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Adevărata semnificaţie
şi valoarea de netăgăduit a Sfintei Tradiţii

„Fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat,
fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră.” (II Tes. 2, 15)

omnul nostru Iisus Hristos, atunci când a dezvăluit sfin-
ţiţilor Săi ucenici adevărurile dumnezeieştii Sale Evan-
ghelii, i-a trimis la propovăduire, spunându-le: „Drept

aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească
toate câte v-am poruncit vouă” (Mt. 28, 19-20). Şi de la început ei
au propovăduit dumnezeiescul cuvânt, aşa cum era de aşteptat,
prin viu grai. Însă, ulterior, unii Apostoli, din anumite motive
cauzate întru totul de dumnezeiasca iconomie, pe lângă viu grai
s-au folosit şi de scris. Astfel, aşadar, aşa cum au făcut mai îna-
inte Profeţii, vestitorii Vechiului Testament, tot aşa şi Apostolii,
vestitorii Noului Testament, pentru predanisirea adevărurilor
dumnezeieşti s-au folosit de ambele mijloace prin care ideile
sunt adesea transmise de către oameni, anume cuvântul viu şi
cel scris. Aceasta şi dumnezeiescul Pavel face cunoscut, zicând:
„Fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat,
fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră” (II Tes. 2, 15). 

În aceste două modalităţi de a transmite mai departe ade-
văruri dumnezeieşti – una prin cuvânt, adică viu grai,  reprezentată
de Sfânta Tradiţie, [iar] cealaltă prin literă, adică scriitură, repre-
zentată de Sfânta Scriptură – se află conţinut întreg adevărul
creştin, adică dumnezeiasca descoperire. Dar aşa cum cuvântul
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scris nu este nimic altceva decât o zugrăvire mai scurtă şi în
acelaşi timp mai constantă a cuvântului rostit, tot astfel Sfânta
Scriptură poate fi considerată drept expresia mai scurtă şi în
acelaşi timp statornică a Sfintei Tradiţii. Prin urmare, Sfânta
Tradiţie şi Sfânta Scriptură sunt strâns unite între ele, astfel în-
cât fiecare o cere prin necesitate pe cealaltă, iar absenţa uneia în
aceste importante aspecte este în dauna celeilalte.

Aşadar, când Sfânta Scriptură este nesocotită, Sfânta Tradi-
ţie se află în primejdia de a fi distorsionată, fiindcă atunci ceea
ce este omenesc poate fi cu uşurinţă confundat cu ceea ce este
divin, profanul cu sfinţenia, iar adevărul cu falsul. Pe de altă
parte, când Sfânta Tradiţie este îndepărtată, Sfânta Scriptură
este supusă multor interpretări greșite, deoarece atunci când
orice om înţelege şi interpretează Sfânta Scriptură aşa cum do-
reşte, poate rezulta o anumită diversitate în cadrul aceleiași
învăţături creștine. Totuși, și după toate aceste consecinţe neco-
respunzătoare care decurg din acceptarea unilaterală fie a Sfin-
tei Tradiţii, fie a Sfintei Scripturi, din păcate, au fost în Biserică
oameni care nu au urmat ambele aspecte încă din primele secole
ale creștinismului – ci ori una, ori alta –, cum ar fi adepţii ereziei
gnostice și alţi eretici. Dar pentru a încheia discuţia despre astfel
de eretici care au apărut în vremuri mai vechi, ale căror rămășiţe sau
chiar nume ce abia mai supravieţuiesc în ziua de astăzi ne transmit
totuşi dovezi frapante ale învăţăturilor lor false, haideţi să le cer-
cetăm pe cele mai importante două dintre acele erezii unilaterale
menţionate anterior: mă refer aici la papistaşi și protestanţi. 

