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UNITATEA LUCR|RII MISIONARE A BISERICII

ÎNSU{IRILE BISERICII DUP| SIMBOLUL DE
CREDIN}| NICEO-CONSTANTINOPOLITAN
{I CONTEXTUL CRE{TIN PLURALIST ACTUAL

Pr. prof. dr. Gheorghe PETRARU

În acest studiu dorim s\ prezent\m, din perspectiv\ teologic\ [i
misionar\, o ecleziologie comparat\1, însu[irile Bisericii, a[a cum au
fost acestea formulate în Simbolul de credin]\ niceo-constatinopolitan, cum sunt receptate [i experiate în Ortodoxie pân\ ast\zi, [i s\
identific\m percep]ii confesionale [i denomina]ionale actuale ale acestora. De la început trebuie s\ avem în vedere faptul c\ cre[tinismul,
care trebuia s\ fie Biserica cea una a lui Hristos, a[a cum a fost la
început, este ast\zi divizat, f\r\ ca prin aceasta unitatea cre[tin\, a[a
cum teologhise[te Ortodoxia, s\ fie periclitat\, deoarece aceasta se
manifest\ prin Biserica Apostolilor [i a P\rin]ilor, a c\rei expresie
fidel\ pân\ ast\zi, în ciuda vicisitudinilor veacurilor trecute [i a prezentului totdeauna în criz\ spiritual\, este R\s\ritul ortodox.
Dac\ în primul mileniu, în general, cu excep]ia rupturii Bisericilor necalcedoniene, putem vorbi de unitate cre[tin\, în ciuda
multor erezii ce au zguduit lumea cre[tin\, modelul pentarhiei –
Roma, Constantinopol, Alexandria, Antiohia [i Ierusalim – conferind acestui atribut eclezial esen]ial substan]\, începând cu Schisma
din 1054, Reforma din 1517 [i, apoi, marile curente denomina]ionale
neoprotestante grupate sub sigla evanghelismului american [i a penticostalismului, putem identifica o alt\ „pentarhie”, care este departe
[i se manifest\ centrifugal fa]\ de unitatea eclezial\ ini]ial\, dat revelat scripturistic, dar dumnezeiesc, dogm\ [i experien]\ spiritual\
cre[tin\ sine qua non a identit\]ii noastre [i a comuniunii drepte cu
Dumnezeu. Spiritul ecumenist al vremii noastre, chiar dac\ apropie
1

Avery Cardinal Dulles SJ, Models of the Church, Image Books/Doubleday,
New York, London, Toronto, Sydney, Auckland, 2002, p. 1.
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pe cre[tini, în acela[i timp, îi determin\ la afirmarea identit\]ii confesionale proprii, ca s\ nu mai vorbim de spiritul antiecumenist [i
practica prozelitist\ a neoprotestan]ilor care, paradoxal, se consider\
biserica adev\rat\, f\r\ s\ aib\ vreo rela]ie istoric\, continuitate cu
Biserica de la Cincizecime, preluând ca [i cum ar fi a lor cartea
Bisericii, Biblia, care nu poate fi în nici un fel separat\ de Dumnezeu, Cel care Se reveleaz\ în cuvintele ei [i Care este în comuniune real\ cu poporul S\u dreptm\rturisitor. Mai mult, acele atribute
ale Bisericii, formulate la Constantinopol, la Sinodul II Ecumenic,
în 381, chiar dac\ sunt luate în considera]ie de confesiunile rupte
de Ortodoxie, sunt receptate [i interpretate uneori diferit, de o manier\ mai orizontalist\, uman\, ca s\ nu mai vorbim de grupurile
neoprotestante al c\ror refuz al Tradi]iei Bisericii este o constant\
a modului lor de a fi. Preten]ia de a fi Biserica Duhului, de la Cincizecime, dar f\r\ dogme, este total nejustificat\, eludând dimensiunea
istoricit\]ii intersectat\ permanent de Dumnezeu Însu[i, mai ales în
momente cruciale, elaborarea teologic\, formularea dogmatic\ a
adev\rului credin]ei mântuitoare, c\ile spirituale, orizontul liturgic
structurat ce actualizeaz\ mistagogic [i diacronic Taina lui Hristos spre
via]a ve[nic\ a celor ce sunt ucenici ai Lui pe calea Bisericii cu El [i
cu întreaga Treime, în comuniune de har [i de lumin\.

