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BIBLIE, TRADIJIE §1 BISERICA

de Vasile Mihoc

Biblia sau Sfanta Scriptura este un bun comun al Bisericilor

crestine si, prin aceasta, un factor de unitate. Fiecare Biserica face

apel la Biblie ca la baza autoritativa a credinjei, a viepi si a

marturiei ei. Fiecare Biserica vede in Biblie o sursa unica pentru

cunoasterea lui Hristos si a supremei Revelajii dumnezeiesti in

persoana si in lucrarea Sa de mantuire. De aceea, orice apropiere

intre Biserici va avea ca punct de pornke incercarea de a reciti

Biblia impreuna. Prin aceasta recitire impreuna se descopera

dimensiuni si aspecte care poate fusesera neglijate anterior, se

descopera, de asemenea, unele accentuari unilaterale, astfel incat

se deschide orizontul unei noi si mai profunde in^elegeri a

adevarului dumnezeiesc cuprins in Scripturile inspkate.

Toate Bisericile recunosc, in marturisirile lor de credin^a,

important si autoritatea Sfintei Scripturi, si totusi aceasta

recunoastere nu este de ajuns pentru ca aceste Biserici sa se

regaseasca in unitatea voita de Domnul Hristos (loan 17:21-23). §i

aceasta datorita perceptiei diferite a rolului si autoritatii Bibliei si

datorita interpretarilor diferite care i se aplica. Intr-adevar,

diferitele Biserici poseda abordari si interpretari diferite ale Bibliei.

Iar aceste abordari si interpretari diferite ale Bibliei sunt

" Pr. prof. dr. la Facultatea de Teologie Ortodoxa ,,Andrei $aguna" din Sibiu
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deopotriva expresia si cauza lipsei de imitate dintre Biserici. Biblia

este unica (cu nu prea mari diferen^e confesionale, de pilda, in ce

priveste statutul carfilor necanonice), dar tradipiile Bisericilor si

Bisericile insesi sunt diferite. Caci, intr-adevar, realitatea istorica

este aceea a mai multor Biserici, ba chiar a nenumarate Biserici

care, toate, au ca punct de referinj:a aceeasi Biblie. §i nu exista

Biserica fara tractive, adica nu exista nici o Biserica fara propria ei

traditie. Principiul fundamental al lui sola Biblia proclamat de

Protestantism n-a impiedicat Bisericile Protestante de a-si avea,

fiecare, propria sa traditie. §i chiar daca acesteia nu i se recunoaste,

eel pu^in teoretic, important si valoarea pe care Sfanta Traditie o

are in Bisericile Ortodoxa si Romano-catolica, nu este mai pu^in

adevarat ca in fiecare din Bisericile Protestante tradijia joaca un rol

fundamental si ca interpretarea Scripturii este intr-o stransa

legatura cu tradi^ia respectivelor Biserici sau chiar este determinate

de aceasta tradi|ie. Astfel incat nu putem vorbi de Sfanta Scriptura

si de autoritatea ei fara a ne referi la tradijie. Amandoua insa

opereaza in contextul Bisericii si sunt izvorul si expresia credintei

Bisericii. In^elegerea important si a autoritapi Scripturii si a

tradijiei va fi, deci, determinata de acest al treilea factor care este

Biserica.

I. Autoritatea Sfintei Scripturi

Noul Testament ne ofera o perspectiva foarte clara privind

autoritatea Sfintei Scripturi. Invajatura Mantuitorului, desi foarte

asemanatoare in forma si, uneori, si in conpnut cu cea a rabinilor,

ofera totusi o perspectiva foarte diferita de aceasta din urma, eel

pupn in ceea ce priveste autoritatea Scripturii. Iudaismul

contemporan Mantuitorului, intemeiat pe convingerea inspira^iei

(verbale) si pe aceea a neindoielnicei autenticitapi a Bibliei, sus^inea
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autoritatea suprema a fiecarui cuvant din scrierile biblice.1 Iisus

insa, deji afirma clar validitatea integrate a »Legii si proorocilor"

(Mt. 5:17 si urm.), totusi nu ezita sa ,,critice" Biblia si s-o

interpreteze intr-un mod cu totul nou, cum vedem, de pilda, in

cele sase antiteze din Predica de pe Munte (Mt. 5:20 §i urm). Iar'

daca interpretarea mesianica pe care o da El Scripturii nu era ceva

cu totul nou pentru iudei, totuji este cu totul noua afirmau'a Sa

revolutionary - si convingerea sigura a Bisericii primare - ca El

inaugureaza Imparapa lui Dumnezeu §i ca Scriptura in ansamblul

ei trebuie privita din perspectiva acestui nou absolut.

Exegeza Sfantului Apostol Pavel este, desigur, tributara

formelor §i metodelor de interpretare rabinice.2 Ea este pujin sau

deloc influen^ata de interpretarea alegorica a$a cum a fost ea

practicata de Filon din Alexandria; spre deosebire de Filon,

Sfantul Pavel ca §i, in general, autorii noutestamentari, nu neaga

niciodata realitatea istorica a relatarilor Vechiului Testament. Dar

in Epistolele pauline §i in toate scrierile Noului Testament apare

ceva cu totul nou fa$a de interpretarea rabinica: aceasta noutate

este orientarea §i caracterul hristocentric al interpretarii Vechiului

Testament.3 Este sigur ca Biserica a mo^tenit de la iudaism nu

numai Scriptura Vechiului Testament, ci si o foarte inalta

consideran'e in ce priveste valoarea §i autoritatea acesteia.

1 Cf. Sanhedrin 99a: »Qne zice: «Legea (Tora) nu este de la Dumnezeu» sau

chiar numai: «Toata Legea (Tora) este la Dumnezeu in afara de cutare sau

cutare verset, in care nu Dumnezeu, ci Moise a grait, din gura sa» - acela sa fie

smuls dinradacina".

2 Ase vedea J. Bonsirven, Exegese rabbiniqm et exegesepaulinienn^ Paris 1939; W.

D. Davies, Paul and RabbinicJudaism 5, London, SPCK, 1970.

3 Cf. Petros Vassiliadis, ,,Scriptural Authority in Early Christian

Hermeneutics", in: Apiaxoxs^eio IIave7uaTr|uio E7iiaxri(LtoviKTi

06oA,oytKr|(; LxoXi^q - Mvr|fXT| Icoavvou Euayy/ Avaaxaaiou,

Thessalonica 1992,105-108 (106f).
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Inspirapa Sfintei Scripturi este afirmata cu claritate si in mod

repetat in Noul Testament, nu numai in referiri directe ca cele din

2Tim 3:16 sau 2Pet. 1:20-21, ci si in multe alte feluri. Dar, pe de

alta parte, apare clar ca Sfanta Scriptura nu este singura si suprema

autoritate pentru Biserica epocii apostolice. Deoarece pentru

primii cre^tini exista o alta autoritate suprema: aceasta autoritate

este Insusi Domnul Iisus Hristos. Scriptura isi are valoarea si

autoritatea numai in legatura cu Hristos, Care este autoritatea

suprema. La cateva decenii de la inceputurile Bisericii, la canonul

Vechiului Testament au inceput a se adauga scrierile Noului

Testament. Se pare ca n-a existat nici o dificultate pentru Biserica

in a accepta aceste noi scrieri si in a le acorda eel puoii aceeasi

autoritate ca §i cea a scrierilor Vechiului Testament. Dar si aceasta

Scriptura largita isi are autoritatea numai in relate cu persoana vie

a lui Iisus Hristos. Sfantul Ignatie Teoforul, la inceputul sec. II, ne

ofera un bun exemplu in aceasta privinja. Desi este clar ca el

cunoaste eel pupn cateva din scrierile Noului Testament - sigur

ICorinteni $i alte Epistole pauline, foarte probabil Evanghelia de

la loan §i, de asemenea, Evangheliile sinoptice - totusi el niciodata

nu apeleaza la ele in mod direct; nici nu foloseste extensiv Vechiul

Testament. Singura sa autoritate este Iisus Hristos, lucrarea Sa de

mantuire si credinja adusa de El. ,,Pentru mine - scrie Sfantul

Ignatie - arhivele sunt Iisus Hristos

(euxn 8e apxeict eaxiv Iriaouq Xpiaxoc;), arhive sfinte, crucea

Lui, moartea, invierea Lui si credin^a data prin El".4

Aceasta referire la Hristos ca la autoritatea vie a Bisericii §i-

a avut suportul in invajatura Bisericii primare despre Sfantul Duh.

