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M|RTURISIRILE DE CREDIN}| 

{I SFÂNTA TRADI}IE*

Jean-Claude LARCHET

M\rturisirile de credin]\ au o importan]\ relativ\ [i absolut\,

în acela[i timp. Ele au o importan]\ relativ\ întrucât au fost întot-

deauna alc\tuite în raport cu ni[te circumstan]e deosebite [i ex-

pliciteaz\ credin]a referindu-se la anumite erezii [i la anumite de-

via]ii, exprimând deci, numai în mod par]ial, credin]a Bisericii: mai

întâi de toate, pentru c\ ele nu se refer\ decât la câteva aspecte

deosebite; în al doilea rând, pentru c\, legat de aceste aspecte,

ele prezint\ formule condensate, sintetice; iar în al treilea rând,

deoarece credin]a Bisericii, având drept obiect central pe Dum-

nezeu, Care este infinit [i Care nu poate fi cunoscut în esen]a Sa,

dep\[e[te orice posibilitate de formulare exhaustiv\ sau pe deplin

adecvat\. Exist\ astfel, din punct de vedere istoric, diacronic, dar

[i sincronic uneori, o multitudine de m\rturisiri de credin]\, care

împreun\ sunt toate coerente, se confirm\ [i se completeaz\, dar

nu se suprapun complet prin elementele pe care le con]in.

În acela[i timp, M\rturisirile de credin]\ au o importan]\ abso-

lut\ deoarece, pe de o parte, ele prezint\, de[i într-o manier\ su-

mar\, adev\rata pozi]ie a Bisericii fa]\ de ereziile pentru care au fost

proclamate, iar pe de alt\ parte, ele sunt în sine însele, din mo-

mentul în care au fost adoptate de Biseric\, perfect ortodoxe [i

prezint\ dogme cre[tine fundamentale care, exact la fel ca [i Bi-

blia, de]in o autoritate irevocabil\ [i permanent\.

M\rturisirile de credin]\ pot îmbr\ca, deopotriv\, o semnifi-

ca]ie absolut\ [i în plan simbolic: m\rturisirea de credin]\ niceo-
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constantinopolitan\1 a fost integrat\ [i utilizat\ de Biseric\ drept

„regula de credin]\” perfect\, ca fiind cea care adun\ principalele

adev\ruri de credin]\ despre Tat\l, despre Fiul [i iconomia Sa mân-

tuitoare, despre Duhul Sfânt, despre Biseric\ [i despre Sfintele Taine

prin care ea împ\rt\[e[te harul, despre eshatologie. Ea este cea care

a fost aleas\ drept expresie sintetic\, prin excelen]\, a credin]ei în

cadrul mai multor oficii liturgice: Sfânta Liturghie, Miezonoptica,

Pavecerni]ele; ea este cea care, în cadrul botezului, îi serve[te cate-

humenului la afirmarea adeziunii sale la credin]a Bisericii; ea este

cea prin care se proclam\ credin]a în mod solemn. 

O alt\ m\rturisire de credin]\ care îmbrac\ o semnifica]ie abso-

lut\ în plan simbolic este cea utilizat\ în cadrul slujbei de hiro-

tonie a episcopului. Aceast\ m\rturisire de credin]\ are trei p\r]i:

m\rturisirea de credin]\ niceo-constantinopolitan\, o m\rturisire

de credin]\ detaliat\ privind Sfânta Treime [i o alt\ m\rturisire de

credin]\ la fel de detaliat\ privind pe Dumnezeu-Cuvântul întrupat.

Ea nu prezint\ totalitatea adev\rurilor de credin]\, ci doar câteva

dintre ele. Reg\sim în ea principalele elemente din defini]iile de

credin]\ ale primelor [ase Sinoade ecumenice, dar nu g\sim nimic

referitor la defini]ia de credin]\ a Sinodului al VII-lea ecumenic,

privind sfintele icoane, nici referitor la distinc]ia dintre esen]a [i ener-

giile divine, afirmat\ de sinoadele generale din secolul al XIV-lea.