În timp ce creștinul ortodox, care cercetează singur Scriptu-
rile, supune interpretarea sa personală şubredă judecăţii Bisericii
Universale – după cum spune dumnezeiescul Pavel: „tot gândul
îl robim, spre ascultarea lui Hristos” (II Corinteni 10, 5) –, credin-
ciosul papist, pe de altă parte, oprit fiind să cerceteze neîngrădit
Scripturile, urmează orbește tradiţiile papiste cu numeroasele
lor născociri, odihnindu-şi astfel conștiinţa pe așa-numitele ju-
decăţi infailibile ale pontifului roman ca interpret suprem al Sfin-
tei Scripturi; iar credinciosul protestant, întemeindu-se exclusiv
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pe conștiinţa sa individuală, interpretează Scripturile într-un
mod complet arbitrar. Astfel, papismul, care centrează în acest
fel toată viaţa ecleziastică într-o singură persoană – papa – a în-
temeiat în Roma, ca să zic aşa, un oracol religios, în care tradi-
ţiile apostolice, denaturate în multe privinţe și confuzate cu
născociri omeneşti, sunt prezentate drept înţelepciune de o in-
contestabilă origine divină! Protestantul, care a respins la rândul
său Sfânta Tradiţie împreună cu această trăncăneală papistă, a
fost lipsit de orice bază fermă în interpretarea Sfintei Scripturi
și astfel, urmând unilateral Scriptura, a dezmembrat singura
Biserică în atâtea părţi, 

atât de multe precum frunzele și florile ce se înmulțesc primăvara!1

Deoarece papismul, impulsionat astfel de centralizare şi de
un spirit necuviincios, amestecă ceea ce este omenesc cu divi-
nul pentru atingerea acestui scop și distorsionează și falsifică
tradiţiile sacre, protestantismul – impulsionat de tendinţa de a
lupta împotriva acestor pretenţii arogante ale papismului – a
alunecat în cealaltă extremă, indisciplina și descentralizarea,
respingând în totalitate tradiţiile sacre ca fiind înţelepciune
omenească. Din această cauză, vom discuta câteva aspecte con-
cise despre Sfânta Tradiţie, demonstrând, pe de o parte, adevă-
rata ei semnificaţie împotriva papiștilor, care o distorsionează,
iar pe de altă parte, marea ei valoare împotriva protestanţilor,
care o resping.

A.

Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învățătura sănătoasă,
ci – dornici să-şi desfăteze auzul – îşi vor grămădi învățători după pof-
tele lor, şi îşi vor întoarce auzul de la adevăr şi se vor abate către basme.
(II Timotei 4, 3-4)
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Așa cum fiecare știinţă are principii incontestabile pe care
se bazează și autorităţile stabilite prin care este dobândit ade-
vărul ei, tot astfel teologia, știinţa știinţelor, are un principiu de
necontestat pe care este întemeiată și un izvor foarte clar prin
care adevărul ei divin este incontestabil: revelaţia divină, adică
cuvântul lui Dumnezeu. Dar acest cuvânt al lui Dumnezeu ne-
a fost dezvăluit, după cum am văzut, în două maniere, prin cuvânt
rostit și prin scris, adică prin Sfânta Tradiţie și Sfânta Scriptură,
pentru ambele Dumnezeu Însuși însărcinând Biserica Ortodoxă
Sfântă a lui Hristos [Trupul Său] să fie păzitorul lor credincios și in-
terpretul lor infailibil. Cu alte cuvinte, Sfânta Tradiţie și Sfânta
Scriptură, luate împreună și interpretate de glasul infailibil al
Bisericii Ortodoxe Universale, constituie unul și același izvor al
teologiei creștine ortodoxe. Atunci când înţelegem lucrurile în
acest fel, rezultă că fiecare creștin trebuie să respecte Sfânta Tra-
diţie precum Sfânta Scriptură și să o explice în mod identic, aşa
cum Biserica Ortodoxă Universală o înţelege și o păzeşte. 

