbolului de credinţã nu au parte în
cugetul Bisericii. Aceasta pentru cã obişnuirea de a trãi în Duhul Sfânt
presupune deprinderea capacitãţii de a te mişca creator în iubirea
Cuvântului, dobândirea puterii de a rãspunde în mod personal chemãrii
Mântuitorului şi de a face viaţa ta mãrturie a Adevãrului.52 Este regretabil
faptul cã pânãşi în contextul hirotoniei arhiereilor aceastã mãrturie
personalã a credinţei catolice nu mai pãstreazã dinamismul iniţial, ci se
propune ca reiterare extinsãşi unitarã a Simboluluiniceo-constantinopolitan.53 Se
inoculeazã, în acest proces, un conservatorism puţin specific Ortodoxiei.
Trebuie spus rãspicat: erezia sau absolutizarea unei experienţe relative se
petrece adesea în tãcerea şi impasibilitatea unei persoane, în refuzul de a
asuma ipostatic cugetul Bisericii. Unei astfel de atitudini nesimţitoare îi
este rostitãîntrebarea dureroasã a Împãratului: „Prietene, cum ai intrat aici
fãrã hainã de nuntã?”(Matei 22, 12).
Erezia atinge comuniunea Trupului tainic în chip dublu. Ea
produce o despãrţire plinã de suferinţãşi un dezacord stricãtor de suflet.
Învãţãtura de credinţã a Bisericii sau unitatea de cuget în Logosul Tatãlui
este duhovniceascãşi constituie contextul prin care omul ajunge la mântuire.
Schimbarea adevãrului de credinţã afecteazãînsãşi posibilitatea vieţii
împreunã cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt şi are repercursiuni în traseul
soteriologic al fiecãrui mãdular.54Participarea la erezie are consecinţe în
viaţa ipostasului-în dezacord cu ekklesia, omul se depãrteazã de unitatea
vieţii şi de slujirea lui Hristos-, dar are rezonanţe şi în comunitatea
Epistola cãtre DiognetVII, 1-5. traducere I. Icã Jr., în: Canonul Ortodoxiei, p. 385.
Cf. G. Florovsky, Aspects of Church History (Collected works IV), Belmont, MA, 1975,
pp. 155-156.
53 Arhieraticon, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, 1993, pp. 87-94.
54 Irineu Popa, „Dogmele şi mãrturisirile de credinţã ale Bisericii-sensul apofatic şi
raţionalitatea lor mai presus de raţiune”, în: Mitropolia Olteniei, vol. LXIV (2012), nr. 912, p. 17.
51
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doxologicã. Pentru cã Dumnezeu nu îşi retrage deplin darul Sãu nici
mãcar de la cei care aleg sãÎi respingã dragostea în veci,55chiar şi acela care
se face pãrtaş minciunii rãmâne într-o legãturã cu Adevãrul Vieţii şi,
implicit, cu Biserica. Aceasta înseamnã cã Trupul întreg va suferi pentru
cei care s-au fãcut „bârfitori” ai Sfintei Treimi56 prin propria alegere. În al
doilea rând, erezia a pricinuit comunitãţii ecleziale o anumitã ispitã de
exprimare justificativãşi negativã. Teologii au subliniat, uneori, cã pãrerile
ereziarhilor au fost de folos Bisericii întrucât au oferit şansa unor
precizãri dogmatice importante.57 Aceastã percepţie istoricizantã a
Tradiţiei imagineazã comuniunea Trupului într-un continuu antagonism
şi umbreşte dimensiunea pozitivã a martyriei ortodoxe. Mãrturia de
credinţã a existat în virtutea rãspunsului personal şi comunitar de asumare
a Revelaţiei, iar conştiinţa apologeticã a Bisericii a fost neîntrerupta
comuniune în pleroma Adevãrului revelat. Nu existã antagonism şi
concurenţãîn formularea credinţei, nefiind cine sã ascundã„Lumina lumii”
(Ioan 8, 12), şi nici fiinţã capabilã sã o înlocuiascã, deşi existã posibilitatea
unui refuz al lui Hristos. A vorbi despre rolul pozitiv al ereziei este
periculos, tocmai pentru cã lasã impresia unui adevãr de credinţã formulat
datoritã unui dialog istoric şi printr-un proces de evoluţie şi negaţie.58
Trupul Bisericii se exprimãduhovniceşteşi are comuniune asceticã în harul
Duhului Sfânt, unitatea de credinţã fiind întemiatãîn iconomia lui
Dumnezeu, nu în chronologia omenirii. Cu alte cuvinte, unitatea de credinţã
nu se explicãîmpotriva cuiva sau în sensul unei creşteri doctrinare, ci prin
Întrupare şi Cincizecime.