Scopul ei nu este de a fi exhaustiv\, ci de a manifesta prin ea ade-

ziunea noului episcop la credin]a ortodox\, în întregimea ei, de a da

m\rturie despre cunoa[terea credin]ei într-o form\ mai larg\ decât

minimul exprimat prin m\rturisirea de credin]\ niceo-constantino-

politan\ [i, în acela[i timp, despre capacitatea de a o explica pe

aceasta din urm\, toate fiind în leg\tur\ cu faptul c\ episcopul nu-[i

poate îndeplini responsabilitatea sa de cap al Bisericii locale, dar

[i pe aceea de predicator al credin]ei, de exeget, de catehet [i de

apostol, f\r\ a cunoa[te suficient de bine con]inutul dogmei [i f\r\

a m\rturisi credin]a într-o manier\ ortodox\. Dup\ cum zice epis-

copul într-un fragment al m\rturisirii sale de credin]\: „M\rturisesc

ceea ce este cel mai important pentru a p\stra unitatea credin]ei

întru leg\tura p\cii: tot ceea ce Biserica noastr\ una, sfânt\ [i apos-

tolic\ înva]\ în primul rând, [i eu, la rândul meu, cred aceasta în

1 Crezul sau Simbolul de credin]\ niceo-constantinopolitan, formulat la primele

dou\ Sinoade ecumenice (325 [i 381).
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primul rând, f\r\ s\ adaug nimic [i f\r\ s\ îndep\rtez nimic din

dogmele sale [i din tradi]iile sale, ci perseverând în acestea, înv\-

]ându-le [i proclamându-le”.

M\rturisirile de credin]\ fac parte din Sfânta Tradi]ie [i contribuie

la alc\tuirea [i confirmarea ei. În acela[i timp îns\, ele depind de

Sfânta Tradi]ie. Sfânta Tradi]ie de fapt le dep\[e[te. M\rturisirile

de credin]\ sunt, în general, întemeiate pe defini]iile de credin]\

ale Sinoadelor. Ele sunt rezumate sau sinteze ale acestora. Sfânta

Tradi]ie totu[i nu este alc\tuit\ numai din Sinoade, ci [i din Sfânta

Scriptur\ [i din Sfin]ii P\rin]i, în ansamblul lor (nu numai din Sfin]ii

P\rin]i sinodali), precum [i din via]a Bisericii, în dimensiunea ei

liturgic\, îndrum\toare/înv\]\toare [i misionar\, care, în Duhul Sfânt,

interpreteaz\ în mod adecvat, une[te [i sintetizeaz\ aceste diferite

aporturi pentru a face un întreg, ale c\rui diferite elemente sunt

nedisociabile. 

Acesta este sensul în care afirm\m c\ nici o m\rturisire de cre-

din]\ nu este autosuficient\, dar o spunem [i în sensul c\ toate

M\rturisirile de credin]\ sunt interdependente: fiecare le l\mure[te

[i le confirm\ pe celelalte. 

Biserica Ortodox\ nu este Biserica primului Sinod ecumenic,

nici Biserica primelor trei Sinoade ecumenice, ci ea este, dup\ o

expresie consacrat\, „Biserica celor [apte Sinoade ecumenice”.

Fiecare Sinod, în defini]ia lui de credin]\, se sprijin\ pe sinoadele

precedente [i le confirm\. Împreun\, ele formeaz\ un întreg nedi-

sociabil. {i nu st\ în putin]a unui credincios, nici m\car a unei Bi-

serici, s\-[i defineasc\ o credin]\ à la carte, luând dintr-un sinod

sau altul ceea ce i-ar conveni propriei sale defini]ii de credin]\ [i

respingând restul. De altfel, fiecare sinod ecumenic include, în

mod explicit sau implicit, defini]iile de credin]\ anterioare [i, am

putea spune de asemenea, în mod paradoxal, fiecare sinod ecumenic

con]ine poten]ial defini]iile de credin]\ ale sinoadelor urm\toare

[i este în perfect\ unitate de credin]\ cu ele. Astfel, Sfântul Teodor

Studitul sus]inea c\ dac\ am accepta doctrina primului sinod ecu-

menic ca fiind constrâng\toare, am fi prin aceasta angaja]i în ace-

ea[i manier\ fa]\ de toate celelalte. 

Aceea[i pozi]ie a fost mult dezvoltat\ de Sfântul Fotie într-una

dintre scrisorile sale c\tre armeni care, precum to]i necalcedo-

nienii, pretind a fi ortodoc[i, de[i respect\ doar credin]a proclamat\

de primele trei sinoade ecumenice [i exceptându-le pe urm\toarele
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patru: „A]i declarat cu emfaz\ c\ a voastr\ credin]\ este corect\ [i

printr-o men]iune a]i confirmat, cel pu]in în în]elesul vostru, accep-

tarea celor [prime] trei Sinoade; dar t\cerea voastr\ în ceea ce le

prive[te pe urm\toarele constituie o injurie pentru ansamblul [Si-
noadelor] [i nu v-a fost ru[ine s\-l acuza]i pe cel\lalt [al patrulea,