1. Unitatea Bisericii [i în]elegerea acesteia
în contextul pluralismului cre[tin actual
a) Biserica Ortodox\
Unitatea Bisericii trebuie corelat\ cu Dumnezeu Cel Personal [i
Viu, Cel Unul revelat omului în istoria mântuirii ce culmineaz\ cu
întruparea lui Hristos, cu unitatea Revela]iei cuprinse în Scriptur\, cu
unitatea lumii [i a omului care în Duhul lui Hristos, prin lucrarea
Sfintelor Taine [i via]\ virtuoas\, lucreaz\ tainic la constituirea lumii
celei noi, în care „Dumnezeu va fi totul în toate” (I Cor. 15), adic\
adev\rul divin se va ar\ta în toat\ splendoarea ce poate fi perceput\ [i experiat\ de omul îndumnezeit. Aceast\ unitate poate fi pus\
în leg\tur\ [i cu unicitatea unui absolut la care se raporteaz\ ra]iunea uman\ în demersul ei ontologico-metafizic de a afla un fundament unic al întregii existen]e, dar [i cu unitatea lumii [i a omului
care locuie[te în aceasta cu acelea[i nevoi [i idealuri, indiferent de
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particularit\]ile locale multiple. De asemenea, din perspectiv\ cre[tin\, aceast\ unitate trebuie corelat\ [i cu unitatea crea]iei reînnoite
în Hristos, Care a r\scump\rat umanitatea din p\cat [i din moarte,
un act soteriologic cu consecin]e cosmice. În acest sens, p\rintele
Dumitru St\niloae vede unitatea Bisericii ca o consecin]\ a lucr\rii
mântuitoare a lui Hristos, ce se continu\ în [i prin Duhul Sfânt în
unitatea dogmatic\, în cult [i în lucrarea ierarhiei ce s\vâr[e[te Sfintele Taine2. Dar aceast\ unitate institu]ional\, vizibil\ în planul eclezial istoric, cel al lumii, este o „unitate de via]\, ontologic-pnevmatic\ în Hristos [i în Duhul Lui cel Sfânt”3, adic\ una dat\ de Dumnezeu ca fiin]\ tripersonal\ infinit\, Ce se comunic\ f\pturii din
iubire, în harul S\u ve[nic, pentru înve[nicirea fericit\ a acesteia în
eshatologicul ce este pregustat în via]a cre[tin\ în Hristos, din ordinea eclezial\ mundan\.
P\rintele Iustin Popovici vorbe[te despre „unitatea [i unicitatea
Bisericii”4 în rela]ie cu Treimea cea unic\, cu Hristos în Care se realizeaz\ unitatea umanului prin comuniunea sfin]ilor [i încorporarea
în Trupul S\u prin Sfintele Taine [i unitatea credin]ei mântuitoare.
Aceast\ unitate eclezial\ este un dar divin de la Cincizecime în plan
istoric [i uman, o icoan\ a unit\]ii trinitare [i a unicit\]ii planului iconomiei divine cu privire la mântuirea lumii [i, de aceea, „ruptura [i
sciziunea în Biseric\ este un lucru ontologic esen]ial imposibil”5.
Mai mult, a[a cum indica Maxim M\rturisitorul, Biserica este „nealterat\, ca una ce nu are nici un amestec str\in în înv\]\tura ei tainic\ despre Dumnezeu, m\rturisit\ prin credin]\; e curat\ întrucât
str\luce[te de lumin\ [i de slava virtu]ilor; e neîntinat\ nefiind p\tat\ de nici o murd\rie a patimilor; e neprih\nit\, ca una ce nu are
atingere cu nici unul dintre duhurile rele. Tr\ind în împrejur\rile
p\mânte[ti, ea nu e înnegrit\ de rugina p\catului. În sfâr[it, ea r\mâne nemic[orat\ [i neîmpu]inat\, deoarece, cu toate c\ e ars\ din
vreme în vreme de cuptorul prigoanelor [i încercat\ de r\scoalele
necontenite ale ereziilor, nu sufer\ sub povara încerc\rilor nici o
2

Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. 2, Bucure[ti, 1978, p. 266.
3
Ibidem, p. 262.
4
Père Justin Popovitch, Philosophie Orthodoxe de la verité. Dogmatique de
l’Église Orthodoxe, tome quatrième: „L’Age de l’Homme”, Lausanne, 1987, p. 180.
5
Ibidem.

Unitatea lucr\rii misionare a Bisericii

19

sl\bire în înv\]\tura sau via]a, în credin]a sau disciplina ei”6. Unitatea Bisericii este, astfel, una ontologic\, prin Hristos, Capul ei, al
c\rei unic trup mistic este în comuniune cu Treimea Creatoare [i
Mântuitoare, ce confer\ omului acela[i har, spre via]\ spiritual\ [i
ve[nic\ în aceea[i unic\ institu]ie teandric\ ce une[te cerul cu p\mântul întru lumin\ [i str\lucire suprafireasc\. A[a cum reliefa [i
P\rintele Dumitru Popescu, unitatea Bisericii este una interioar\
ontologic în Hristos Dumnezeu [i una exterioar\, deoarece vizibil se
întemeiaz\ pe unitatea aceleia[i credin]e apostolice propov\duite
[i experiate de poporul dreptcredincios, pe împ\rt\[irea de acelea[i
Sfinte Taine [i practicarea aceleia[i unit\]i canonice7.
b) Biserica Romano-Catolic\
În catolicism, unitatea Bisericii trebuie expus\ într-un registru
dublu, anume înainte [i dup\ Conciliul II Vatican. În ecleziologia
dinainte de Vatican II, cu unele reminiscen]e accentuate [i dup\ acest
eveniment, unitatea Bisericii este una mai mult exterioar\, juridic
vizibil\ prin primatul papal [i autoritatea centralist\ [i monarhic\ a
acestuia, cu o jurisdic]ie universal\, de[i, originar, papa este episcopul Romei [i al Occidentului cre[tin8. Unitatea este eminamente
una social\, chiar dac\ poporul în ascultare de ierarhia sacramental\ ia parte la acela[i cult [i se împ\rt\[e[te de harul acelora[i Taine.
Unitatea este asigurat\ în cel mai înalt grad de autoritatea scaunului
papal, ce confer\ unitate doctrinei, dar [i de unitatea credin]ei, speran]ei [i iubirii cre[tine9.
Conciliul II Vatican redescoper\, prin Y. Congar, H. de Lubac [i
al]ii, limitele teologice ale scolasticismului ecleziastic, articulând ecleziologia Scripturii [i Tradi]iei mari a P\rin]ilor Bisericii. În acest sens,
Henry de Lubac afirma c\ Biserica, divin\ [i uman\ în acela[i timp,
6
Sfântul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, 63, în „Filocalia”, nr. 3,
Sibiu, 1948, p. 364.
7
Pr. prof. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, EIBMBOR, Bucure[ti,
2005, p. 268.
8
Prof. N. Chi]escu, Pr. prof. Isidor Todoran, Pr. prof. I. Petreu]\, Teologia
Dogmatic\ [i Simbolic\, vol. II, edi]ia a II-a, Editura Rena[terea, Cluj-Napoca, 2005,
p. 181; Cardinal Yves Congar, Eglise et Papauté, Cerf, Paris, 2002, p. 54. Cum remarc\ Congar, „primatul a absorbit patriarhatul” (p. 29).
9
Ludwig Ott, Grundriss der Dogmatik, Verlag Herder, Freiburg, 1954, pp.
350-352.

