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Ce este Sfânta Tradi]ie?
Sfânta Tradi]ie sau Sfânta Predanie este înv\]\tura dat\ de

Dumnezeu prin viu grai Bisericii [i din care o parte s-a fixat în
scris mai târziu. Ca [i Sfânta Scriptur\, Sfânta Tradi]ie cuprinde
Descoperirea dumnezeiasc\ necesar\ mântuirii noastre. Ea este
via]a Bisericii în Duhul Sfânt sau permanenta prezen]\ a Du-
hului Sfânt în via]a Bisericii.

Când a luat na[tere Sfânta Tradi]ie? Înainte de
Sfânta Scriptur\, odat\ cu aceasta sau dup\ ea?

Sfânta Tradi]ie a luat na[tere înainte de Sfânta Scriptur\. În
în]elepciunea Sa, Dumnezeu a voit ca adev\rurile Descoperirii
dumnezeie[ti s\ fie date întâi prin viu grai, spre a fi u[or în]e-
lese [i primite. Dac\ înv\]\tura dumnezeiasc\ s-ar fi dat de la
început în scris, credin]a nu s-ar fi r\spândit cu aceea[i u[urin]\
[i putere ca prin viu grai, cu care este înzestrat tot omul. Credin]a
se dobânde[te [i se înt\re[te, la cei mai mul]i oameni, îndeosebi
prin viu grai. Sfântul Apostol Pavel spune: „Credin]a este din
auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos” (Romani 10,17).

Cum a luat na[tere Sfânta Tradi]ie?
La începutul Bisericii, înv\]\tura a venit de la Dumnezeu

prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat.
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era astfel înv\]\tura [i predica
vie. Prin predica lor, Apostolii s-au f\cut [i ei vestitori ai
adev\rului. Ei puneau la temelia credin]ei lor, [i a acelora pe
care-i converteau, aceea[i Evanghelie ie[it\ din plin\tatea cu-
noa[terii vie]ii dumnezeie[ti de c\tre Hristos, cu Care Apostolii
petrecuser\ împreun\ [i în care tr\iau acum. Sfântul Apostol
Pavel arat\ c\ predica apostolic\ este însu[i cuvântul lui Iisus
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Hristos, rostit prin gura Sfin]ilor Apostoli: „Cum dar vor chema
numele Aceluia în Care înc\ n-au crezut? {i cum vor crede în
Acela de Care n-au auzit? {i cum vor auzi f\r\ de propov\-
duitori? {i cum vor propov\dui de nu vor fi trimi[i?... Deci
credin]a este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos”
(Romani 10,14-17).

Însu[i Mântuitorul a poruncit Sfin]ilor Apostoli s\ propo-
v\duiasc\ prin viu grai: „Drept aceea, mergând, înv\]a]i toate
neamurile, botezându-le în numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sfân-
tului Duh, înv\]ându-le s\ p\zeasc\ toate câte v-am poruncit vou\”
(Matei 28,19-20; Marcu 16,15; Luca 9,2). Sfin]ii Apostoli în[i[i
ne încredin]eaz\ în scrierile lor c\ ei n-au scris în c\r]ile lor decât
o mic\ parte din câte au primit de la Înv\]\torul lor. Sf. Ioan,
ucenicul preaiubit al Mântuitorului, sfâr[e[te Evanghelia sa cu
aceste cuvinte: „Dar sunt [i alte multe lucruri pe care le-a f\cut
Iisus [i care, dac\ s-ar fi scris cu de-am\nuntul, cred c\ nici lumea
aceasta n-ar fi cuprins c\r]ile ce s-ar fi scris” (Ioan 21,25). Acela[i
Evanghelist Ioan declar\, într-una din epistolele sale: „Multe
având a v\ scrie, n-am voit s\ le scriu pe hârtie [i cu cerneal\, ci
n\d\jduiesc s\ vin la voi [i s\ vorbesc gur\ c\tre gur\, ca bucuria
noastr\ s\ fie deplin\” (II Ioan 1,12). Mântuitorul Însu[i n-a l\sat
nimic scris [i nici n-a poruncit Sfin]ilor Apostoli s\ scrie, ci s\
propov\duiasc\ prin viu grai (Matei 28,19-20).

Ce este Tradi]ia apostolic\?
Înv\]\tura încredin]at\ de Hristos, prin viu grai, Sfin]ilor

Apostoli poart\ numele de Tradi]ie apostolic\. Din aceast\
Tradi]ie sau cu ajutorul ei s-a dezvoltat Tradi]ia bisericeasc\.