Spunând aceste lucruri, nu înţelegem deloc că, atunci când
interpretează învăţătura transmisă prin cuvânt, Biserica poate
să adauge sau să scoată orice de aici – Biserica papistă face acest
lucru din rea-voinţă pentru a sprijini diversele sale inovaţii –, ci
dimpotrivă, păstrând Sfânta Tradiţie clară și intactă, Biserica
trebuie să o transmită credincioșilor nediminuată și neschim-
bată, așa cum face cu adevărat Biserica Ortodoxă. Prin urmare,
pentru a avea o înţelegere clară, distinctă și exactă a Sfintei Tra-
diţii celei adevărate, la fel cum adevărata Biserică Ortodoxă a lui
Hristos o înţelege și o păstrează, suntem obligaţi să examinăm:
(1) adevăratul conţinut al Sfintei Tradiţii, (2) adevăratele ei iz-
voare, (3) semnele ei caracteristice autentice și (4) adevăratul ei
tezaur și apărarea ei de neclintit.

1.

Cuvântul tradiţie (παράδοσις), care derivă din „a fi înmânat,
predat mai departe” (παρα-διδόναι), denotă, în conformitate
cu înţelesul lui primar, nu numai practica de a preda sau de a
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încredinţa ceva cuiva, ci se referă şi la ceea ce este predat în sine.
Conform semnificaţiei lui teologice, se referă, în general, la tot
ceea ce Domnul nostru Iisus Hristos a predat prin Sfinţii Săi
Apostoli Bisericii prin cuvânt sau prin scris (II Tesaloniceni 2, 15).
Cu toate acestea, în special și mai ales în teologie, numai cuvân-
tul nescris al lui Dumnezeu se numește „Tradiţie”, spre deose-
bire de ceea ce este scris, numit „Scriptură”. În consecinţă, Sfânta
Tradiţie, care este un izvor complementar al religiei creștine, este
cuvântul nescris predat de Mântuitorul prin Apostoli către Biserică și
păstrat în mare măsură de către Sfinții Părinți. Sfânta Tradiție are un
dublu caracter: divin și omenesc. Divin este acel aspect al cărui au-
tor este Dumnezeu Însuși și care, în general, se referă la mărturia
Sfinţitului Luca Apostolul, care spune că Iisus, după Înviere,
„S-a şi înfăţişat [Apostolilor]... arătându-li-Se timp de patruzeci
de zile şi vorbind cele despre împărăţia lui Dumnezeu” (Fapte
1, 2-3)2. Un astfel de lucru este, de exemplu, maniera de a săvârşi
Tainele, așa cum Apostolul Pavel mărturisește despre Taina
dumnezeieştii Euharistii, spunând corintenilor (I Cor. 11, 23):
„Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă”. As-
pectul omenesc al Tradiţiei este ceea ce a fost predanisit de oa-
meni. Acesta se deosebeşte în tradiţie apostolică, bisericească și
pur omenească. Prima dintre ele își are originea în apostolii în-
șiși, care nu sunt văzuţi ca niște vestitori ai legilor divine sau ca
iconomi ai unor taine sfinte, ci ca păstori ai credincioșilor și epis-
copilor Bisericilor. [Aceasta] pentru că, în primul caz, tradiţia
este sfântă, precum atunci când Apostolul Pavel afirmă: „Iar celor
ce sunt căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul” (I Cor. 7, 10),
dar în al doilea caz, tradiţia este doar apostolică, precum atunci
când același apostol spune: „Celorlalţi le grăiesc eu, nu Dom-
nul” (I Cor. 7, 12). Astfel de tradiţii simplu apostolice sunt, de
exemplu, Postul Sfânt și Mare și, în general, toate celelalte rân-
duieli pe care le reglementează canoanele apostolice. Tradiţia
bisericească este cea care îşi are izvorul de la urmaşii apostoli-
lor. Astfel de tradiţii bisericești sunt, de exemplu, semnul Cru-
cii, rugăciunea spre Răsărit și, în general, tradiţia referitoare la
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slujbele, rânduiala și învăţătura bisericească, precum și toate
obiceiurile creștine obișnuite, despre care vorbeşte Apostolul
Pavel atunci când spune: „Iar dacă se pare cuiva că aici poate să
ne găsească pricină, un astfel de obicei noi nu avem, nici Biseri-
cile lui Dumnezeu” (I Cor. 11, 16). 