20

Teologie [i Via]\

pe lâng\ faptul c\ este vizibil\ [i social\ ca societate ierarhic\, are [i
un aspect mistic, fiind trup al lui Hristos. De aceea, din perspectiva Trupului mistic, a interiorit\]ii, trebuie redescoperite prin reflec]ie teologic\ [i experien]\ liturgic\ [i spiritual\ adev\rata unitate
complex\ [i bog\]ia variat\ a Bisericii10.
În documentul Lumen Gentium, Conciliul II Vatican afirm\ c\
Biserica vizibil\, cea una, „subzist\ în Biserica Catolic\”11 – substitit
in Ecclesia catholica –, ceea ce duce la o diminuare a caracterului
eclezial al altor Biserici, mai ales al celor ortodoxe, Ortodoxia revendicând aureola de Biserica cea adev\rat\ [i una a lui Hristos, [i „o
denivelare”12 între cre[tinii care ar trebui s\ se reg\seasc\ în unitate ontologic\ cu episcopatul în Biserica cea una a lui Hristos,
evident cu acele diferen]e minime date de contextul cultural [i istoric al parcursului lui Hristos comunitar între Cincizecime [i Parusie.
Comuniunea dintre Biserici nu poate exista pe baza unei astfel de
viziuni, ci doar în interiorul aceleia[i Biserici.
Dac\ exist\ o comuniune panortodox\, tot a[a exist\ [i una
catolic\, reflec]iile în perspectiva ecleziologiei comuniunii reducându-se la propria Biseric\. Or, între Ortodoxie [i Catolicism nu
exist\ comuniune dup\ separare. Despre o viziune a „Bisericii de
Biserici”13, adic\ a unei cre[tin\t\]i ce se compune simfonic din
Biserici de aceea[i credin]\, ce împ\rt\[esc credincio[ilor acelea[i
Sfinte Taine [i desf\[oar\ aceea[i misiune pentru extinderea adev\rului mântuitor al lui Hristos în toat\ lumea, nu poate fi înc\ vorba,
cu toat\ amploarea dialogului ecumenic actual dintre ortodoc[i [i
catolici. Acest lucru devine [i mai dificil când trebuie s\ asociem
comuniunea cu primatul petrin14, o exagerare catolic\ departe de
spiritul Bisericii ortodoxe pentru care colegialitatea apostolic\ este
10

Henry de Lubac, Medita]ie asupra Bisericii, traducere din francez\ de Marius
Boldur [i Valeria Piora[, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2003, p. 81.
11
Concile Oecumenique Vatican II, Centurion, Paris, 1967, p. 23. Catehismul
Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolic\ de Bucure[ti, 1993, p. 187.
12
André Scrima, Duhul Sfânt [i unitatea Bisericii. Jurnal de Conciliu, Editura
Anastasia, Bucure[ti, 2004, p. 127.
13
J.M.R. Tillard, Église d’Églises. L’Ecclésiologie de la communion, Cerf, Paris,
1987, pp. 327 [i 400.
14
Ibidem, p. 366. Jürgen Moltmann, L’Église dans la force du l’Esprit. Une contribution à l’ecclésiologie messianique, traduit d’allemand par Robert Givord, Cerf,
Paris, p. 345.

Unitatea lucr\rii misionare a Bisericii

21

fundament [i cadru de func]ionare corect\ a rela]iilor interbiserice[ti în istorie, de la egal la egal între Bisericile ce stau pe temelia
Apostolilor, piatra din capul unghiului fiind Hristos [i nicidecum
un „vicar” al Acestuia.
Doctrina clasic\ despre Biseric\ [i atributele acesteia este completat\ ca reflec]ie teologic\, am putea spune, cu aceea despre modelele de Biseric\ propus\ de teologul american Avery Dulles. Aceste
modele sunt urm\toarele:
• Biserica institu]ie, ce men]ine concep]ia tradi]ional\ despre
Biserica lui Hristos, este un model preluat din ordinea politic\, dar
reprezint\, de fapt, realitatea eclezial\ dintru început, a c\rei structur\ includea preo]ia sacramental\, Crezurile, ca expresie a credin]ei poporului lui Dumnezeu, cultul public, cu o pondere juridic\
important\, [i func]ia întreit\ a Bisericii, ce continu\ sacramental
opera lui Hristos prin Duhul Sfânt, anume de a înv\]a, a sfin]i [i a
conduce poporul lui Dumnezeu pe calea mântuirii. De[i modelul
acesta de Biseric\ pare mai clericalist, mai juridic [i mai triumfalist,
totu[i acesta este cel consacrat, deoarece Biserica este [coala la care
cre[tinii înva]\ credin]a, locul unde se hr\nesc cu Sfintele Taine [i
spitalul unde se vindec\ de bolile sufletului [i ale trupului. Biserica
este institu]ia ce s-a extins în toat\ lumea prin lucrarea misionar\
ce-i define[te identitatea pân\ ast\zi, ap\rându-se de erezii prin dogmele dreptei credin]e mântuitoare [i de ispitele veacului prin fidelitate fa]\ de Tradi]ia [i comuniunea cu sfin]ii15.
• Biserica – comuniune mistic\ cu Hristos reprezint\ o viziune mai biblic\ [i mai personalist\. Biserica este trup mistic al lui
Hristos [i poporul lui Dumnezeu pelerin spre Împ\r\]ia cereasc\
într-o unitate organic\ cu Capul, Fiul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea oamenilor prin harul Duhului Sfânt. Totodat\, aceast\
concep]ie este [i una mai spiritual\, în sensul c\ accentueaz\ aspectul comuniunii, al rela]iei harice dintre Dumnezeu [i oameni, o
dimensiune preferat\ de P\rin]ii Bisericii [i Tradi]ia cre[tin\. Experien]a credin]ei are un rol major în comuniunea eclezial\ pentru c\
are în vedere via]a real\ a persoanei implicate activ în orizontul
institu]iei ecleziale, care devine mai dinamic\, mai vizibil\ în plan
mundan, cu o identitate proprie harismatic\, cu impact spre a fi însu[it\
15