In Noul Testament - §i mai ales in scrierile lucanice -

Qestinismul apare ca fiind deschis unei noi inj;elegeri a Revela^iei

4 Sf. Ignatie Teoforul, Cdtre Filadelfieni, VIII, 2, in: Scrierile Pdrinfilor ApostoHci,

trad, de Pr. D. Fecioru, PSB 1, Bucure§ti, 1979, p. 180.
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divine. Traind sub asistenja Duhukii Sfant, Biserica inceteaza a

privi inapoi, spre autoritaple din trecut, si isi indreapta atenjia spre

viitor. ,,Trecutul nu mai suprima prezentul, ci el este interpretat

dinamic, pentru a da un nou sens si o noua perspective

viitorului".5 Acest dinamism isi are izvorul in lucrarea Duhului

Sfant. Prin Duhul Sfant, Hristos este si ramane mereu prezent in

Biserica Sa, El este ,,Capul Tmpului" (Ef. 1:22; Col. 1:18), adica

suprema sa autoritate. Aceasta injelegere a rolului lui Hristos in

Biserica a fost posibila numai in lumina unei doctrine apropriate

despre Duhul Sfant. Marturisind dumnezeirea Duhului Sfant si

afirmand, in doctrina trinitara, egalitatea Sa cu Tatal si cu Fiul -

una dintre cele mai radicale dintre afirmaj^ile privind taina

Dumnezeirii - Biserica primara a rupt lanjurile fricii si ale

dependenjei de trecut.

CXivantul lui Dumnezeu intrupat in persoana lui Iisus

Hristos este, deci, suprema autoritate in Biserica. Cuvantul scris

este numai o expresie parjiala a Revela^iei lui Dumnezeu. Iisus

Hristos este Revela^ia dumnezeiasca suprema si completa in ce

priveste mantuirea noastra. Aceasta afirmapie fundamentala are

doua consecin];e pentru hermeneutica biblica:

1) Principiul sob Scriptura este insuficient. Nu toata

Revelapa divina este cuprinsa in Scriptura; si nu tot ceea ce a facut

si a inva^at Iisus se afla scris in Noul Testament (cf. loan 20:30;

21:25). Nu numai scrierile biblice, ci intreg ansamblul Tradiu'ei

care vine de la Sfinpi Apostoli, inva^atura lor orala si ansamblul

invajaturii si al practicii Bisericii apostolice trebuie acceptate ca

autoritate pentru Biserica.

5 P. Vassiliadis, ,,Scriptural Authority" (cf. nota 3), p. 107; cf. Idem,

"H ayiOTcveufiaxiKri 8taaxaoi(; xou XpiCTTiaviaiiioi) - ZxoA.io cjto

Aouk. 3:16", rprjyopio; o riaXajia<;, 68 (1985), p. 61-65.
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2) Iisus ne vorbeste nu numai in Sfintele Evanghelii. El se

afla intr-o comuniune vie cu Biserica Sa si, prin Duhul Sfant,

calauzeste necontenit Biserica la tot adevarul. Ca urmare a acestui

fapt, exegep. ortodocsi nu sunt atat de interesap. cum sunt cei din

Vest de ceea ce a facut si a zis Iisus in timpul slujirii Sale

pamantesti - adica de cautarea cu tot dinadinsul a lui ,,Iisus Cel

istoric". Inspirajia include lucrarea Domnului Celui inviat in

Biserica, prin Duhul Sfant Mangaietorul, in a calauzi deopotriva

alcatuirea si interpretarea scrierilor biblice si in a face din ele o

revela^ie a adevarului si a viepi. wDatorita funcpunii hermeneutice

continue a Duhului in Biserica, cuvintele atribuite lui Iisus in

Evanghelii trebuie primite ca autoritative, fie ca provin din

inva^atura lui Iisus Insusi, in timpul activitapi Sale publice, fie ca

reprezinta cuvintele lui Iisus Cel inviat si preamarit adresate

comunitapi eclesiale prin Duhul Sfant dupa Qncizecime".6

Data fiind aceasta in^elegere a prezen^ei §;i a lucrarii

Duhului Sfant si a inspiratiei ca numai unul din aspectele acestei

lucrari, autoritatea BMei nu poate fi in|eleasa in afara ,,mediului"

ei, care este Biserica, si in afara Sfintei Tradipii a Bisericii.

Dar ce este Sfanta Scriptura? Vom incerca sa raspundem la

aceasta intrebare in cele ce urmeaza.

II. Natuta Sfintei Scripturi

1) In raport cu Revelapa

In perspectiva ortodoxa, Sfanta Scriptura este parte a

iconomiei (pikonomia) divine a mantuirii. Ea aparpne procesului de

6 John Breck, Scripture in Tradition. The Bible and its Interpretation in the Orthodox

Church, Crestwood, NewYork, St. Vladimir's SeminaryPress, 2001, p. 19.
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autorevelare a lui Dumnezeu, orientat spre Intrupare si avandu-si

in aceasta punctul culminant. Revelapa lui Dumnezeu incepe o

data cu crearea lumii prin Cuvantul dumnezeiesc si culmineaza in

Intruparea Cuvantului - Logosului (cf. loan 1:1,3,14). Dupa Sfinpi

Paring, Scriptura trebuie in^eleasa in relate cu ceea ce unii dintre

ei numesc wTreimea iconomica", manifestarea in afara a lui

Dumnezeu in lucrarea Sa de mantuire a lumii.7 Scriptura este

dovada concreta a iconomiei mantuitoare a lui Dumnezeu si un

mod al prezen^ei Logosului dumnezeiesc in lume chiar inainte de

intruparea Sa (Vechiul Testament).

Omul aude glasul lui Dumnezeu inainte de a vedea venirea

Sa, conform cuvantului din Ps. 47:7 (LXX): ,,Precum am auzit, asa

am si vazut". Exista o continuitate intre diferitele forme ale

Revelapei din diferitele etape ale istoriei, menponate sau nu in

Scriptura, si intruparea Logosului, care reprezinta desavar§irea si

plinirea Revela^ieL Scriptura este deci situata intre Revela^ie si

Intrupare si legata esen^ial de amandoua, dar fara a fi identica cu

nici una din ele.8 Dar daca Scriptura este relatarea scrisa a unei

par^i din Revelapia divina si o etapa spre intruparea Cuvantului,

este firesc ca trebuie s-o consideram, in mod constant, in legatura

cu persoana Logosului lui Dumnezeu. Centralitatea Logosului,

Care este acelasi pe intreg parcursul iconomiei divine, reprezinta

una dintre constantele teologice ale scrierilor Parinplor.9

7 Parinjii greci fac o distincpe fundamentala intre uokgt §i iconomir. Prima

define^te Fiinfa dumnezeiasca inaccesibila, iar cea de-a doua arata rela^ia dintre

Dumnezeu $i om, care culmineaza in persoana teantropica a lui Iisus Hristos.

8 Ierom. Dr. Agapie Corbu, Sfdnta Scriptura ft tdlcuirea ei in opera Sfdntuhti Grigorie

de Nyssa, Sibiu, Teofania, 2002, p. 33-34.

9 A se vedea George Galitis, ^Revelation and the Word of God. Apophaticism

and Demythologisingw, in: DIAKONIA. A<J)i6pcojia gtt| uvr|jiT) BaaiA,8iou
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2) Logosul divin §i cuvintele Scripturii

Logosul divin este necreat, in timp ce cuvintele Scripturii

sunt create, ca toate cuvintele omenesti. Ceea ce inseamna ca

natura Scripturii, chiar daca aceasta este in relate cu Intruparea lui

Htistos, nu coincide cu natura Logosului. Cuvintele Scripturii sunt

indispensabile pentru comunicarea catre om a adevarului

dumnezeiesc si - datorita improprierii lor de catre Logosul Insusi

- ele sunt mai presus de orice alt cuvant omenesc, astfel incat

Scriptura, in ansamblul ei, este, intr-adevar, Cuvantul lui

Dumnezeu. Dar nu exista o identitate intre cuvintele Scripturii si

Qivantul lui Dumnezeu, adica Logosul divin. Toate cuvintele

Scripturii ne indreapta atenu'a spre Logosul personal. Ele nu sunt

divine prin natura si nu pot capta si exprima Dumnezeirea in

insasi natura ei, ci, fiind impropriate prin har de Dumnezeu-

Qivantul, ne dau o cunoastere a Sa superioara sensului lor istoric

si/sau gramatical.

3) Cum este prezent Logosul in Scriptura?