de la Calcedon], adunând împotriva lui o mul]ime de expresii di-

sonante […]. Prin urmare, cum putem oare s\ afirm\m c\ cinstim

Sinoadele, atunci când îl insult\m pe cel cu acela[i con]inut, sau

s\ le accept\m dogmele, atunci când respingem confirmarea aces-

tora? C\ci, în realitate, Sinodul de la Calcedon constituie confir-

marea [i pecetluirea celor trei [Sinoade] care l-au precedat: de[i al

patrulea, în succesiune, nu este cu nimic mai prejos în demnitate

decât oricare altul. […] Accepta]i deci con]inutul celor trei, dar nu-l

renega]i pe al patrulea, c\-i tot una [i tot acela[i lucru înseamn\

[c\ le respingi adic\ pe cele trei] dac\ respingi dogmele celui de-al

patrulea. […] Dup\ cum cel care se lupt\ f\r\ prejudec\]i [i în

mod judicios pentru unul singur [dintre Sinoade] merit\, în spe-

ran]a sa de nezdruncinat, s\ fie încununat în numele tuturor Si-

noadelor, a[a [i cel care-[i ascute limba împotriva oric\ruia [dintre

Sinoade], merit\ s\ fie lovit de o condamnare special\, ca [i cum

s-ar fi ridicat împotriva tuturor [Sinoadelor]”.
Fiecare Sinod are rolul de a preciza [i explicita credin]a în ra-

port cu erorile care au fost comise fa]\ de precedentele expresii [i

defini]ii ale acestei credin]e. Fiecare Sinod devine astfel norma in-

terpretativ\ a celor anterioare. Ambiguit\]ile pe care defini]ia de

credin]\ a Sinodului de la Efes le las\ s\ subziste, ambiguit\]i care

ies la iveal\ în interpret\rile eronate ce se dezvolt\ în urma ei, fac

necesare preciz\rile aduse de Defini]ia de credin]\ de la Calcedon;

la fel, interpret\rile eronate care se nasc din ceea ce aceasta din urm\

las\ în ambiguitate sau nu precizeaz\ necesit\ explica]iile aduse

de cel de-al doilea Sinod de la Constantinopol2.

Se [tie c\ referirea numai la Sfânta Scriptur\ este insuficient\,

de vreme ce Sfânta Scriptur\ poate s\ lase loc unei multitudini de

interpret\ri, dintre care multe pot fi eronate (cele mai aberante

dintre sectele „cre[tine” declar\ c\ î[i trag înv\]\turile din Sfânta

Scriptur\, iar aceste secte sunt cu atât mai mult în gre[eal\ cu cât

2 Al doilea Sinod de la Constantinopol este de fapt al cincilea Sinod ecumenic,

care a avut loc în anul 553.
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se vor „fundamentaliste”, adic\ pretind c\ respect\ o interpretare

literal\ a Sfintei Scripturi). La fel, referirea la primele Sinoade de-

vine insuficient\ [i chiar f\r\ valoare atunci când acestea sunt în]e-

lese de o manier\ eronat\ [i las\ loc unor interpret\ri eretice. Dup\

cum noteaz\ P\rintele Georges Florovsky, sinoadele, ca [i Scriptura,

trebuie în]elese în raport cu „regula de credin]\” [i cu Sfânta Tra-

di]ie a Bisericii luat\ în întregimea ei.

În rezumat, putem spune c\ defini]ia de credin]\ a fiec\rui sinod

nu ia pozi]ie împotriva tuturor erorilor posibile în ceea ce prive[te

credin]a [i nu spune totul despre Dumnezeu. Din acest punct de

vedere, fiecare Sinod, f\r\ a fi par]ial [i având în sine însu[i o anu-

mit\ plenitudine, le completeaz\ pe cele anterioare, iar norma sau

„regula” credin]ei ortodoxe este definit\ ast\zi de ansamblul sinoa-

delor ortodoxe [i, deopotriv\, de Sfânta Scriptur\ [i de înv\]\tu-

rile Sfin]ilor P\rin]i, ace[ti trei stâlpi ai credin]ei ce se sus]in [i se

l\muresc reciproc, constituind Sfânta Tradi]ie [i informând con[tiin]a

dogmatic\ a Bisericii, care, la rândul ei, în sens invers, define[te [i

garanteaz\ justa lor interpretare, prin harul Sfântului Duh prezent

[i tr\itor în ea. Aceast\ concluzie referitoare la defini]iile de credin]\

ale sinoadelor este valabil\, în mod evident, [i pentru m\rturisirile

de credin]\ ce decurg din ele.

Traducere din limba francez\ [i note
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