Cardinal Avery Dulles, op. cit., pp. 27-38.
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[i la care s\ se asocieze cât mai mul]i dintre semenii indiferen]i ai
societ\]ii secularizate16.
• Biserica-Sacrament este de fapt expresia realit\]ii divinoumane, teandrice, intrinseci a noului Leg\mânt al lui Dumnezeu cu
poporul S\u. În acest sens, Biserica constituie Sacramentul primordial, cele [apte Sfinte Taine ale acesteia fiind de fapt concretizarea
[i actualizarea în particular a multiplelor virtualit\]i din acest orizont
legat organic de persoana lui Hristos. De fapt, Hristos prin Duhul
Sfânt confer\ Bisericii harul divin cu care este, prin Taine, Trupul
lui Hristos, realitatea sacramental\ în care Dumnezeu [i oamenii devin
una dup\ modelul treimic al perihorezei, nu o unitate fiin]ial\, ci
în har, prin p\strarea [i afirmarea tot mai deplin\ a tainei omului
cuprinse în taina lui Dumnezeu. Sacramentul înseamn\ dinamic\
[i plenitudine a comuniunii pân\ la îndumnezeirea umanului, idealul cre[tin sublim. Tainele ce culmineaz\ cu Euharistia construiesc
Biserica lui Dumnezeu, f\când din oameni Trupul comunitar-sobornicesc al lui Hristos str\lucind de lumina bucuriei [i iubirii divine17.
• Biserica-Vestitoare reprezint\ acea viziune despre dimensiunea misionar\ esen]ial\ a Bisericii, de a oferi lumii Vestea cea
Bun\ a Evangheliei [i mântuirii aduse lumii de Hristos, Cuvântul
întrupat al lui Dumnezeu, Cuvânt despre Dumnezeu prin Dumnezeu Însu[i în inima lumii create [i în orizontul omului cu problemele lui de via]\ [i existen]iale, cu dorin]a de c\utare [i cunoa[tere a lui Dumnezeu. Acesta este [i un model kerygmatic, în sensul
c\ Biserica este purt\toarea de cuvânt a lui Dumnezeu Însu[i, Care
îi încredin]eaz\ mesajul profetic pentru calea autentic\ de urmat
[i de împlinit pentru lume [i oameni, spre existen]a lor în sensul
planului divin de mântuire [i fericire ve[nic\ pentru care P\rintele
ceresc a adus pe toate dintru nefiin]\ la fiin]\, la via]\ [i la existen]\.
La aceast\ veste divin\, omul [i lumea r\spund prin credin]a în
Hristos, Domnul Înviat, Calea, Adev\rul [i Via]a Bisericii. De aceea,
ascultarea, primirea, propov\duirea [i rodirea Evangheliei în via]a
Bisericii are o dimensiune soteriologic\. Biserica este manifestarea
vizibil\ a realit\]ii [i lucr\rii harului divin prin Sfintele Taine prin
16
17

Ibidem, pp. 39-54.
Ibidem, pp. 55-67.
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care lumea se face transparent\ pentru ordinea spiritual\, pentru
Împ\r\]ia lui Dumnezeu18.
• Biserica slujitoare define[te un aspect esen]ial al comunit\]ii cre[tinilor, anume acela de a sluji lumea în sensul activismului
filantropic ce are la baz\ iubirea divin\ îns\[i, dup\ modelul [i cu
puterea lui Hristos, pentru ajutorarea celor în suferin]\, încerca]i de
greut\]ile vie]ii, marginaliza]i de dinamica unei societ\]i ce are obiective doar efemere, ce eludeaz\ valoarea ve[nic\ a persoanei omului,
chip al lui Dumnezeu, restaurat de Hristos [i înfiat prin Duhul în
Biseric\ pentru p\rt\[ia de via]a divin\ în har [i bucurie sfânt\19.
Aceste modele se intersecteaz\ în afirma]iile lor teologice [i în
aspectele practice ale vie]ii cre[tine unele cu altele, ra]iunea analitic\ a acestui demers fiind aceea de a actualiza, în contextul lumii
de ast\zi, bog\]ia peren\ a tezaurului cre[tin, viziunea integral\ în lumina lui Dumnezeu despre om [i lumea sa, cu conota]ii universaliste, ecumenice.
c) Protestan]ii, care de la început au accentuat libertatea
cre[tin\, v\d unitatea eclezial\ – a[a cum se observ\ acest lucru,
de exemplu, în teologia lui J. Moltmann – tocmai în dimensiunea
unei libert\]i a comunit\]ii ce se adun\ în numele lui Hristos într-un
anumit timp [i loc, concomitent cu alte comunit\]i cre[tine ce fac
acela[i lucru determinate de aceea[i credin]\ [i de acela[i impuls
de a celebra prezen]a lui Hristos20.
d) Evanghelicii, dup\ cum sintetizeaz\ M. Erickson, concep unitatea cre[tin\ plecând de la temeiuri biblice ale acesteia, în sensul
unicit\]ii Bisericii, al unit\]ii spirituale a cre[tinilor [i ac]iunii lor comune pentru p\rt\[ie comun\ la credin]a în Hristos, în duhul dragostei [i în adev\r, chiar dac\ pluralismul confesional [i denomina]ional este o realitate ce separ\, din nefericire, pe cre[tini21.
e) Penticostalii concep unitatea cre[tin\ pe baza textelor biblice ce au în vedere „organismul spiritual, viu zidit de Însu[i Mântuitorul Iisus” [i Care „a întrebuin]at termenul de Biseric\ la singular;
18