În cele din urmă, tradiţia omenească este în mod clar ceea
ce oamenii au predanisit fără a avea nici apostolie, nici autori-
tate în Biserică. Acestea sunt, de exemplu, învăţătura privitoare
la primatul papei și, în general, toate inovaţiile Bisericii papale și
alte credinţe eretice, eronate. Cu toate acestea, să remarcăm faptul
că, deoarece Apostolii nu au predat nimic pe care nu l-au pri-
mit sau nu l-au cunoscut de la Domnul Însuși (II Pt. 1, 16; I In 1, 1-3),
urmașii Apostolilor nu au învăţat nimic în privinţa căruia să nu
fi fost învăţaţi sau să nu-l fi auzit de la Apostoli (Ignatie, în Eu-
sebiu, Istoria Bisericii 3.16; Policarp, ibid., 4.14; Irineu, Împotriva
ereziilor 3.3). Din acest motiv, cu siguranţă putem înţelege și fără
deosebire numi dumnezeieşti și apostolice atât tradiţiile apos-
tolice, cât și tradiţiile bisericeşti, în general. Cu toate acestea, dacă
se face deosebire în această privinţă între tradiţiile dumneze-
ieşti sau apostolice de cele pur bisericeşti, în măsura în care Bi-
serica noastră atribuie autoritate absolută primei, precum și
Sfintei Scripturi însăși și doar o autoritate relativă şi limitată
tradiţiei bisericeşti, pe această bază, tradiţiile apostolice trebuie nu
numai să fie păzite de întreaga Biserică Ortodoxă, dar şi dog-
mele pot fi cu siguranţă fundamentate pe ele. De asemenea, şi
aceste tradiţii bisericeşti trebuie să fie păzite, dar numai în măsura
în care ele sunt bune pentru aceeași Biserică (vezi „Despre Tradiţie”,
în Ευγένιος Βούλγαρης, Θεολογικόν; Πηδάλιον, p. 388, nr. 3; şi
„Tradiţie”, în Nicolas Bergier, Dictionnaire de théologie).

2.

Prin urmare, în acest fel, Apostolii, așa cum spune și sfinţi-
tul Gură de Aur, „nu au predanisit totul prin scris, ci și multe
altele în formă nescrisă” (Omilia 4 la II Tesaloniceni); despre aceste
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lucruri predate în formă nescrisă de apostoli Bisericii de la în-
ceput dă mărturie Vasile cel Mare, gura adevărului; din pricina
neamului „părinţii noștri păzesc [aceste tradiţii nescrise] într-o
tăcere care nu a fost iscodită din curiozitate, ştiind bine că lu-
crurile sacre ale tainelor se păzesc prin tăcere” (Despre Duhul
Sfânt 27). După aceste timpuri însă, pe de o parte, pentru trans-
miterea cu credincioşie și respectarea acestor adevăruri divine
și, pe de altă parte, pentru o luptă eficientă împotriva învăţătu-
rilor false, multe lucruri ale acelei învăţături ascunse și tainice,
adică Sfânta Tradiţie, Părinţii și învăţătorii Bisericii, luminaţi de
Dumnezeu, le-au aşternut în propriile lor scrieri, prin acestea
interpretând, dezvoltând și stabilind – cu o mai mare acurateţe –
dogmele și propovăduirea credinţei cu referire la întrebările teolo-
gice care s-au ivit de-a lungul timpului. Astfel, ceea ce a fost trans-
mis Bisericii de la început numai prin gura apostolilor a fost
păstrat, completat prin iconomia divină în numeroase scrieri
binecuvântate, dintre care unele, din păcate, au fost pierdute;
totuși, din fericire, multe au supravieţuit până în prezent. 