La capãtul acestei scurte prezentãri asupra unitãţii de credinţã a
Bisericii şi asupra aspectului ei de întoarcere a cunoaşterii omeneşti cãtre
Dumnezeu prin (1) nevoinţã, (2) martiriu şi (3) mãrturie, trei concluzii
eclesiologice se impun. Prima dintre acestea are în vedere importanţa
D. Stãniloae, , Teologia Dogmaticã Ortodoxã (III), pp. 272-286.
Este demn de remarcat cã Tradiţia Bisericii îi catalogheazã pe eretici drept bârfitori.
Termenul nu implicã refuzul categoric a ceva, ci dorinţa de a defini Adevãrul în baza
propriilor neputinţe, patimi şi percepţii, în virtutea unei pãreri de sine. În cântãrile de la
Vecernia prãznuirii Sfinţilor Atanasie şi Chiril (Minei pe ianuarie..., p. 316 A), de pildã,
ortodoxia Pãrinţilor Bisericii este echivalatã simplu doxologiei: „Cu cântãri plãcute sã
binecuvântãm ziua de faţã a învãţãtorilor. Cãci aceşti râvnitori ai lui Hristos ne stau înainte spre
laudã. Care, surpând bârfelile ereticilor, ne-au învãţat pe noi a cinsti Treimea, şi se roagã lui
Dumnezeu pentru sufletele noastre”.
57 Cf. de pildã, dezvoltãrile Petru Rezuş, Tradiţia dogmaticã, Caransebeş, Tiparul
Tipografiei Diecezane, 1939, pp. 228-230.
58 De altfel, orientarea ereticã existã încã de la cãderea primilor oameni în pãcat-în erezie
se ascunde negaţia şi justificarea egocentricã a protopãrinţilor-, dupã cum existã şi o
cunoaştere omeneascã nedeplinã a Adevãrului încã de dinainte de Întrupare.
55
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unitãţii de cuget a Bisericii, cea de a doua se referã la principiul de
„funcţionare”în aceastã unitate şi felul în care ea este pãstratã de ekklesia,
iar ultima are relevanţã pentru comunitatea localã a Bisericii. Cele trei
sentinţe pot fi considerate rãspunsuri la tot atâtea întrebãri care se
profileazãîn dezbaterile eclesiologice contemporane:a) Este necesarã o
unitate a credinţei?; b) Cum se oferã garanţia acestei unitãţi de cuget? şic)
Ce anume înseamnã pentru o Bisericã localã participarea la unitatea de
credinţã?
(a) Unitatea de cuget este constitutivãekklesiei, deoarece presupune
o continuare în lume a conştiinţei prezenţei Cuvântului Dumnezeiesc.