Pentru relati'a dintre cuvintele Scripturii si Logosul divin

Sfantul Grigorie de Nyssa foloseste acelasi termen anakrasis care

este folosit de hristologia capadociana pentru relapa dintre cele

doua firi in persoana lui Hristos. Qhiar daca ceva mai tarziu

anakrasis - impreuna cu termenii inrudipi krasis, sunkrasis si mixis -

vor fi considerati' ca implica monofizitismul, in contextul cugetarii

Sfantului Grigorie acesti termeni au un sens perfect ortodox si nu

implica nicidecum un monofizitism biblic. Sfantul Grigorie vrea sa

Zxoyiavvou, Thessalonica, 1988; loan Coman, M§i Qivantul trup S-a facut".

Hristologie // mariologie patristicd, Tunifoara, Ed. Mitropoliei Banatului, 1993, p.

57-58.
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spuna numai ca, asumandu-§i prin har cuvintele Scripturii,

Logosul Se ,,amesteca" oarecum El Insusi in aceste cuvinte. Dar

acest amestec nu este desavarsit, datorita incapacitapii cuvantului

uman creat de a cuprinde in ,,in£elesul unui nume" firea cea de

necuprins si de a atinge Insusi Cuvantul. Ceea ce este dumnezeiesc

este launtric si nevazut, dar poate imbraca o forma creata, cum

este si cuvantul articulat al Scripturii. Sfantul Grigorie de Nyssa

asimileaza Scriptura cu valul si acoperamintele care umbreau

cortul sfant al lui Moise, a carui adevarata valoare si semnifica^ie

ramaneau ascunse.10

Avem de-a face aici cu o fundamentala intelegere

hristologica a naturii Scripturii. Pentru Parinpi greci, Logosul

dumnezeiesc vorbeste cu adevarat in cuvintele Sfintei Scripturi si

lucreaza prin ele asupra cititorului. Este vorba de o prezen^a

personala a lui Dumnezeu, prin hand Sau, in toate cuvintele

Scripturii, o prezen^a care, prin faptul inspira$iei, este de un alt fel

decat prezen^a Sa in restul cosmosului. §i totusi, nu este vorba de

o identitate ontologica dintre cuvintele Scripturii si Cuvantul lui
Dumnezeu.

4) Sfanta Scriptura - expresie a condescenden|ei
divine

Datorita incapacita$ii naturii umane, ca si datorita

incapacitapi cuvintelor omenesti, Scriptura apare ca o expresie a

condescenden^ei lui Dumnezeu fa$a de noi. Dumnezeul Cel viu

Care vorbeste in Scripturi Se adapteaza, Se coboara la masura
posibilitapi noastre de intelegere.

10
Referinfe la A. Corbu, op. cit. (cf. nota 8), p. 36.
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Cuvintele Scripturii sunt mult mai prejos decat realitatea

dumnezeiasca pe care vor sa o exprime. In comentariul sau la

Fericiri, Sfantul Grigorie de Nyssa scrie:

,,Am auzit Scriptura cea de Dumnezeu insuflata spunand

lucruri man despre firea cea mai presus de toate. Dar ce sunt

ele fa;a de firea aceea insa§i? Qci cuvantul a spus atata cat

poate incapea in mine (cat pot eu cuprinde, n. n.), nu cat este

Gel pe Care II arata. Caci precum din cei ce primesc aerul,

fiecare prime^te dupa largimea lui, unul mai mult, altul mai

pupn, §i eel ce are in sine aer mai mult nu a luat in sine tot

aerul, ci §i el a luat din tot aerul cat a putut, a§a §i cuvintele

despre Dumnezeu ale Sfintei Scripturi, care ne-au fost spuse

prin Duhul Sfant de catre purtatorii de Dumnezeu, sunt

inalte §i mari §i mai presus de toata marimea fafa de masura

injelegerii noastre, dar nu se ating de adevarata marire a

Antropomorfismele biblice nu sunt nici ele altceva decat

astfel de acomodari ale lui Dumnezeu la posibilitatea noastra de

ui^elegere. Daca Scriptura zice ca Dumnezeu ,,vorbe§te", waudew,

,,vede" etc., toate acestea inseamna numai ca Gel ce este Duh

desavarsit Se acomodeaza la capacitatea noastra de in^elegere.

Pe aceasta linie, in cugetarea patristica Scriptura este vazuta

uneori ca fiind circumstan^iala, cuvantul scris fiindu-ne dat numai

din pricina incapacita^ii noastre, cauzata de pacat si de pierderea

harului dumnezeiesc, de a-L cunoaste pe Dumnezeu si Revelau'a

Sa in chip direct, prin Duhul. Sfantul loan Gura de Aur scrie la

inceputul comentariului sau la Matei:

,,Ar fi trebuit sa n-avem nevoie de ajutorul Sfintelor

Scripturi, ci sa avem o viaja atat de curata incat harul

11 Si. Grigorie de Nyssa, Despre Fericiri, VII, trad, de Pr. Prof. D. Staniloae

Pr. I. Buga, in: Idem, Scrieri, Partea intaia, PSB 29, Bucuresti, 1982,387.
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Duhului sa fi pnut locul Scripturilor in inimile noastre. §i

dupa cum Sfintele Scripturi sunt scrise cu cerneala, tot a§a ar

fi trebuit ca §i inimile noastre sa fi fost scrise cu Duhul eel
Sfant.

Dar pentru ca am indepartat harul acesta, haide sa pornim

pe o noua cale, ca sa-1 dobandim iara§L Prima cale era

negre§it mai buna; §i Dumnezeu a aratat calea aceasta $i prin

spusele Sale, $i prin faptele Sale.

Dumnezeu n-a vorbit prin scrieri cu Noe, cu Avraam §i

cu urmajii lui, cu Iov §i cu Moise, ci a vorbit cu ei faja catre

fa$a, pentru ca a gasit curat sufletul lor. Cand insa intregul

popor a cazut in pacate grele, atunci da, atunci a fost nevoie

de scrieri, de table, de insemnarea in scris a tuturor faptelor §i

cuvintelor lui Dumnezeu. $i vei vedea ca acelasi lucru s-a

petrecut nu numai pe vremea sfinplor din Vechiul

Testament, ci §i pe vremea sfinjilor din Noul Testament.

Dumnezeu n-a dat ceva scris apostolilor, ci in loc de scrieri

le-a fagaduit ca le va da harul Duhului, zicand: «Acela va va

aduce aminte de toate» (loan 14:26).

$i ca sa cuno§ti ca era mai buna aceasta cale, asculta ce

spune Dumnezeu prin profetul Ieremia: <§i voi face cu voi

testament nou, dand legile Mele in mintea lor §i le voi scrie

pe inimi §i top vor fi invajap de Dumnezeu» (ler. 31:31-33).

Pavel, de asemenea, aratand superioritatea acestei cai, spunea

ca a primit legea, nu pe table de piatra, ci pe tabelele de carne

ale inimii (2Cor. 3:3). Qi vremea insa, oamenii s-au abatut de

la drumul eel drept; unii din pricina invajaturilor gre^ite, iar

alpi din pricina viepi ?i a purtarilor lor; de aceea a fost nevoie

sa fie insemnate iara^i in scris faptele §i cuvintele lui

Dumnezeu. Gande§te-te cat de rau am ajuns! Noi, care eram

datori sa vieniim atat de curat, incat sa nu mai fie nevoie de

Sfintele Scripturi, ci in loc de hartie sa fi dat Duhului inimile

noastre spre a scrie pe ele, am pierdut cinstea aceasta §i am

ajuns sa avem nevoie de scrieri".12

12 Sf. loan Gura de Aur, Omilii la Matei, /, 1, trad, de Pr. D. Fecioru, in: Idem,
Scrieri, Partea a treia, PSB 23, Bucure§ti 1994, p. 15.
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Din nefericire, adauga marele antiohian, ,,nici de acest al

doilea leac, de Sfintele Scripturi, nu ne-am folosit cum trebuie".13

Aceasta percep{ie a naturii Scripturii deschide calea unei

exegeze care postuleaza multiplicitatea sensurilor textelor biblice.

Natura Scripturii este de a§a fel incat exista un injeles diferit

pentru fiecare lectura a ei, variajiile in ce prive^te injelesul fiind

expresia diferenjelor in ce priveste rela^ia mistica a cititorilor cu

Dumnezeu.14 Scriptura este de a^a natura incat in^elegerea ei

devine oarecum oglinda masurii spirituale la care s-a inaljat

cititorul sau interpretul ei. Exista, deci, o relape ontologica intre

Sfanta Scriptura si cititorul ei si aceasta relate nu poate fi in^eleasa

decat in termenii coborarii lui Dumnezeu la masurile omului, pe

de o parte, §i la eforturile omului de a-L cunoaste pe Dumnezeu,

pe de alta parte. Trebuie sa adaugam ca acest aspect al naturii

Scripturii fundamenteaza un gen specific de obiectivitate, cu totul

diferit de ceea ce in general - de la Iluminism incoace - se

considera a fi obiectivitatea £tiin$ifica: am in vedere obiectivitatea

relajiei concrete dintre om §i Dumnezeu in Hristos, o relatie care

este personala si con^tienta din partea omului. Despre acestea ar fi

multe de spus. Atingem aici subiectul experien^ei duhovnicesti ^i a

raportului ei cu Scriptura §i cu adevarata ei interpretare, care nu

poate fi decat o interpretare duhovniceasca.