Ibidem, pp. 68-80.
Ibidem, pp. 81-94.
20
Jürgen Moltmann, op. cit., pp. 441-443.
21
Millard J. Erickson, Teologie cre[tin\, traducere de Elena Jorj, Editura Cartea
Cre[tin\, Oradea, 1995, pp. 984-985.
19
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El n-a zis Biserici la plural [i aceasta pentru a demonstra unitatea
credincio[ilor, leg\tura fr\]easc\ a copiilor S\i”22.
O evaluare a acestor pozi]ii ne arat\ c\, dincolo de oarecare similitudini de limbaj, structura eclezial\ a celorlalte confesiuni sau
denomina]iuni este diferit\ de cea din Biserica Ortodox\, cea mai
fidel\ fa]\ de Biserica Apostolilor [i a P\rin]ilor, fie prin primatul
papal, fie prin congrega]ionismul lipsit de ierarhia sacramental\ prin
care se împ\rt\[e[te harul divin esen]ial vie]ii cre[tine, a[a cum, de
altfel, Însu[i Hristos afirm\ cu autoritate: „Lua]i Duh Sfânt...” (In 20,
22-23; Mt. 28,19-20). P\rintele St\niloae ne ofer\, în logica Ortodoxiei
[i în spirit ecumenic, o cale de a în]elege adev\rul deplin al Bisericii lui Hristos dintotdeauna pân\ ast\zi, în contextul pluralismului
cre[tin actual. Pentru el, dac\ ecumenismul tinde spre restabilirea
unit\]ii Bisericii, atunci trebuie „s\ tind\ spre cea mai intim\ prezen]\
a lui Hristos întreg în mijlocul credincio[ilor. Dar gradul celei mai
intime prezen]e lucr\toare a lui Hristos în sânul ei îl m\rturise[te [i
experiaz\ Biserica Ortodox\, care a p\strat tradi]ia de via]\ a Bisericii primare. La unitatea Bisericii cre[tin\tatea nu poate ajunge decât
experiind unitatea trupului lui Hristos, unit la maximum cu Capul,
sau în rela]ia de suprem\ unire a Bisericii-Mireas\ cu Hristos. F\r\
acceptarea unit\]ii intime cu Hristos, nu se poate ajunge nici la unitatea Bisericii în ea îns\[i, ca corp unitar [i ca mireas\ unic\ a lui
Hristos”23. A[adar, Biserica unic\ exist\ real în istorie, iar cei care
au ie[it din ea sau care nu sunt membrii ei – pentru c\ apar]in unei
comunit\]i cre[tine ce urmeaz\ unui ereziarh, care la un moment
dat s-a separat de Trupul lui Hristos – au posibilitatea de a ie[i din
„neplin\tatea bisericeasc\ a diferitelor confesiuni cre[tine”, prin reintegrarea eclezial\ deplin\ în Hristos, prezent deplin în Ortodoxie24.
Din cauza inova]iilor doctrinare ale unor teologi, realitatea cre[tin\
este una a separa]iei, dep\[ite îns\ chiar de poporul credincios ce
este convins de adev\rul credin]ei [i al comuniunii cu Hristos din
propria confesiune sau denomina]iune [i care poate avea o p\rt\[ie
22

Prof. dr. Trandafir Sandru, Dogmatica Bisericii lui Dumnezeu apostolice penticostale, Editura Institutului Teologic Penticostal, Bucure[ti, 1993, p. 116.
23
Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, op. cit., pp. 268-269.
24
Ibidem, p. 269.
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cu Hristos nedeplin\ în sensul mântuirii, chiar în via]a viitoare,
pentru c\ bra]ul P\rintelui ceresc este iubitor [i în casa Sa sunt multe
l\ca[uri (In 14, 2).
Când este vorba despre rea-credin]\ [i prozelitism confesional
sau denomina]ional ce respinge Ortodoxia [i valorile ei consacrate
cultural [i, mai ales, tezaurul ei dogmatic, spiritual, liturgic [i canonic, negând-o chiar la ea acas\, în spa]iul ei geografic, atunci aceste
principii iconomice nu mai stau în picioare, iar acestor agresori ai
Bisericii noastre trebuie s\ le aplic\m metoda [i principiul biblic
ce-i nume[te „p\gâni [i vame[i” (Mt. 18,17; Tit 3,10; I Cor. 5,13;
Rom. 16,17).

2. Sfin]enia Bisericii
a) în Biserica Ortodox\
Biserica exist\ pentru ca oamenii, în comuniunea cu Hristos, s\
se împ\rt\[easc\ de sfin]enie prin harul Sfintelor Taine, prin cuminecarea cu Hristos euharistic, pentru a dobândi via]a virtuoas\ spiritual\ [i mistic\ ce decurge din împlinirea poruncilor evanghelice [i
iubirea lui Hristos. Noul Testament nume[te sfin]i pe cei ce au primit
înv\]\tura lui Hristos, harul Sfintelor Taine, pentru ca, ulterior, Biserica s\ accentueze dimensiunea mistic\ a sfin]eniei, corelat\ cu aspectul mai practic al milei cre[tine [i al faptelor bune, pân\ la canonizarea acelor persoane cu totul deosebite [i taumaturgice ce au l\sat
o amprent\ puternic\ în con[tiin]a cre[tin\ [i care constituie comuniunea sfin]ilor din Împ\r\]ia cereasc\ ce vegheaz\ [i mijloce[te la
tronul Treimii pentru via]a [i mântuirea lumii.
Sfin]enia este, prin excelen]\, atribut fiin]ial al dumnezeirii treimice, prin care se sfin]e[te omul [i natura. Biserica este sfânt\ pentru c\ Dumnezeu cel Sfânt fiin]ial este prezent în ea prin energiile Lui
ve[nice, iar izvorul ei, Hristos, confer\ [i unitate trupului S\u. De altfel, idealul biblic cre[tin este sfin]enia, în sensul particip\rii, prin
coborârea divin\ la noi [i în\l]area noastr\ la Dumnezeu, la via]a
haric\ [i sacramental\ din Dumnezeu în Hristos, la care se adaug\ [i
experien]a spiritual\ [i existen]ial\ a omului, fiorul sacru al întâlnirii
[i prezen]ei în ambian]a luminoas\ [i cutremur\toare a Acestuia,
paradoxal diferit de lume [i de materialitatea ei, dar prezent în ea
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pentru transfigurarea ei, transparen]a ei pentru str\lucirea divinului
în ea (Mt. 5,16)25.
Sfântul este omul cu totul deosebit de lume pentru c\ a dep\[it lumea, nu în sens fizic, pentru c\ el este prezent în ea, ci prin
faptul c\ a atras, prin iubirea de Hristos, prin poc\in]\ [i smerenie,
atât de mult har, încât în starea de rug\ciune se simte c\ldura Duhului iradiind din el [i f\când din el o prezen]\ luminoas\, un chip
ce radiaz\ [i transmite în jur bun\tate, fiind un hristofor, un pnevmatofor. Via]a lui este dedicat\ total Împ\r\]iei; el este o fiin]\ jertfit\ lui Hristos; în el, grija lumii e dep\[it\, cunoscând c\ dincolo de
toate planurile oamenilor, uneori atât de egoiste [i distructive, diabolice chiar, dreptatea [i judecata este, în cele din urm\, a lui Dumnezeu.
P\rintele Dumitru St\niloae define[te sfin]enia ca o „rela]ie iubitoare cu Dumnezeu”26. Virtu]ile sunt trepte spre sfin]enie, care este
un dar de la Dumnezeu, „o str\lucire mai presus de fire a lui Dumnezeu prin cei ce se str\duiesc în aceste virtu]i; e o transparen]\
str\lucitoare a luminii dumnezeie[ti”27. Sfin]enia este dar al lui Dumnezeu, plinire uman\ prin Dumnezeu, „plinirea Celui ce pline[te toate
în to]i” (Efes. 1, 23). Omul cre[tin are ca mandat, ca misiune sacr\
pentru el, sfin]irea permanent\, pentru c\ sfin]enia nu este static\, ci
dinamic\, contemplativ\ [i activ\, str\duin]\ de eliberare de p\cate
[i iubire de Hristos ce desfiin]eaz\ grani]a, intervalul dintre divin [i
uman, pentru stabilirea noastr\ în pacea [i bucuria comuniunii îndumnezeitoare. Biserica nu este a celor des\vâr[i]i, ale[i [i puri, ci a
celor ce se smeresc [i se poc\iesc neîncetat, într-un parcurs interior,
o metanoia ce se îndreapt\ neîncetat spre Hristos, spre a-L aduce
prin eliberarea de gânduri lume[ti în altarul fiin]ei ce se purific\ [i se
înal]\ spre Dumnezeu, atras\ luminos, p\rinte[te [i iubitor de El.
25