Când Fiul Se întrupeazã, creaţia cunoaşte aproprierea lui Dumnezeu în
chip tangibil. Hristos împlineşte toatã vestirea profeticã, încheie întreaga
aşteptare a lumii şi reface capacitatea omeneascã de a sesiza parusiaşi
lucrarea lui Dumnezeu. Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime sub chip
de „limbi ca de foc” (Faptele Apostolilor 2, 3), prelungeşte aceastã
sensibilitate duhovniceascã în adunarea Apostolilor, fãcând lucrarea acestora
şi viaţa lor pãrtaşe prezenţei divine. Biserica se întemeiazã pe aceastã
conştiinţã a Cuvântului Întrupat şi depinde de pãstrarea acestei pãrtãşii
date în Duhul. Nimeni nu poate rãmâne în koinonie cu Dumnezeu, dacã
nu trãieşte realitatea prezenţei Cuvântului în Duhul Sfânt, dacã nu
participã adicã la slujirea profeticã a Mântuitorului. În acest sens, unitatea
de credinţã este necesarã existenţei ecleziale.59
Toate actele liturgice ale Bisericii se întemeiazã pe conştiinţa
acestei prezenţe Dumnezeieşti. În Taina Pocãinţei, de pildã, se atrage
atenţia penitentului cãÎnsuşi Hristos stã de faţã primind mãrturisirea.60
Împãcarea cu ekklesiaşi revenirea celui ce a pãcãtuit în comuniunea
sfinţeniei lui Dumnezeu reclamã înainte de toate recunoaşterea parusiei
Persoanei. O astfel de recunoaştere condiţioneazã participarea
credinciosului la slujbele şi rugãciunile Bisericii, pentru cã redã omului
orizontul existenţei în Hristos. Aşadar, unitatea de credinţã nu poate fi
redusã la sistemul doctrinar al ekklesiei, deşi îl implicã.61 Ea este nesfârşit
59Vezi

şi observaţiile lui Jean-Claude Larchet, Biserica, Trupul lui Hristos, vol. I: Natura şi
structura Bisericii, traducere de Marinela Bojin, Bucureşti, Editura Sophia, 2013, pp. 95121.
60 Molitfelnic, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, 1992, p. 59.
61 Existã o legãturã organicã între viaţa şi învãţãtura Bisericii. Ioannis Romanides
(Dogmatica patristicã Ortodoxã. O expunere concisã, traducere de Dragoş Dâscã Sibiu, Editura
Ecclesiast, 2010, p. 81) aratã cã: „Acolo unde nu existã dogmã ortodoxã, Biserica nu poate
garanta validitatea Tainelor. Conform Pãrinţilor Bisericii, dogma ortodoxã nu este niciodatã despãrţitã
de viaţa duhovniceascã. Unde este dogmã greşitã, existã, de asemenea, o viaţã duhovniceascã greşitã
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mai adâncã decât toatãDogmatica62 şi se manifestãîn conştiinţa identificãrii
cu Hristos (Galateni 2, 20). Parafrazând învãţãtura Sfântului Apostol
Pavel, unitatea de credinţã se reflectãîn vieţuirea logosificatã a fiecãrui
creştin.
(b) Dacã unitatea de cuget este esenţialã dinamicii ecleziale, atunci
pãstrarea şi transmiterea acesteia reprezintã o prioritate a comunitãţii
ortodoxe. Acest lucru a fost remarcat încã din primele secole şi, de-a
lungul timpului, au fost propuse patru principii de garantare a unitãţii de
credinţã. (1) A fost sugeratã, întâi, o legãturã între persoana episcopului şi
adevãrul mântuitor transmis Apostolilor, pânã când s-a dovedit cã mulţi
dintre cei rânduiţi slujirii Cuvântului au cãzut împotriva dreptei
învãţãturi.63 (2) Autoritatea aceasta a fost trecutã, apoi, consensului
sinodal, dar nici aceastã instituire nu a reuşit sã gireze istoric unitatea de
credinţã. Existã tomuri întregi care condamnã una sau alta din adunãrile
sinodale pe motiv cã au inovat Tradiţia ekklesieişi Regula de credinţã. (3)
Accentuând importanţa discernãmântului duhovnicesc şi valorizând
asceza personalã, comunitatea Bisericii a vãzut în Pãrinţi şi în
didaskaloi64principii ale unitãţii de învãţãturã. Aceastã a treia încercare de a
garanta unitatea de cuget a ekklesiei a avut o influenţã puternicã asupra
Rãsãritului, fãrã a rezolva deplin problematica. Chiar şi în scrierile
Sfinţilor Pãrinţi existã pasaje ce nu se potrivesc învãţãturii ortodoxe, iar
interpretãrile didaskalilor sunt, pe alocuri, departe de cugetul Bisericii. (4)
Adoptarea în secolul al cincilea a sentinţei legaliste exprimate de Sfântul
Vincenţiu de Lerin-„deţinem ceea ce s-a cuget pretutindeni, întotdeauna
şi de cãtre toţi”,65 a împins discuţia despre unitatea de învãţãturã aproape

şivice versa. Mulţi oameni despart dogma de evlavie dar acest lucru este o greşealã. Când Hristos spune:
«Fiţi desãvârşitţi...ca şi Tatãl vostru...», El sugereazã cã trebuie sã se ştie ce semnificã desãvârşirea.