5) Natura sacramentala a Sfintei Scripturi

In tradi^ia ortodoxa, Sfanta Scriptura si cunoa^terea

dumnezeiasca pe care o mijlocejte ea sunt situate in contextul

13 Ibidem.

14 Aceea§i perspectiva aparc, de pilda, in textele Sf. Grigorie eel Mare, citate in

Enchiridion Biblicum: in^elesul Scripturii create o data cu cititorul, dar el nu este

sesizat de eretici, care rod osul fara a ajunge la maduva {Enchiridion Biblicum,

Document! della Chiesa sulla Sacra Scrittura, Bologna 1993, p. 31-33).
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sacramental al Bisericii. Relapa cu Dumnezeu mijlocita de Sfanta

Scriptura intrece capacitatea cuvintelor ei omenesti de a exprima

adevarul divin. Aceasta inseamna ca Scriptura este sacramentala.
Cunoasterea supraverbala a lui Dumnezeu pe care o dobandim

prin Sfanta Scriptura se afla intr-o continuitate directa cu
cunoasterea pe care o dobandim in Duhul Sfant prin Sfintele

Taine ale Bisericii.15 Aceasta perceppe sacramentala a adevarului
dumnezeiesc prin Scriptura este sinergetica: ea este un dar al
Duhului Sfant, dar, in acelasi timp, depinde de vrednicia
(sfin^enia) noastra. Dar relaa'a Scripturii cu Tainele Bisericii nu se

reduce la nivelul cunoasterii. Exista o unitate launtrica intre natura
Scripturii si tot ceea ce apai|ine Bisericii - Tradipa, cultul, viaja

comunitara etc. In Biserica experimentam aceasta unitate in chip

doxologic. Sfantul Vasile eel Mare zice ca ,,noi credem cum ne-am

botezat si ne inchinam dupa cum credem".16 Pe aceeasi linie,
Sfantul Grigorie de Nyssa, scriind o marturisire de credin^a pentru
unii care puneau sub semnul intrebarii ortodoxia sa, zice ca exista

o armonie perfecta intre credin^a, Scriptura, Botez si doxologie:
„... am primit Botezul dupa cum ni s-a dat porunca, credem dupa

cum am fost boteza^i gi facem doxologie dupa cum credem, astfel
incat Botezul, credin^a si doxologia sa fie in armonie... "17

15 Cf. Sf. Simeon Noul Teolog: ,,Daca cunoajterea adevaratei injelepciuni §i
?tiinja lui Dumnezeu ne-ar fi date prin scrieri 51 invajaturi, de ce ar mai fi
necesara credinj:a sau dumnezeiescul Botez 51 Sfintele Taine?" (Traites
theologiques et ethiques I, "Sources chrctiennes", no. 122,123).
16 Sf. Vasile eel Mare, Scrisori, 159, 2, trad, de Pr. Prof. T. Bodogae, in: Idem,
Scrieri, Partea a treia, PSB 12, Bucurejti 1988, p. 346.

17 Scrisori 5 ("Sources chretiennes" no 363, p. 158-162). A se vedea ?iKL
Wilkern^ "Liturgy, Bible and Theology in Easter Homilies of Gregory of
Nyssa", in Ecriture et culturephilosophique danslapensee de Gre'spire de Nysse, Leiden
1971, p. 127-143.
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,,In Ortodoxie - scrie John Breck -, intre Cuvant si Taina

exista o unitate esenjiala, intemeiata pe tacere".18 Grairea

dumnezeiasca poate fi calificata drept ,,sacramentala" deoarece ea

este dinamica, creatoare. Cuvantul lui Dumnezeu iese Mdin

tacere"19. Actul creator final al vorbirii lui Dumnezeu ,,din

tacerea" Sa catre lume este lucrarea Fiului lui Dumnezeu intrupat.

Sfantul Apostol Pavel numeste acest act ,,taina" (mysterion) si nee

ca aceasta taina a fost ascunsa in Dumnezeu din vesnicie, iar acum

a fost descoperita si implinita in persoana lui Hristos, Fiul lui

Dumnezeu Gel rastignit si inviat (ICor. 2:2,7; Ef. 1:9-10; 3:1-12;

Col. 1:25-27; 2:2-3 etc.). Scriptura, proclamarea acestei »tainew,

este si ea sacramentala. Dupa Sfantul Isaac Sirul si dupa intreaga

tradijie mistica rasariteana, atunci cand lucrarea de mantuire va fi

implinita, adica in veacul ce va sa vina, cuvintele de vestire, de

cerere si de lauda vor fi inlocuite de tacerea contempla^iei.20

Aceasta unitate dintre Cuvant si Taina - amandoua

inradacinate in tacerea divina - vor parea, desigur, straine unora.

Distincpa protestanta (sau chiar dihotomia) dintre Cuvant si

Sacrament21, dintre predica si cult, dintre vestire si celebrare, este

18 John Breck, Puterva Cuv&ntului in Biserica dreptmdritoare^ trad, din limba engleza

de Monica E. Herghelegiu, Bucurejti, Ed. Institutului Biblic, 1999, p. 7 (= The

Power of the Word in the Worshiping Church, Oreswood, New York, St Vladimir's

SeminaryPress, 1986, p. 11).

19 „... Unul este Dumnezeu, Care S-a aratat prin Iisus Hristos, Fiul lui, Care

este Givantul Lui ie§it din tacere..." (Sf. Ignatie Teoforul, Epistola cdtre

Magnetqeni, VIII, 2, in: Scrierile Pdrinjilor Apostolici> trad, de Pr. D. Fecioru, PSB

1, Bucuresti, 1979, p. 167).

20 Sf. Isaac Sirul: ,,Tacerea este taina lumii viitoare, iar cuvintele, unealta acestei

lumi" {Epistola a ffl-a, cit. de J. Breck, Puterea Cuvdntului\cf. nota 18], 7).

21 Aceasta distinqie este presupusa, de exemplu, in definijia pe care Calvin o

da Bisericii, ca instrument al lui Dumnezeu de mantuire prin ,,predicarea

Evangheliei" §i ,,instituirea sacramentelor" (InstitufiilV, 1,1).
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straina teologiei ortodoxe.22 O inj:elegere pur »verbala" a

Cuvantului a redus conceptul de Cuvant al lui Dumnezeu la

Scripturile canonice sau chiar la predica. Dar Cuvantul Scripturii

nu-si descopera" in mod necesar inj;elesul (cf. Luca 18:34). Chiar si

cuvintele lui Hristos nu se autoreveleaza de la sine si aceasta

explica de ce El uneste invariabil propovaduirea wEvangheliei

Impara^iei" cu semne concrete, materiale, care reveleaza in^elesul

adanc si confirma adevarul cuvintelor Sale. In cadrul »vie£Li si

experienjei Bisericii, Guvantul este confirmat si actualizat prin

semnul-act ritualizat al TaineL.."23 Trecand dincolo de nopunea

strict verbala a Cuvantului si redescoperind puterea sa

mantuitoare, percepem caracterul sau sacramental.