Astfel de scrieri, din care, precum din cele mai pure izvoare,
sorbim apele dulci și, totodată, mântuitoare ale multor dogme
și mărturisiri de credinţă, sunt următoarele: 

(1) Cele mai vechi simboluri, și anume acele scurte mărturi-
siri de credinţă care sunt în general acceptate ca normative de către
întreaga Biserică. Multe astfel de simboluri au existat în diferi-
tele Biserici locale din primele trei veacuri ale creștinismului [și
erau], de obicei, diferite ca literă, dar unanime în duh. Dar toate
aceste simboluri străvechi, deoarece au fost elaborate de persoane
particulare sau numai de unele Biserici, nu s-au aflat în uz în în-
treaga Biserică, până când, în secolul al IV-lea, Biserica le-a în-
locuit în mod universal prin Simbolul Credinţei, întocmit la
Niceea și completat la Constantinopol, care de atunci a dobân-
dit o autoritate cu neputinţă de respins, iar aceasta pe drept cu-
vânt, deoarece el conţine cu adevărat în întregime învăţătura
credinţei ortodoxe exprimată în cuvinte, acestea provenind în
cea mai mare parte din Sfânta Scriptură. De atunci până în ziua
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de astăzi, Biserica Ortodoxă îl recunoaște doar pe acesta drept
simbol universal, respingându-le pe celelalte două simboluri
pe care în chip mincinos atât papiștii, cât și protestanţii, le soco-
tesc, la rândul lor, universale, așa-numitul Simbol Apostolic3,
despre care Marcu Evghenicul drept le-a răspuns latinilor la
Florenţa, spunând: „Noi nici nu avem, nici nu cunoaştem vreun
simbol al Apostolilor” (Silvester Siropoulos, History of the Council in
Florence, secţiunea 6, cap. 6), şi falsul Simbol Atanasian (sau qui-
cumque), care este doar o creaţie obscură a Bisericii papiste4. 

(2) Canoanele apostolice au fost socotite nu numai de către
Bisericile locale, ci și de întreaga Biserică drept preînchipuiri și
exemple pe care le-au urmat toţi Părinţii Bisericii și toate sfintele
sinoade, atât locale, cât și ecumenice. Dar, cu toate că şi preţui-
rea de care s-au bucurat în primele veacuri ale creștinismului
ne obligă să credem fără îndoială în originea lor divină, totuși
nu putem accepta că Apostolii le-au transmis în scris, pentru că
atunci ar fi fost neîndoielnic aşezate de la început în canonul
cărţilor Noului Testament. Dar putem accepta faptul că succe-
sorii imediaţi ai Apostolilor, transmiţându-le pe acestea în scris,
le-au aşternut în scris în ordinea și forma în care ele supra-
vieţuiesc până în ziua de astăzi , și există un număr de πε' (= 85)
canoane care conţin tradiţiile apostolilor cu privire la diverse
chestiuni legate de administraţia bisericii și buna rânduială.

(3) Liturghiile vechi, dintre care unele provin chiar din pe-
rioada apostolilor, adică Liturghia Apostolului Iacov. Originea
lor străveche și folosirea neîntreruptă de la acel moment până
în prezent în toate Bisericile, atât din Răsărit, cât și din Apus, dau
mărturie despre valoarea și importanţa lor. În aceste liturghii,
pe care le putem considera drept cele mai valoroase garanţii ale
tradiţiei apostolice, multe dogme ale credinţei sunt mărturisite
și cinstite. 

(4) Cele mai vechi martirologii, și anume cele ale lui Ignatie
Teoforul, Sfântului Policarp și altele alcătuite de oameni nu doar
contemporani [evenimentelor relatate], ci și martori oculari. În
aceste martirologii întâlnim prezentate multe adevăruri ale credinţei
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creștine, pe care acei martiri insuflaţi de Duhul Sfânt le-au măr-
turisit fără reţineri în numele lui Hristos. Ţinând cont că aceste
martirologii sunt autentice, cu atât mai mult trebuie să înţelegem
că ele au fost citite în mod public în adunările comune pentru
rugăciunea credincioșilor, după ce fuseseră cercetate și confir-
mate preliminar de episcopul regiunii în care a avut loc martiriul.