Astfel, pentru noi, ortodocşii, criteriul validitãţii Tainelor este dogma ortodoxã; iar pentru eterodocşi,
succesiunea apostolicã. Pentru creştinismul ortodox, tradiţia nu este suficientã pentru a avea o hirotonie
autentic apostolicã, ci pentru aceasta este necesar a avea dogma ortodoxã. Evlavia şi dogma sunt o
singurã identitate şi nu pot fi despãrţite una de cealaltã. Unde existã dreaptã învãţãturã existã, de
asemenea, dreaptã lucrare. Ortodoxia înseamnã: a) dreaptã slãvire, şi b) dreaptã lucrare”.
62 Dogmele indicã limitele ortodoxe ale mãrturiei despre Dumnezeu, dar nu epuizeazã
taina unitãţii de cuget a Bisericii. Ele acţioneazã asemenea unor borne: aratã drumul
potrivit cãlãtoriei, fãrã sã cuprindã întregul mister al experienţei propriu-zise. Detalii la:
Irineu Popa, „Dogmele şi mãrturisirile de credinţã ale Bisericii – sensul apofatic şi
raţionalitatea lor mai presus de raţiune”, pp. 9-26.
63 J. A. McGuckin, „Eshaton and Kerygma: The Future of the Past in the Present
Kairos. The Concept of Living Tradition in Orthodox Theology”, pp. 235-236.
64 Ibidem, pp. 242-245.
65 Sfântul Vincenţiu de Lerin, Commonitorium primum II (PL 50, col. 40).
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de absurd,66 întrucât niciuna din dogmele fundamentale nu a fost
acceptatã pretutindenişi de cãtre toţi. S-ar putea spune cã acest principiu de
funcţionare s-a dovedit ineficace din momentul pronunţãrii lui, deşi
teologii au fãcut constant apel la el pentru a demonstra continuitatea şi
unitatea de credinţã a ekklesiei. Niciunul dintre cele patru principii
enunţate istoric nu a putut garanta singur unitatea Bisericii şi, de aceea, ele
au fost conjugate. Episcopul, sinodul şi Pãrinţii au format împreunã
pilonii continuitãţii şi transmiterii Regulii de credinţã a Bisericii.
Rãsãritul considerã, pânã astãzi, cã mãsura unitãţii de cuget este
însãşi unitatea de viaţã a ekklesiei. Nimic nu a girat pleroma unitãţii de cuget
mai bine decât evenimentul liturgic şi doxologic,67 experienţa pe care
fiecare generaţie umanãşi fiecare comunitate este datoare sã o facãîn
comuniune şi creativitate. Acest fapt nu a supus adevãrul dogmatic
moralei creştine, ci a indicat interdependenţa dintre teologie, ascezãşi
Liturghie.