Cum s-a dezvoltat Tradi]ia bisericeasc\?
Sfin]ii Apostoli au primit înv\]\tura dumnezeiasc\ de la

Mântuitorul, iar Biserica a primit-o de la Sfin]ii Apostoli1,

1 Sf. Irineu, Contra ereziilor 2,9,1, Migne, PG, VII, col. 734.
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care au dat-o primilor episcopi, iar ace[tia, celor de dup\ ei,
pân\ ast\zi. Tradi]ia, zice Sfântul Irineu, a ajuns pân\ la noi
prin grija Bisericii, f\r\ a se n\scoci scrieri, c\ci ea este o
practic\ deplin\, neprimind nici adaos, nici mic[orare. Ferici-
tul Augustin spune c\ adev\rurile Tradi]iei care se p\streaz\
pe întreg p\mântul au fost încredin]ate fie de Sfin]ii Apostoli,
fie de sinoadele ecumenice2. Ceea ce ]ine Biserica Universal\
[i n-a fost stabilit prin sinoade, ci a fost totdeauna p\strat, a
fost dat prin autoritatea apostolic\3. Exist\ deci o Tradi]ie
apostolic\ [i o Tradi]ie bisericeasc\, în strâns\ leg\tur\ una cu
alta, cea din urm\ avându-[i obâr[ia [i dreptarul în prima.
Semnul adev\ratei Tradi]ii este neîntreruperea. „Marii (teologi)
ai lumii”, zice Augustin, „au ]inut ce au g\sit în Biseric\. Ce
au înv\]at de la înainta[ii lor au înv\]at [i ei pe al]ii. Ce au
primit de la p\rin]i, aceea au dat fiilor.”4 De aceea trebuie
crezut numai acel adev\r de credin]\ care nu se dep\rteaz\ întru
nimic de Tradi]ia apostolic\ [i bisericeasc\5.

Ce leg\tur\ este între Sfânta Scriptur\
[i Sfânta Tradi]ie?

Sfânta Scriptur\ este rodul lucr\rii Sfântului Duh, crescut
în pomul Tradi]iei. Sfânta Scriptur\ este punerea în scris numai
a unei p\r]i din toat\ înv\]\tura dat\ de Mântuitorul prin viu
grai, adic\ din Tradi]ie. Astfel, între ele este o leg\tur\ atât de
strâns\, încât cu greu s-ar putea face o deosebire între cuprin-
sul uneia [i al celeilalte. M\rturiile lor se sprijin\ unele pe altele
[i amândou\ alc\tuiesc comoara unuia [i aceluia[i a[ez\mânt
dumnezeiesc [i omenesc: Biserica.

2 Fer. Augustin, Scrisoarea 54,l,l, Migne, PL, XXXIII, col. 200.
3 Idem, Despre Botez 4,24,31, Migne, PL, XLIII, col. 174.
4 Idem, Împotriva lui Iulian 2,10,34, Migne, PL, XLIV, col. 697.
5 Origen, Despre principii, l, Pref. 2, Migne, PG, XI, col. 116.
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Sfânta Tradi]ie întrege[te Sfânta Scriptur\ prin tâlcuirea
adev\rat\. Numai tâlcuirea dat\ de Sfânta Tradi]ie este adev\-
rat\, adic\ profetic\ [i apostolic\ [i primit\ de Biseric\, pentru
textul Sfintei Scripturi. În al doilea rând, trebuie s\ ne servim
de Tradi]ie, pentru c\ nu toate pot fi luate din Dumnezeiasca
Scriptur\. Sfin]ii Apostoli ne-au transmis înv\]\tura Mântuito-
rului atât pe calea Sfintei Scripturi, cât [i pe calea Tradi]iei
Apostolice6. Cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „A[adar, fra]ilor,
sta]i neclinti]i [i ]ine]i predaniile pe care le-a]i înv\]at fie prin
cuvânt, fie prin epistola noastr\” (II Tesaloniceni 2,15), Sfân-
tul Ioan Gur\ de Aur le tâlcuie[te astfel: „De aici este limpede c\
(Apostolul) nu le-a dat toate în scris, ci multe pe cale nescris\.
{i cele scrise, [i cele nescrise sunt deopotriv\ vrednice de cre-
din]\, încât socotim Tradi]ia Bisericii vrednic\ de crezare. E
tradi]ia, nu cerceta mai mult”7.

Sfânta Tradi]ie apar]ine credinciosului
în parte sau Bisericii întregi?

Ca via]\ în Duhul Sfânt, Sfânta Tradi]ie apar]ine întregii
Biserici. Credinciosul [i-o însu[e[te în m\sura în care vie]uie[te
în Biseric\ [i particip\ la via]a Bisericii prin lucrarea Duhului
Sfânt. A[a ne-o spune Sfânta Scriptur\, a[a ne-o spun [i Sfin]ii
P\rin]i. Sfântul Apostol Pavel declar\: „Au nu [ti]i c\ sunte]i
templu al lui Dumnezeu [i c\ Duhul lui Dumnezeu locuie[te în
voi? Dac\ va strica cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl
va strica Dumnezeu, pentru c\ sfânt este templul lui Dumnezeu,
care sunte]i voi” (I Corinteni 3,16-17). Cine stric\ templul, adic\
Biserica lui Dumnezeu, acela nu se afl\ în Sfânta Tradi]ie.
Sfântul Irineu, la rândul s\u, ne înva]\: „Duhul este chez\[ia

6 Sf. Epifaniu, Panarion, Contra Evreilor 61,6, Migne, PG, XLI, col. 1047.
7 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilia la Scrisoarea a II-a c\tre Tesaloniceni, 4,

n. 2, Migne, PG, LXII, col. 488.