(5) Hotărârile și canoanelea sfintelor sinoade, atât cele şapte
ecumenice, cât și cele nouă localeb confirmate de acestea. În pri-
mul rând, acest izvor este foarte preţios deoarece Biserica noas-
tră sfântă a atribuit întru totul autoritate absolută sinoadelor
ecumenice, în care întreaga Biserică, adunată împreună, ia de-
cizii sub îndrumarea Duhului Sfânt Care „rămâne în ea pentru
totdeauna” și „o călăuzeşte la tot adevărul” (In 14, 16; 16,13).
Din această pricină, conform pildei Sfinţilor Apostoli, hotărârile
Părinţilor încep întotdeauna cu cuvintele: „Părutu-S-a Duhului
Sfânt şi nouă” (Fapte 15, 18)5.  

În al doilea rând, pentru că în vremea acestor sinoade acei
părinţi și învăţători ai Bisericii, care s-au adunat de pretutin-
deni și au acţionat în unanimitate, nu au introdus nimic nou în
credinţă sau în practica de zi cu zi, ci în apărarea lucrurilor stră-
vechi existente în Scriptură și Tradiţie împotriva diferitelor erezii.
Au hotărât și şi-au întemeiat deciziile mai degrabă pe Tradiţie,
decât pe Scriptură, deoarece ereticii s-au apărat folosind Scrip-
tura chiar și atunci când o interpretau greșit. Din acest motiv, toţi
cei care resping sinoadele Părinţilor și tradiţiile lor, care sunt în
armonie cu revelaţia divină și sunt păstrate în mod cuvenit de

a Hotărârile se referă la anumite dogme, canoane sau rânduieli liturgice,
administraţia bisericească şi buna rânduială a Bisericii [n. Sfântului Rafail].

b Cele șapte Sinoade Ecumenice sunt: Niceea (325), Constantinopol (381),
Efes (431), Calcedon (451), Constantinopol (553), Constantinopol (680) şi
Niceea (787); sinodul Penthekte, care s-a ţinut în Constantinopol (692), a fost
adăugitor. Cele nouă sinoade locale sunt: Cartagina (256), Ancira (315), Neo-
cezareea (315), Gangra (340), Antiohia (341), Sardica (347), Laodiceea (364),
Constantinopol (394), Cartagina (418). În afara acestora, au mai fost alte
două sinoade, convocate în timpul păstoririi sfinţitului Fotie, Protodeutera
(861) şi Constantinopol (879) [n. Sfântului Rafail].
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Biserica Ortodoxă, sunt excomunicaţi din Biserica Ortodoxă (a
se vedea slujba din Duminica Ortodoxiei). 