6) Caracterul analogic §i simbolic al limbajului biblie

Am spus deja ca, datorita incapacitapi si inadecvarii

cuvintelor omenesti de a fi aplicate realitaplor dumnezeiesti,

Scriptura este vazuta de Sfinpi Paring ca o dovada a

condescenden|;ei lui Dumnezeu fa$a de firea noastra slabita prin

pacat. Dumnezeu a imprumutat nu numai cuvintele noastre, ci si

imaginile si faptele viepii noastre umane pentru a exprima, in mod

analogic, bunatajile dumnezeiesti. In Sfanta Scriptura exista

rapoituri de ordin analogic intre diferitele imagini si relatari si

realitatea transcendenta. Aceasta natura analogica a Scripturii

inseamna, pe de o parte, ca se pastreaza distincjia dintre natura

divina si cea creata, iar pe de alta parte ca prin cuvintele Scripturii

omul poate experimenta cu adevarat prezen^a lui Dumnezeu-

Qivantul. In limbajul omenesc, care este imperfect, denumirile

diferitelor lucruri nu descriu natura insasi a acestor lucruri. Acelasi

22 J. Breck, Puterea Cuvantului (cf. nota 18), p. 8-9.

23 J. Breck, Puterea Cuvdntului (cf. nota 18), p. 11.
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lucru este adevarat si in ce private numele date fiin^elor
personale. Scriptura atribuie si lui Dumnezeu o mulpme de nume,

dar aceste nume nu exprima fiinta Sa transcendents, natura Sa,
esenja Sa, ci numai energiile Sale, lucrarile Sale in relate cu

creatura.24 Sfanta Scriptura nu descrie Fiinta lui Dumnezeu, ci

ceea ce noi numim iconomia Sa. Ea descrie procesul descendent al

venirii lui Dumnezeu spre lume si pana la un punct oarecare

realizeaza aceasta venire; si, in acelasi timp, descrie procesul
ascendent al inal^arii omului spre Dumnezeu.25

24 Sfantul Vasile eel Mare vorbejste de incapacitatea noastra de a exprima in
concepte nu numai natura divina, ci §i fiinjele ji realitapile create. Contempland

cele create, analizam caracterele lor, ceea ce ne permite sa formam concepte
(nofiuni). Dar aceasta analiza nu va exprima niciodata ihtregul conpnut al
obiectelor percepfiei noastre, caci intotdeauna va ramane ceva ce nu poate fi
exprimat. In ce prive§te numele pe care noi le dam lui Dumnezeu, ele
descopera energiile dumnezeiejti care coboara la noi, dar nu §i Fiinta Sa
inaccesibila (Sf. Vasile eel Mare, Adv. Eunomium, 1,1, PG 29, 521-524; Ad
Amphilochium, Epist. 234, PG 32, 869; ?. a.; cf. Sf. Gr^orie de Nyssa, Contra

Eunomium, X, PG 45, 828). Deja dement al Alexandriei (Strvmate, V, II, PG 9,

109A) declara ca noi nu-L putem atinge pe Dumnezeu in ceea ce este El, ci
numai in ceea ce nu este. Pentru Sf. Grigorie de Nyssa {De vita Moysis, PG 44,
377B; Contra Eunomium, PG 54, 604B-D; In Cantica Canticorum, Horn XII, PG

44,1028D), orice concept omenesc este un simulacru, un chip cioplit, un idol.
Un singur cuvant exista pentru a exprima natura divina: uimirea sufletului
nostru atunci cand 11 contemplam pe Dumnezeu (In Cantica Canticorum, XII,
PG 44, 1028D). Distinqia dintre Fiinja lui Dumnezeu §i energiile Sale
necreate este fundamentals in teologia ortodoxa (asupra acestui subiect, a se
vedea, de exemplu, Vladimir Lossky, Essai sur la theologie mystique de lEglise
d'Orient, Paris, Gerf, 1990, cap. IV; ed. romana: Bucure?ti, Anastasia, p. 95 ?i

urm.). Aceasta distincpe a fost puternic afirmata in controversa din sec. XIV
dintre Sf. Grigorie Palama §i unii teologi catolici (vezi Dumitru Staniloae,
Viafa }i invdfatura Sfintului Grigorie Palama, Bucurejti, Scripta, 1993).

25 Acelasi lucru este adevarat §i in ce privejte formularile pe care le da Biserica
inva|aturii sale. Ele trebuie considerate din perspectiva apofatismului; trebuie
sa vedem in ele, in primul rand, un sens negativ, o bariera in fa$a tendinjei
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7) Inspirapa Sfintei Scripturi

Noi credem ca Sfanta Scriptura este inspirata in mod

unifonn gi, intr-adevar, Mscrisa" de Duhul Sfant, Care se exprima

in limbajul gi cu mijloacele autorului uman. Cele doua texte-cheie

din Noul Testament asupra inspirajiei Vechiului Testament -

2Tim. 3:16 gi 2Pet. 1:21 - sunt adevarate gi pentru Scriptura

Noului Testament. Din perspectiva Bisericii postapostolice, Duhul

Sfant a inspirat nu numai scrierile Vechiului Testament, ci gi

scrierile apostolice. Iar acestea din urma se constituie, printre

altele, gi drept comentariul eel mai autentic al scrierilor Vechiului
Testament.

Dar ce este inspirajia dumnezeiasca? Intr-un sens general,

winspira$ia" inseamna influenza pe care o exercita Duhul Sfant

asupra instrumentelor umane ale Revelajiei dumnezeiegti,

calauzindu-le gi intarindu-le pe acestea spre a comunica Revelapa

divina intr-un limbaj condi^ionat de contextul lor istoric specific.
Inspirajia biblica este calauzirea de catre Duhul Sfant a autorilor

biblici ale caror scrieri au fost proclamate de catre Biserica drept
canonice, adica normative pentru credin^a gi pentru via^a cregtina.

Pentru Biserica, Sfanta Scriptura este unicul Mcanon al adevarului"

sau ,,regula a credin^ei"; aceasta inseamna ca intreaga Tradipe,

adica intreaga desfagurare a Revela^iei biblice in via^a Bisericii,
trebuie considerata din perspectiva Scripturii gi judecata in lumina
Scripturii. Aceasta nu inseamna insa ca activitatea inspira^onala a

noastre de a gandi prin concepte §i de a le folosi pe acestea ca substitute ale
realkaplor spirituale, deoarece Cregtinismul nu este o §coala filosofica ce
speculeaza asupra unor concepte abstracte, ci este, mai presus de once,
comuniune cu Dumnezeu, participare la viafa Celui Viu. A se vedea V. Lossky,
Essai sur la thiologie mystique, ed. rom. (cf. nota 24), 70. Dupa Sf. Grigorie

Palama, Theopbanes, PG 150, 937A, Mnu exists nici in veacul de acum, nici in
eel viitor un nume spre a defini Fiinja dumnezeiasca".
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Duhului Sfant este limitata la Sfanta Scriptura. Tradipa (paradosis),

adica Tradi^ia autentic apostolica, Tradipia cu T mare, este si ea,

intr-un anumit sens, ,,inspirataw. Tradiu'a a fost numita ,,memoria

vie a Bisericii".26 De exemplu, interpretarea patristica a Noului

Testament constituie o parte esenjiala a acestei ,,memorii vii".

Putem insa vorbi de doua feluri sau trepte diferite ale inspirapei:

cea a Sfintei Scripturi si cea a Sfintei Tradipi. Sau, putem vorbi de

inspirafie revelatoare^ cea a Sfintei Scripturi, si de inspirafie anamneticd

(cf. loan 16:12 si urm.), cea a Sfintei TradipuL27

Pentru Biserica Ortodoxa, inspira^ia scripturistica este

sinergetica sau teantropica, in sensul ca Sfanta Scriptura este rodul

conlucrarii dintre Dumnezeu, prin harul Sau, si autorii umani.

Dumnezeu (Duhul Sfant) §i omul (autorii umani inspirap) sunt

deopotriva autori ai Sfintei Scripturi, conform principiului: omnia

ex Deo, omnia ex hominibus (= toate sunt de la Dumnezeu, toate

sunt de la oameni). Ca expresie a Revelapei divine si fiind scrisa

sub inspirapa Sfantului Duh, Scriptura este deplin dumnezeiasca;

ea este Cuvantul lui Dumnezeu. Dar deoarece autorii umani ai

scrierilor biblice isi folosesc deopotriva mintea si priceperea lor,

inva^atura si experien^a lor, Scriptura este, de asemenea, cu

adevarat si in chip deplin umana. Aceasta conceppe despre

inspirapa dumnezeiasca are importante implicatii hermeneutice, si

anume:

1) Fiind dumnezeiasca, Sfanta Scriptura va trebui tratata ca

atare, adica cu reverenja si cu obedien^a. Sfanta Scriptura este ca o

scrisoare adresata de Dumnezeu oamenilor. Prin ea vorbeste

Insusi Hristos, Cuvantul lui Dumnezeu. Scriptura este marturia

autoritativa a lui Dumnezeu despre Sine Insusi. Ceea ce ea

exprima in limbaj omenesc este cu adevarat Cuvantul lui

26 Sergiu Bulgakov, The Orthodox Church, New York, 1935, p. 19.

27 J. Breck, Putena Cuvdntului (cf. nota 18), p. 109.
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Dumnezeu. Deoarece in Biblie ne vorbegte Dumnezeu Insugi,

atitudinea noastra fa$a de ea nu poate fi alta decat aceea de
supunere, de receptivitate, de ascultare.