(c) La nivelul relaţiei inter-comunitare, unitatea de credinţã a avut
şi are un rol central. În ce priveşte întâlnirea cu eterodocşii şi eforturile de
a apropia pe cei de dinafara comuniunii Bisericii, rolul şi importanţa
unitãţii de credinţã este evident.68 Centralitatea unitãţii de cuget este însã
mult mai provocatoare în contextul discuţiilor inter-ortodoxe, unde
drumul de la (1) nevoinţã la (3) mãrturia katholicã primeşte un caracter
practic. Acesta se contureazã, în speţã, în cadrul discuţiilor privind
reorganizarea sau modificarea dipticelor. Christos Yannaras, de pildã, îşi
întemeiazã critica poziţiei ruseşti de revizuire a Pentarhiei pe chestiunea
participãrii sau a aportului unei comunitãţi locale la pãstrarea şi apãrarea
adevãrului de credinţã.69Ce a oferit comuniunii de credinţã Biserica Ortodoxã a
Rusiei?-întreabã reputatul filozof. Ca un rãspuns pertinent sã poatã fi
alcãtuit, logica acestui tip de afirmaţie ar trebui rãsturnatã. Mai curând se
cuvine întrebarea: Cât din martyria ekklesiei şi-a însuşit Biserica Ortodoxã a
G. Florovsky, Bible, Church and Tradition: An Eastern Orthodox View, pp. 51-52.
J.ohn Behr, Irenaeus of Lyon. Identifying Christianity, Oxford, Oxford University Press,
2013, p. 115.
68 Cf. M. Aghiorgoussis, „The Unity of the Church: An Orthodox Point of View”, în
Greek Orthodox Theological Review, vol. 50 (2005), nr. 1-4, pp. 141-185. pp. 151-162. Vezi
şi Ion Bria, „Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (tezã de doctorat)”, în
Studii Teologice, vol. XX (1968), nr. 1-2, pp. 109-112.
69 C. Yannaras, Adevãrul şi unitatea Bisericii, p. 237: „Moscova nu a dat pânã acum dovada unui
aport organic şi vital la modul de funcţionare al unitãţii soborniceşti a ortodocşilor sau la apãrarea
adevãrului ortodox. Nu se poate vorbi cu uşurinţã despre o dimensiune rusã a Ortodoxiei soborniceşti,
aşa cum se poate vorbi, de pildã, despre dimensiunea Alexandriei şi Antiohiei în teologie, a
Constantinopolului în artãşi cultul divin etc. Nu existã semne ale unei «deschideri» universale a Rusiei
cãtre slujirea plinã de jertfã a unitãţii bisericeşti”.
66
67
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Rusiei? Abia în contextul unei astfel de interogaţii se reveleazã importanţa
inter-comunitarã a unitãţii de credinţã. Pe firul acestei logici, se poate
spune cã întâietatea unui scaun corespunde slujirii jertfelnice şi profetice
de care a dat dovadã de-a lungul timpului, dimensiunii soborniceşti pe
care a manifestat-o în propovãduirea adevãrului de credinţã.
Mãsura vizibilitãţii unei comunitãţi locale coincide capacitãţii
acesteia de a face vizibilãmartyria Bisericii, principiul patristic invocat în
problema garanţiei unitãţii de credinţã fiind aplicat aici la o scarã
comunitarã. Dupã cum Sfinţii Pãrinţi au devenit principii ale unitãţii de
cuget prin mãrturia catolicã a Cuvântului în propria lor viaţã, tot aşa
comunitãţile locale au devenit primate ale unitãţii canonice prin mãrturia
katholicã a Adevãrului în lume. Afirmaţia aceasta are repercusiuni în
structura relaţiilor inter-comunitare pentru cã lasã deschise incertitudini
asupra pretenţilor unor Biserici ortodoxe, care nu au reuşit istoric sã
articuleze mãrturia catolicã a credinţei spre ajutorul celorlalte comunitãţi
prin episcopii, sinoadele şi sfinţii proprii.
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