Molitfelnic, EIBMBOR, Bucure[ti, 2006, pp. 36 [i 148. Acest aspect al teofaniei
prin transfigurarea umanului [i str\lucirea luminii divine este reflectat [i în rug\ciunile de la Taina Botezului: „S\de[te-l pe dânsul s\dire a adev\rului în sfânta Ta
soborniceasc\ [i apostoleasc\ Biseric\ (...) s\ se sl\veasc\ [i printr-însul preasfânt
numele T\u”, sau la Rug\ciunea a II-a de la Taina Sfântului Maslu. Aceste cuvinte
nu sunt doar metafore, ci trebuie în]elese în spiritul realist al Scripturii [i al Tradi]iei Bisericii.
26
Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, op. cit., p. 275.
27
Ibidem. Jean-Claude Larchet, Acesta este Trupul Meu..., în române[te de Marinela Bojin, Editura Sofia, Bucure[ti, 2006, pp. 111-112.
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b) Biserica Romano-Catolic\, a[a cum afirmau mai polemic
înainte de II Vatican teologii ortodoc[i, consider\ sfin]enia „mai mult
ca moralitate [i activism social [i mai pu]in ca o participare la via]a
divin\, ca o ar\tare str\vezie a lui Hristos prin om, deci o laicizare
a no]iunii. Este o sfin]enie în cadrul creatului”28. Teologia romanocatolic\ consider\ c\ omul poate avea o sfin]enie subiectiv\, ca
eliberare de p\cate sub aspectul negativ al sfin]eniei, [i o rela]ie supranatural\ cu Dumnezeu, în iubire [i har, sub aspect pozitiv. „Biserica este sfânt\ în izvorul ei, în scopul ei, în mijloacele [i în roadele ei”29, fiind în rela]ie cu Hristos, cu Duhul Sfânt, cu cultul, cu Tainele [i doctrina ei care înrâuresc via]a cre[tinilor [i o sfin]esc. Sufletul sfin]eniei este iubirea care face ca unii dintre oameni s\ ajung\
sfin]i, mijlocitori [i modele pentru cre[tini, cler [i laicat, ajutându-i
în misiune spre înnoirea vie]ii30.
c) Protestan]ii concep sfin]enia Bisericii în slujirea oamenilor31,
mai ales pentru c\ sfin]enia în sine apar]ine lui Dumnezeu. Între
oameni [i Dumnezeu este un abis, iar condi]ia p\c\toas\ a omului
trebuie dep\[it\ tocmai prin deschiderea lui spre slujirea lumii. Exist\
o deosebire evident\ între sfin]enia din Ortodoxie, unde experiem
transfigurarea real\ a umanului în dogoarea iubirii de Hristos, [i distan]a dintre om [i Dumnezeu în protestantism, dintre profan [i sacru
teoretizate ca dou\ niveluri ce nici nu comunic\, aici observându-se
concep]ia protestant\ despre îndreptarea omului în Hristos, ca un
act declarativ [i suveran al lui Dumnezeu, prin care El ne face sfin]i,
cre[tini f\r\ efort ascetic ce sub]iaz\ carnea [i fortific\ duhul. Astfel, J. Moltmann consider\ c\ sfin]enia const\ în s\r\cie, o via]\ cu
priva]iuni care nu poate fi pentru noi o cale a sfin]eniei f\r\ duhul
rug\ciunii [i al jertfei ascetico-mistice ce transfigureaz\ str\lucitor
umanul întru lumina divin\32. Pe de alt\ parte, dac\ nu urm\m idealul sfin]eniei, ne înstr\in\m ca oameni [i de Dumnezeu, [i de noi în[ine, prin alienare economic\, politic\ [i rasial\33.
28