2) Dar Sfanta Scriptura este gi deplin omeneasca. Ea este o

adevarata biblioteca, cu multe earn', scrise in epoci diferite gi de

persoane diferite. Fiecare carte a Bibliei reflecta perspectiva epocii

in care a fost scrisa acea carte gi punctul de vedere particular al

autorului ei. Prin inspirajia scripturistica, Dumnezeu nu abolegte
personalitatea autorilor umani ai scrierilor biblice, ci, dimpotriva, o

afirma §i o intaregte. Fiecare dintre cele patru Sfinte Evanghelii, de

pilda, abordeaza in. chip propriu persoana, lucrarea gi mesajul lui
Iisus Hristos. Astfel, deoarece Scriptura este Cuvantul lui

Dumnezeu exprimat in limbaj omenesc, cercetarea ei prin

aplicarea onesta si corecta a metodelor criticii stiinpfice este nu

numai permisa, ci gi necesara. Explorand aspectul uman al

Scripturii, vom folosi toate mijloacele rapunii, pe care o avem ca
dar al lui Dumnezeu.

III. Scriptura In Tradipe §i in Biserica

1. Vechiul Testament, carte a Bisericii

Prima parte a Sfintei Scripturi, Vechiul Testament, a fost

preluata de Biserica de la iudei. Mantuitorul Hristos a recunoscut

autoritatea dumnezeiasca a Vechiului Testament (Mt. 4:4,7,10;

21:13; 22:29; loan 5:29; cf. Marcu 12:24,29; Fapte 8:32-35; g. a.).

Dupa cuvantul Domnului Hristos, Vechiului Testament este o
mare profe^ie divina: »Caci adevarat zic voua: inainte de a trece

cerul gi pamantul, o iota sau o cirta din Lege nu va trece, pana ce

se vor implini toateJ) (Mt. 5:18). Domnul a aratat, de asemenea, ca

Vechiul Testament are o importan^a deosebita pentru cunoagterea
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Revela|iei profetice despre Sine Insusi: wAsa este scris si asa

trebuia sa patimeasca Hristos si sa invieze din morji a treia zi"

(Luca 24:47). Domnul ii acuza pe farisei si carturari ca desfiin^eaza

Cuvantul lui Dumnezeu cu datina lor (Marcu 7:13) si ii mustra pe

saduchei pentru necunoasterea Scripturilor: »Voi ratacip. pentru ca

nu cunoastep. Scripturile..." (Marcu 12:24).

Sfinpi Apostoli, urmand Mantuitorului, au socotit Vechiul

Testament drept o marturie inspirata a Revelajiei lui Dumnezeu

(Fapte 3:18,22; 4:25; 28:25; s. a.). Vechiul Testament este pentru ei

Scriptum, despre care Sfantul Apostol Pavel zice: ,,Toata Scriptura

este insuflata de Dumnezeu si de folos spre invajatura, spre

mustrare, spre indreptare, spre injelepprea cea intru dreptate

desavarsit" (2Tim. 3:16; cf. 2Pet. 1:20-21). De aceea, citand, in

cuvantarile si in scrierile lor, texte din Vechiul Testament, Sfin|ii

Apostoli nu intenponeaza sa afirme sau sa confirme valoarea si

autoritatea Scripturii, sau realitatea evenimentelor istoriei sfinte, pe

care le considers de la sine in^elese. Ei citeaza Scriptura pentru a-i

dezvalui sensuri noi, ascunse, pentru a evidentia semnificapa ei

,,pentru noi" (ICor. 10:6), adica pentru credin^a si via^a Bisericii

crestine.

Preluand Vechiul Testament din iudaism, Biserica n-a avut

constiin|:a ca-si impropriaza ceva strain. De la bun inceput,

Biserica a socotit Vechiul Testament ca o parte integranta a

propriului sau mesaj revelat, deoarece ea s-a considerat

continuarea fireasca a vechiului popor al lui Dumnezeu si deci

posesoarea de drept a Scripturii sfinte a acestui popor. In acest

sens, Sfantul Apostol Pavel numeste Biserica ,,Israelul lui

Dumnezeu" (Gal. 6:16), iar pe membrii ei israelip ,,dupa Duh" (cf.

Rom 8:4-5,12-13; Gal. 3:7,29; 4:31) si adevarata taiere imprejur

(Rom. 2:28-29; Fil. 3:3; Col. 2:11; cf. Rom. 9:25). Relapia dintre

vechiul si noul popor al lui Dumnezeu este definita de Sfantul
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Apostol Pavel prin metafora maslinului (Rom. 11:17-24); paganii

convertiji sunt mladije altoite pe trunchiul eel sanatos al poporului

ales, intimp ce iudeo-crestinii, ,,ramasi$a" credincioasa despre care
vorbesc prorocii Vechiului Testament (Is. 11, 11:16; s. a.) asigura

continuitatea intre ,,Israelul dupa trup" (ICor. 10:18) si Biserica.

De la bun inceput Biserica a avut constiinta ca in ea s-au implinit

fagaduin^ele facute de Dumnezeu alesilor Sai (Gal. 3:7,14,29; Ef.

3:6) si a considerat ca Vechiul Testament care confine aceste
fagaduin^e ii aparpne de drept. Interpretat in lumina Evangheliei,
ca Revela^ie pregatitoare sau calauzitoare spre Hristos (Gal. 3:24),

Vechiul Testament a devenit cea dintai carte sfanta a Bisericii
crestine (Fapte 17:2-11; 18:28 etc.).

2. Tradijia apostolica §i Sfanta ScriptuiS

Vechiul Testament n-a ramas insa singur in tezaurul revelat

al Bisericii. Mantuitorul Iisus Hristos, atat prin via^a si lucrarea Sa

Mantuitoare, cat si prin predica Sa, a insemnat pentru Biserica

Revela^ia suprema si definitiva a lui Dumnezeu. El este insusi

Cuvantul lui Dumnezeu intrupat (loan 1:1,14). Ideea continuitatii

dintre Vechiul Testament si Noul Testament si a desavarsirii
Revela^iei in Iisus Hristos este exprimata foarte clar la inceputul

Epistolei catre Evrei: ,,Dupa ce Dumnezeu odinioara, in multe

randuri si in multe chipuri, a vorbit parin^ilor nostri prin prooroci,

in zilele acestea mai de pe urma ne-a grait noua prin Fiul, pe Care

L-a pus mostenitor a toate si prin care a facut si veacurile" (1:1-2).

Pe Sfin^ii Apostoli Mantuitorul i-a facut martori ai faptelor

si ai cuyintelor Sale: WG vepi lua putere, venind Duhul Sfant peste

voi si Imi ve^i fi Mie martori in Ierusalim si in toata Iudeea si

Samaria si pana la marginea pamantului" (Fapte 1:8). Vestind cu

vantul Evangheliei, Apostolii se si prezinta ca martori ai lui

Hristos (Fapte 1:22; 2:15; 5:32; 10:39; 26:16; IPet. 5:1; cf. Luca
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24:48). Propovaduirea acestor martori este temeiul esen$ial al

credin^ei Bisericii. Caracterul obiectiv al revela^iei

noutestamentare, istoricitatea Revelajiei lui Hristos, se intemeiaza

pe argumentul marturiei celor ce au fost de la inceput cu Hristos:

,,§i voi rnarturisip, pentru ca de la inceput suntep cu Mine" (loan

15:27). Sfantul Apostol loan zice: ,,Ce era de la inceput, ce am

vazut cu ochii nostri, ce am privit si mainile noastre au pipait

despre Qivantul vie$ii, aceea va vestim. §i viaja s-a aratat si am

vazut-o si marturisim si va vestim via^a de veci, care era la Tatal si

s-a aratat noua" (lloan 1:1-2).

Propovaduirea Apostolilor formeaza elementul esenjial si

primordial in constituirea istorica a Bisericii primare. La

Qncizecime, dupa Pogorarea Duhului Sfant, a fost nevoie de

predica Sfantului Apostol Petru pentru ca o parte dintre cei de fata

sa imbra^iseze crecUn^a crestina si sa intre in Biserica prin Taina

Sfantului Botez (Fapte 2:14 si urm.). Sfantul Apostol Pavel spune

ca wcredinta este din auzire" (Rom. 10:17). Pe de alta parte, ,,inva-

^atura Apostolilor" constituie una din cele patru structuri de baza

ale comunitapi crestine primare: »§i staruiau in invaj:atura

Apostolilor si in comuniune, in frangerea painii §i in rugaciuni"

(Fapte 2:42). Biserica nu poate exista fara transmiterea Evangheliei

lui Hristos, iar transmiterea Evangheliei nu poate avea loc decat in

Biserica.

Fidelitatea transmiterii adevarului Evangheliei prin Sfintii

Apostoli este garantata numai in Biserica si aceasta prin lucrarea

Duhului Sfant. ]M^ntuitorul a vestit dinainte ca Duhul Sfant,

Duhul adevarului, le va aduce aminte Apostolilor toate cuvintele

Sale (loan 14:26), fund pentru Biserica Sa invajator si calauzitor

spre tot adevarul (loan 14:26; 15:26; 16:13). Propovaduind

Evanghelia, Sfintii Apostoli sunt asistap de Duhul Sfant.