(6) Scrierile tuturor Părinţilor din vechime ai Bisericii, în ar-
monie cu Sfânta Scriptură și tradiţiile sfinte care sunt păstrate
și practicate în întreaga Biserică. Ei fie au alcătuit mărturisiri de
credinţă specifice pentru a dovedi propria lor credinţă corectă
în faţa Bisericii, precum sunt expunerile de credinţă ale Sfântului
Atanasie, ale Papei Pelagius și ale multor altora; fie au elucidat
dogmele concise ale credinţei pentru învăţătura credincioșilor,
precum, de exemplu, catehezele lui Chiril al Ierusalimului, teolo-
gia lui Ioan Damaschinul și numeroase alte omilii și tâlcuiri la
Sfânta Scriptură; fie au scris diverse apologii și respingeri îm-
potriva păgânilor, ereticilor și schismaticilor. Autoritatea Sfinţilor
Părinţi este dincolo de îndoială numai în subiectele revelaţiei
divine și, într-adevăr, numai atunci când acordul unanim pre-
valează între ei. În acest caz, autoritatea Părinţilor este incontes-
tabilă, spunem noi, nu doar pentru că, înflorind în locuri și
locuri diferite mergând înapoi până la apostolii înșiși, ei repre-
zintă propriile Biserici locale și, în consecinţă, acordul lor vădeşte
și acordul propriu-zis al Bisericilor, ci şi datorită, pe de-o parte,
sfinţeniei vieţii lor, [viaţă] pe care au petrecut-o în cea mai rigu-
roasă simplitate și claritate apostolică, iar pe de altă parte, a râvnei
lor înflăcărate pentru credinţa ortodoxă, de dragul căreia au su-
ferit persecuţii, torturi și nenumărate alte greutăţi. În sfârșit, și
datorită purităţii minţii lor luminate de Dumnezeu, care, de
asemenea, în chip firesc fusese înzestrată cu multe daruri du-
hovniceşti, ei nu ar fi putut da altfel de învăţături, care să nu fie
conforme cu revelaţia divină. De aceea, mulţi dintre ei au fost
proclamaţi de întreaga Biserică fie implicit, fie explicit, ca învă-
ţători universali și stâlpi ai Ortodoxiei, și mai mult, ei au fost,
totodată, împodobiţi cu diverse epitete grăitoare despre daru-
rile lor spirituale, precum: dumnezeiesc, de-Dumnezeu-purtă-
tor, de-Dumnezeu-înţelepţit, de-Dumnezeu-grăitor, Teolog,
mare, Gură de Aur, de-Hristos-grăitor și așa mai departe. Prin
urmare, de vreme ce au dreptate în aceste lucruri, Sfinţii Părinţi
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pot fi consideraţi martori de încredere ai adevăratei Tradiţii (a se ve-
dea Ἐπιστολὴν τῶν τεσσάρων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατόλῆς, ar-
ticolul 12), motiv pentru care toţi cei care resping sinoadele
Părinţilor și Tradiţiile lor, care sunt în armonie cu revelaţia di-
vină și păzite cu evlavie de Biserica Ortodoxă, sunt excomuni-
caţi din Biserica Ortodoxă (vezi slujba Duminicii Ortodoxiei). 

(7) Un izvor al Sfintei Tradiţii îl reprezintă și diferitele obi-
ceiuri și practici care au fost primite de-a lungul timpului în uz
comun în întreaga Biserică Universală. Acestea sunt: (a) vre-
muri sacre, și anume, sărbători, posturi, rugăciuni și așa mai
departe; (b) locuri sacre, și anume altare, mese și în general în-
treaga clădire [a bisericii], cu toate detaliile ei; și (c) slujbe sacre
și alte ritualuri și slujbe bisericeşti. 

(8) În calitate de izvor ultim al Sfintei Tradiţii putem invoca
mărturia celor mai vechi erezii care au denaturat cu adevărat
anumite dovezi ale învăţăturii ortodoxe, motiv pentru care au
şi fost condamnate de Biserică, dar dacă sunt analizate fiecare în
parte, se poate observa că au păstrat multe lucruri în siguranţă
și nealterate. În acest sens, prin urmare, chiar și acestea, pe de o
parte negativ și pe de altă parte pozitiv, pot fi de folos pentru noi
ca martore ale tradiţiei apostolice adevărate (vezi Μακάριος,
Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν ὀρθοδόξον θεολογίαν; şi Ἀντώνιος, Δογματικὴ
θεολογία Εἰσαγωγή).

3.

Acestea sunt diferitele izvoare ale Sfintei Tradiţii, care totuşi
nu sunt toate în întregime imaculate și pure, ci în unele dintre
ele există multe lucruri care în nici un caz nu pot fi considerate
apostolice. De aici reiese că anumite caracteristici particulare
sunt necesare pentru o corectă discernere a tradiţiilor apostolice
de cele care nu sunt apostolice. Există, aşadar, astfel de însuşiri
particulare care sunt, pe de-o parte, interne sau negative, prin
intermediul cărora noi identificăm tradiţiile care nu sunt cu
adevărat apostolice, și, pe de altă parte, [însuşiri] externe sau