Prof. N. Chi]escu, op. cit., p. 181.
Ludwig Ott, op. cit., p. 352.
30
Catehismul..., pp. 190-191.
31
Edmund Schlink, Ökumenische Dogmatik, Vanderhoeck und Ruprecht, Gõttingen, 1985, p. 587.
32
Jürgen Moltmann, op. cit., p. 453.
33
Idem, Religion, Revolution and the Future, Scribner, New York, 1969,
pp. 38-40, 131.
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d) Neoprotestan]ii, care nu au sacramente prin care se realizeaz\
sfin]irea într-un act teandric, vorbesc de sfin]enie, dar aceasta r\mâne
la o dimensiune etic\ sau psihologic\, într-o rela]ie cu Iisus ca o
personalitate moral\ excep]ional\ [i nu Dumnezeu-Omul, Care ne-a
arvunit sfin]enia pe care o împlinim în Biseric\ prin Duhul Sfânt.
De exemplu, evanghelistul M. Erickson face distinc]ie între sensul
sfin]eniei de separare [i consacrare pentru sfera sacrului [i acela de
„bun\tate moral\ sau valoare spiritual\”34, într-o dinamic\ a progresului spre cre[terea prieteniei cu Hristos [i ajungerea la nep\c\tuire, o opinie a unor secte perfec]ioniste precum penticostalii, nazarenii sau arminienii. Sfin]enia se reduce astfel la pietate, la o rela]ie
exterioar\, pentru c\ nu Botezul confer\ har, ci credin]a este aceea
ce aduce na[terea din nou35, ceea ce face ca harul s\ fie inutil. Totul
se reduce la o psihologie a unui sine uman abisal, care caut\ pe
Dumnezeu, dar nu are nevoie de El, ci se mul]ume[te cu sine [i
crede c\ rezolv\ prin sine mântuirea, f\r\ harul divin. În ceea ce
prive[te sfin]irea prin unirea euharistic\ cu Hristos, s-a ajuns pân\
acolo încât s\ nu mai vorbim despre prezen]a lui Hristos în Euharistie, ci despre „doctrina despre absen]a real\”36 a Lui. „Litera
ucide, iar Duhul d\ via]\”, am putea spune unor astfel de interlocutori, pe lâng\ faptul c\ Biserica este comuniunea sfin]ilor, cunosc\tori [i împlinitori ai Evangheliei, reprezenta]i în icoane sau venera]i
prin sfintele lor moa[te, a[a cum demonstreaz\, prin cler [i credincio[i, pân\ ast\zi, adev\rata Biseric\ a lui Hristos.

3. Catolicitatea, ecumenicitatea
sau sobornicitatea Bisericii
a) Biserica Ortodox\ concepe catolicitatea ca o însu[ire esen]ial\ a
Bisericii, care exprim\ fiin]a acesteia prin faptul c\ ea este comuniunea deplin\ dintre Dumnezeul treimic [i umanitatea r\scump\rat\
34

Millard Erickson, op. cit., p. 836.
Ibidem, p. 943; Pr. prof. dr. Dumitru Popescu, op. cit., pp. 297-298. Aceast\
concep]ie vine prin Reform\, cea care a eliberat credin]a de Taine, în sensul c\
acestea ar conferi har sau vreo prezen]\ divin\, r\mânând doar la sensul unui
reduc]ionism anamnetic [i dinamic, f\r\ dimensiunea ontologic\ [i spiritual\ a
transfigur\rii reale a omului prin har.
36
Ibidem, p. 965.
35
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de Hristos [i încorporat\ prin Duhul Trupului S\u tainic, comunitar ce se va împlini eshatologic când Dumnezeu va fi toate în to]i
(I Cor. 15, 28). Dup\ cum afirma p\rintele Justin Popovici, „singur\ fiin]a divino-uman\ a Bisericii poate îmbr\]i[a tot prin ea îns\[i;
ea singur\ poate fi catolic\, total\, conciliar\ (...). În realitate, conciliaritatea divino-uman\ a Bisericii reprezint\ o hristificare neîncetat\
a omului prin har [i prin virtu]i: totul se adun\ în Dumnezeu-Omul,
Hristos, pentru a fi tr\it prin El, ca al S\u, ca un organism divino-uman
unul [i indivizibil, c\ci via]a în Biseric\ este o conciliere divinouman\”37. În acest sens, în Biseric\, Dumnezeu este prezent total,
integral într-o rela]ie personal\ total\ cu fiecare cre[tin [i cu întreaga
comunitate, ierarhia sacramental\ [i poporul dreptcredincios.
Cuvântul „catolic” provine de la formula lingvistic\ kath’olon, ce
indic\ totalitatea, plenitudinea, întregimea în]eleas\ ca prezen]\ întreag\, total\, deplin\ a lui Hristos Dumnezeu-Omul în fiecare credincios. G. Florovsky, plecând de la medita]ia augustinian\ non
enim Christus in capite et non in corpore sed Christus totus in capite
et in corpore („Hristos nu este numai Capul [i nu numai trupul, ci Hristos
este Capul [i Trupul întreg”)38, afirma: „Biserica este Însu[i Hristos,
în toat\ plin\tatea Sa atotcuprinz\toare”39.
În acela[i timp, catolicitatea trebuie în]eleas\ [i în sensul unei
prezen]e a Bisericii în toat\ lumea [i trecerea acesteia prin har [i
libertatea Duhului în starea de Trup tainic al lui Hristos, crea]ia cea
nou\, orizont de mântuire [i via]\ de sfin]enie, de bucurie a comuniunii luminoase cu Dumnezeu-Iubire. Ast\zi, cre[tinismul este cu
adev\rat religia mondial\40, revelat\ [i adev\rat\, extins\ la o treime
din umanitate [i prezent\ în toat\ lumea prin lucrare [i jertf\ misionar\, prin m\rturia credin]ei în Hristos Domnul, dar este, în acela[i
timp, din nefericire, [i confesionalizat sau de factur\ sectar\, cu toate
c\ Biserica cea una a Cincizecimii [i a P\rin]ilor Bisericii este prezent\
37
Père Justin Popovici, op. cit., pp. 182-183; Pr. prof. dr. Dumitru Popescu,
op. cit., p. 272.
38
G. Florovsky, Evangelium Ioannis, XXI, 8, ML, 35, 1968.
39
Pr. Georges Florovsky, Biblie, Biseric\, Tradi]ie. O perspectiv\ ortodox\,
traducere [i prefa]\ de Radu Teodorescu, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006,
p. 121.
40
Sebastian Kim and Kirsteen Kim, Christianity as a World Religion, Continuum, New York, London, 2008, p. 7; Philip Jenkins, The Next Christendom. The
Coming of Global Christianity, Oxford University Press, 2002, p. 5.
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în continuitate neîntrerupt\ de credin]a dreptsl\vitoare, având succesiune neîntrerupt\ de har [i de adev\r mântuitor, prin Biserica
Ortodox\, p\str\toarea fidel\ a întreg tezaurului cre[tin pân\ ast\zi.
În acest sens, doar dimensiunea ecumenic\ a Ortodoxiei poate fi
baza unei unit\]i cre[tine voite de Hristos, Capul Bisericii, în sens
biblic, dogmatic, sacramental, pentru c\ este Biserica sfin]ilor dintru
început [i pân\ ast\zi, în perimetrul geografic al propov\duirii
apostolice, al formul\rii dogmatice a credin]ei, al experien]ei liturgice [i spirituale consacrate [i al unei organiz\ri canonice patristice
[i sinodale. De aceea, catolicitatea este legat\ intrinsec de ierarhia
sacramental\ a Bisericii care, singur\, asigur\ sacramentalitatea Bisericii, adic\ împ\rt\[e[te harul sfin]itor al Sfintelor Taine, prin care
comunitatea cre[tin\ se constituie permanent [i dinamic în diacronia istoriei de dup\ Cincizecime, „o Revela]ie suprem\”41, dup\
afirma]ia lui Florovsky. Astfel, „tainele constituie Biserica, întrucât
numai prin Taine comunitatea cre[tin\ poate trece dincolo de pura
m\sur\ uman\ [i poate s\ devin\ Biseric\”42, pentru c\ prin ele se
realizeaz\ comuniunea sfin]ilor dup\ paradigma eclezial\ neotestamentar\ [i se continu\ Cincizecimea ca rev\rsare de har [i adev\r
mântuitor din Hristos, Care a adus lumii harul [i adev\rul.
b) Biserica Romano-Catolic\ percepea catolicitatea într-o perspectiv\ virtual\ [i actual\, anume extinderea [i existen]a Bisericii
în toat\ lumea, în sens fizic [i moral43, adic\ prezen]a cre[tin\ [i
urmarea lui Hristos, dar într-un sens exterior, juridic. Dup\ Conciliul II Vatican, catolicitatea este în]eleas\ în termeni de universalitate [i integralitate, termenul din urm\ recuperând [i actualizând
sensul plin\t\]ii Trupului comunitar al lui Hristos ce se manifest\
în „m\rturisire de credin]\ dreapt\ [i complet\, via]\ sacramental\
integral\ [i slujire conferit\ prin hirotonire în succesiunea apostolic\”44, spre misiune la to]i oamenii chema]i a fi noul popor al
lui Dumnezeu.
c) Protestan]ii, cu viziunea lor hristomonist\, în]eleg catolicitatea Bisericii [i o deriv\ din Hristos, fiind expresia catolicit\]ii
lui Hristos ce opereaz\ [i confirm\ acest fapt prin Duhul Sfânt 45.
41
42
43
44
45