Evanghelia predicate de ei nu este ,,dupa om" nici nu este luata
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sau inva^ata ,,de la om", ci este insasi Descoperirea lui Iisus

Hristos (Gal. 1:11-12). Sfantul Apostol Pavel zice: »Propovaduim

in numele lui Hristos, ca si cum Dumnezeu v-ar indemna prin

noi" (2Cor. 5:20; cf. 2Cor. 2:17; 13:3; 2Tes. 2:13). Msiunea

Apostolilor are, asadar, un caracter harismatic. Ei propovaduiesc

in calitate de trimisi ai lui Hristos (Mt. 28:19), avand o autoritate

divina (Luca 10:16) si o harisma speciala (loan 14:16-17).

Actul de transmitere a Evangheliei lui Hristos in Biserica

primara prin propovaduirea Apostolilor se numeste paradosis

(ICor. 11:2; 2Tes. 2:15; cf. lTim. 6:20; 2Tim. 1:12,14), adica

pndanie sau tradifie. Din punct de vedere al conpnutului, paradosis>

Predania apostolica, este insasi Tradipa Evangheliei, adica

inva^atura lui Hristos predata de Apostoli in Biserica primara.

Aceasta Tradijie numita evanghelicd dupa conpnutul ei si apostolicd

dupa organele transmiterii ei, s-a adaugat Vechiului Testament,

formand tezaurul de adevar revelat al Bisericii. De fapt Vechiul

Testament insusi nu constituie o entitate separata de Tradijia

apostolica. Sfinpii Apostoli au inclus Vechiul Testament in Tradi^ia

(Predania) lor, avand deplina constiin]:a a unita^ii Revela^iei

dumnezeiesti. Tradiu'a apostolica cuprinde intreaga Revela^ie

dumnezeiasca supranaturala, ea este identica cu Revelapa inceputa

in Vechiul Testament si desavarsita in Hristos. Binein^eles ca

insusi Vechiul Testament primea, in Tradipa apostolica, un sens
nou si profund. Lumina Evangheliei, pe care o proiectau asupra

textelor Vechiului Testament, le permitea Sfinfilor Apostoli un
sondaj de adancime in taina acestor texte. In Tradijia apostolica,
Vechiul Testament isi dezvaluie sensuri noi, profunde, el nu mai

este carte sfanta a iudaismului, ci izvor si temei autoritativ al
inva|aturii crestine.

Tradi^ia apostolica nu se confunda cu unele tradipi
ulterioare din diferitele Biserici. Acest fapt este acum clar afirmat
nu numai de Biserica Ortodoxa, ci si in plan ecumenic. De pilda,
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raportul celei de-a patra Conferin^e mondiale a Comisiei pentru

Credin^a si Constitute (,,Faith and Order") a Consiliului Mondial

al Bisericilor (Montreal, 1963), intitulat Scriptura, Tradifie §i traditii,

printre noile perspective comune ale Bisericilor participante,

prezinta diferen^ierea clara dintre Tractive (cu ,,T' mare),

insemnand Evanghelia insasi transmisa din generate in generate

in si de catre Biserica, si tradipi (cu ,,t" mic), care inseamna

diferitele expresii confesionale ale unicei Tradipi. Aceasta

distincpie a facut posibila o perspectiva mai dinamica asupra

Tradio'ei ^i asupra relapei ei cu Scriptura. Din aceasta perspectiva,

Tradijia nu mai este inj:eleasa ca suma unor afirmapi fixate o data

pentru totdeauna si transmise din generate in generate, ci mai

degraba ca o realitate vie, ca Revelapa lui Dumnezeu in Hristos si

cursul ei in istorie. Cu alte cuvinte, ,,Revelapa lui Dumnezeu din

trecut este accesibila astazi numai ca Tradi^ie".28 Raportul este

semnificativ mai ales prin recunoasterea faptului ca ,,Traditia si

Scriptura nu sunt doua entita^i independente. Ele sunt ingemanate

de asa maniera incat nici una, luata in sine, nu poate fi folosita pur

si simplu ca autoritativa".29

3. Biblia m Tradi|ie

Deosebirea dintre Vechiul Testament si restul conpnutului

Traditiei apostolice consta la inceput numai in aceea ca daca

Vechiul Testament era scris, adica Scriptura, cealalta parte a

continutului propovaduirii apostolice era cuvant nescris, fiind

transmis pe cale orala. Foarte curand insa, Sfinpi Apostoli vor

28 The Bible — Its Authority and Interpretation in the Ecumenical Movement, ed. By

Ellen Flesseman-van Leer, Faith and Order paper No. 99, WOQ Geneva

1980, p. 2.

29 Ibid., p. 3.
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pune pe hartie o parte din invajatura lor. Dorinja credinciosilor

crestini de a avea permanent cuvantul Evangheliei, grija de a

pastra neschimbata propovaduirea apostolica, nevoile catehetic-

misionare, situajdile de criza din unele Biserici - care au facut

necesara intervenpa scrisa, prin epistole, a Sfinpilor Apostoli -, au

fost tot atatea cauze care au determinat scrierea carplor Noului
Testament. Astfel incat, foarte curand, Vechiul Testament n-a mai

ramas singurul document scris al Tradipei apostolice. Apostolii

vor propovadui de la un moment dat nu numai pe cale orala, ci si

prin scrierile lor. Sfantul Apostol Pavel ii indeamna pe tesaloniceni

cu aceste cuvinte: ,,De aceea, deci, frajilor, stap neclintiji si {ineji

predaniile (xaq napadooeiq) pe care le-ap inva^at fie prin

cuvant, fie prin epistola noastra" (sue 5ia Xoyou, eixs rmcov

(2Tes. 2:15). E vorba aici de o singura Tradijie in doua forme:
orala si scrisa. Adevarul transmis in ambele forme este unul si

acelasi. Nu e mai important sau mai autoritativ cuvantul apostolic

oral decat epistola, caci epistola il reprezinta pe Apostol, nici

epistola nu e mai important^ decat propovaduirea orala a
Apostolului.

Scrierile Noului Testament, impreuna cu Vechiul

Testament, nu cuprind decat o parte din Tradijia cea una a

Evangheliei lui Hristos. Sfantul loan Teologul arata ca mai sunt

multe cuvinte si fapte ale K^ntuitorului pe care nu le-a consemnat

in Evanghelia sa (loan 20:30-31; 21:25). Pe de alta parte, in cadrul
larg al Tradijiei unice, parole de tradi^ie scrisa, adica ceea ce

numim astazi Vechiul Testament si Noul Testament, nu stau

alaturi ca doua entka^i separate, ci se intrepatrund. Vechiul
Testament, prin evenimentele sale, dar mai ales prin profepile

mesianice si prin tipurile pe care le confine, anun^a si pregateste

Revelapa Fiului lui Dumnezeu intrupat. Pe de alta parte, in Noul

Testament sunt adesea preluate si reinterpretate texte din Vechiul

Testament. Insasi inva^atura si viaj:a Mantuitorului este prezentata
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§i ca o aprofundare si implinire a Vechiului Testament (Mt. 5;

Luca 24:25-27, 32, 44-46; etc.). Relapa aceasta de intrepatrundere

dintre Vechiul si Noul Testament este exprimata foarte bine de

Fericitul Augustin prin cuvintele: wNoul Testament in eel Vechi se

ascunde, Vechiul se desavarseste in eel Nou" (Jntroducerea 73, la

Iesirs).
Relatia dintre Vechiul Testament, Noul Testament ?i

Tradijia apostolica ar putea fi reprezentata prin trei cercuri

concentrice: la mijloc Vechiul Testament, inconjurat de cercul mai

larg al Noului Testament, amandoua cuprinse in cercul larg al

Traditiei.

Astfel, Biblia nu este o realitate suigeneris, ci ea s-a nascut si

s-a format intr-o comunitate a credin^ei. Cu alte cuvinte, Sfanta

Scriptura s-a format in matricea Sfintei Tradipi. Cele doua -

Scriptura si Tradipa - nu trebuie considerate ca fiind simplu

complementare, nici ca excluzandu-se una pe cealalta. Ele trebuie

considerate din perspectiva dezvoltarii lor istorice. Traditia a fost

descrisa ca fiind via|;a Duhului Sfant in Biserica, prezen^a Viepi

dumnezeiesti sfin;itoare in Trupul lui Hristos. Ea poate fi descrisa

ca un rau larg, al carui curent principal il constituie Scriptura.

„Scriptura este marturia normativa sau «canonica», ce serve^te ca

piatra de incercare prin care toate tradipile sunt masurate si prin

care se discerne intreaga Tradi^ie autentica. Ortodoxia vede relajia

dintre cele doua intr-un fel care poate fi descris nu ca Scriptura ori

Tradijie, sail ca Scriptura p Tradi^ie, ci ca Scriptura in Tradipe.

Aceasta deoarece Scriptura este Tradijie, in sensul ca scrierile

Noului Testament sunt parte a Traditiei si constituie elementul ei

normativ".30

30 John Breck, Scripture in Tradition. The Bible and its Interpretation in the Orthodox

Church, Crestwood, New York, St Vladimir's SeminaryPress, 2001, p. 4.
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Un ferm principiu hermeneutic ortodox este acela ca
scrierile biblice pot fi corect interpretate numai in lumina Sfintei

Tradipi. Tradipa, ,,ceea ce s-a predat" de la inceput ca marturie

autentica a ucenicilor lui Hristos si ca reflexie crestina primara

asupra tainei lui Hristos, Tradipa identificata drept ^Evanghelia

apostolica", in sensul eel mai larg al cuvantului, reprezinta
contextul original al Scripturii si, deci, da seama de conpnutul

autentic al acesteia. Traditia ne ofera astfel perspectiva

hermeneutica pentru interpretarea corecta a oricarei scrieri biblice.

Exista ca un fel de circularitate in dinamica relajiei dintre

Scriptura si Tradi^ie. Scriptura este canonul sau norma prin care

sunt judecate toate tradi^iile si prin care este determinate Tradipa

autentica, inspirata; dar, pe de alta parte, Scripturile canonice sunt

create in Biserica si de catre Biserica, fiind expresia normativa a

,,Tradi^iei vii" a Bisericii. Scriptura determina ceea ce constituie

Traditia autentica, dar totusi Traditia da na§tere Scripturii $i
determina limitele ei.

4. Scriptura, Tradijie, Biserica

Tradipa este a Bisericii. La fel si Scriptura. Este gresit sa ne

imaginam Noul Testament sau Biblia, in general, ca venind de

undeva din afara Bisericii. Noul Testament a fost scris sub
inspirata Duhului Sfant, Care este prezent si lucreaza in Biserica.
Inspirata carplor noutestamentare este o lucrare a Duhului Sfant

in Biserica, fiindca Duhul Sfant S-a pogorat si ramane in Biserica.

Pe de alta parte, cardie Noului Testament au fost scrise de oameni

ai Bisericii, in Biserica si pentru Biserica. Autorii noutestamentari

nu si-au conceput lucrarile ca unii care ar fi fost deasupra sau in

afara Bisericii, ci, purtapi fiind de Duhul Sfant, ei au infapsat in
scris credinja Bisericii.
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Se poate spune, asadar, ca Tradipa sau Predania apostolica

n-a existat nici un moment in afara Bisericii, precum nici Biserica

n-a existat fara Traditie. ,,Biserica apare o data cu Tradijia, pentru

ca Traditia este Revelapa incorporate intr-o comunitate de oameni

credinciosi. Nu se poate incorpora Revelajia decat concomitent cu

formarea unei comunita^i de oameni credinciosi care sa o accepte

si sa o aplice in via^a lor si nu exista o comunitate de oameni care

sa accepte aplicarea Revelatiei, inainte de a incepe aplicarea ei ca

Traditie".31

Calitatea Bisericii de pastrare a Tradipei apostolice si deci a

Revelatiei rezulta si din modul in care s-a fixat canonul biblic. Se

stie ca desi scrierile transmise de la Apostoli au avut de la inceput

cea mai mare autoritate in Biserica, totusi formarea canonului

biblic s-a produs in perioada postapostolica si a durat pana in

secolul al IV-lea. In stabilirea extensiunii canonului, rolul hotarator

1-a avut Biserica. Desigur ca Biserica n-a procedat la stabilirea

canonului in mod arbitrar. Biserica a recunoscut drept canonice pe

acele carpi care s-au impus prin doua elemente fundamentale:

apostolicitatea si inspirapa. Alegerea carjilor canonice, care s-a

facut sub calauzirea Duhului Sfant, constituie insa o exprimare a

infailibilitajii Bisericii in totalitatea ei.

Intre Scriptura, Traditie si Biserica exista un raport organic.

,,Biserica recunoaste autoritatea divina a Sfintei Scripturi, dar si

Sfanta Scriptura marturiseste ca Biserica este infailibik. Problema

daca Scriptura este deasupra Bisericii sau invers este o problema

gresita".32 Parintele Dumitru Staniloae exprima foarte bine

dinamismul raportului dintre Scriptura, Traditie si Biserica si arata

31 Pr. Prof. Dr. Dumitru Staniloae, Teologia Dogmatkd Ortodoxa, vol. I, Bucure§ti

1978, p. 67.

32 Diac. Ion Bria, ,,Scriptura §i Tradijie - considera^ii generate", in Studii

Teologice, serk Il-a, XXn (1970), nr. 5-6,395.
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ca acest dinamism depinde, de fapt, de lucrarea Duhului Sfant:

,,Biserica se migca in interiorul Revelajiei, sau al Scripturii si

Traditiei; Scriptura isi descopera conpnutul in interiorul Bisericii si

Traditiei; Tradipa e vie in interiorul Bisericii. Revelajia insasi e

eficienta in interiorul Bisericii si Biserica e vie in interiorul

Revelapei. Dar aceasta impletire depinde de lucrarea aceluiasi Duh

Sfant alluiHristos...J>33

Din raportul organic si dinamic dintre dintre Scriptura,

Traditie si Biserica rezulta, pe de o parte, ca numai Biserica, prin

Duhul Sfant, este pastratoarea Descoperirii dumnezeiesti, iar pe

de alta parte ca numai impreuna Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie

au valoare si autoritate, ca expresii ale Revelapei dumnezeiesti

supranaturale.

Este clar astazi ca sola Scriptura a condus la o grava criza de

autoritate si la un evident impas hermeneutic. Traditional, in

Bisericile care au susjinut acest principiu, baza autoritajdi Bibliei a

fost considerate a fi faptul inspirapei. Inspirajia a fost tratata ca un

a priori- dogmatic. Acum insa inspira^ia este recunoscuta nu ca

punctul de pornire sau ca un argument pe care se poate baza

autoritatea Bibliei, ci ca o concluzie a credin^ei. Dar o astfel de

concluzie pne de Traditie si este rezultatul lucrarii Duhului Sfant

in Biserica. Cu alte cuvinte, aser^iunea inspirapiei se bazeaza pe

experienta Traditiei ca Biblia si mesajul ei s-au dovedit a fi

autoritative. Aceasta viziune dinamica, in care Biblia este vazuta in

relate cu Traditia si cu Biserica, a fost mereu afirmata in scrierile

Parinplor. Acceptata si afirmata, cum am aratat mai inainte, in

planul dialogului ecumenic, aceasta viziune deschide perspective

nebanuite acestui dialog.

33 Pr. Prof. D. Staniloae, Teologia Dogmaticd Ortodoxa, I, (cf. nota 31), p. 69.
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Cat priveste impasul hermeneutic men$ionat, cercetarea

critica a Bibliei a relevat faptul existenj:ei unei ,,prapastii istorice"

care separa pe cititorul de astazi de scrierile biblice. Dar cercetarea

critica insas.i n-a putut construi doritul pod peste aceasta prapastie.

In schimb, »prapastia" dispare daca se ia in considerare lucrarea

mereu actuala a Duhului Sfant in Biserica. Duhul Sfant este acest

,,pod hermeneutic" cu atata staruin^a cautat de cercetarea critica

moderna a Bibliei. Duhul Sfant ni-L face mereu contemporan pe

Hristos, care ,,ieri, si azi si in veci este acelasi" (Evrei 13:8). Duhul

Sfant este si adevaratul interpret al Bibliei si numai prin el, prin

lumina si lucrarea lui in via|:a Bisericii si a credinciosilor poate fi

realizata cu adevarat interpretarea Scripturii. Caci aceasta

interpretare este o lucrare sinergetica, teantropica. Ceea ce

inseamna ca Biblia nu poate fi in$eleasa cu adevarat prin simpla

cercetare literal-istorica, facandu-se abstrac^ie de sensul ei

duhovnicesc. Iar acest sens duhovnicesc nu poate fi perceput

decat de oamenii duhovnicesti si cu mijloace duhovnicesti. Ceea

ce deschide larg orizontul abordarii celui de-al treilea element al

temei Simpozionului nostru: experien^a duhovniceasca.