Pr. George Florovsky, op. cit., p. 118.
Ibidem, p. 116.
Ludwig Ott, op. cit., p. 354.
Catehismul..., p. 191.
Edmund Schlink, Ökumenische Dogmatik…, pp. 587-588.
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J. Moltmann vede catolicitatea ca „rela]ia cu Totul, în virtutea misiunii
universale a Bisericii, deschidere în rug\ciune spre lume”, o viziune
în context secularist [i de cultur\ postcre[tin\, ce se deschide existen]ial spre misterul ontologic absolut, dar nu în experien]a pnevmatic\ a comuniunii cu Dumnezeul cel Viu trinitar, revelat pentru
mântuirea oamenilor46.
d) Neoprotestan]ii pleac\ de la temeiuri biblice despre Hristos
Cel Unul [i extinderea Bisericii Sale în toat\ lumea, spre a ajunge
la conceptul de universalitate a Bisericii, care „include toate persoanele de pretutindeni din lume, care sunt legate de Hristos printr-o rela]ie mântuitoare. Ea îi cuprinde, de asemenea, pe to]i cei care
au tr\it [i au f\cut parte din acest trup, cât [i pe to]i cei care vor tr\i
[i vor face parte din acest trup”47. Biserica este, totodat\, [i extindere a lucr\rii lui Hristos, fiind trup al Lui, dar nu într-un sens literal,
deoarece s-ar ajunge la „un panteism virtual”48. Lipsa pârghiilor sacramentale [i spirituale face ca aceste percep]ii s\ r\mân\ f\r\ consisten]\, iar realizarea universalismului cre[tin s\ fie de cele mai multe
ori un prozelitism agresiv în spa]iul eclezial consacrat.

4. Apostolicitatea Bisericii
a) În Biserica Ortodox\, aceasta trebuie în]eleas\, conform
teologiei p\rintelui St\niloae, plecând de la trei principii de baz\:
1. Apostolii sunt primii oameni care au crezut în dumnezeirea
lui Hristos, pentru c\ au fost înv\]a]i de El Însu[i, au fost martori
ai vie]ii, mor]ii [i Învierii Lui, credin]a lor fiind temei al fiin]ei,
cre[terii [i duratei Bisericii;
2. Prin Apostoli, cunoa[tem înv\]\tura lui Hristos „a[a cum S-a
t\lm\cit pe Sine [i a indicat calea mântuirii [i des\vâr[irii omului.
Aceast\ înv\]\tur\ nu e separat\ de credin]a lor, ci ea e con]inutul
sau baza credin]ei lor”49 care a primit pecetea prin Învierea Sa. Înse[i Evangheliile [i vocabularul lor redau cuvintele lui Hristos, minunile, via]a [i înv\]\tura Lui, ceea ce face ca întotdeauna cre[tinii s\ fie
p\rta[i în credin]a [i via]a lor adev\rului deplin [i mântuitor al lui Hristos.
46
47
48
49

Jürgen Moltmann, L’Église dans la force du l’Esprit…, p. 451.
Millard Erickson, op. cit., p. 890; Prof univ. dr. Trandafir Sandru, op. cit., p. 118.
Ibidem, pp. 894-895.
Pr. prof. Dr. Dumitru St\niloae, op. cit., p. 295.
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3. Apostolii au primit primii [i într-un mod unic pe Duhul Sfânt,
îmbr\cându-se astfel pnevmatic cu Hristos, fiind „primii mijlocitori
umani vizibili ai Duhului Sfânt sau ai lui Hristos Însu[i prin Duhul
Sfânt”50, ceea ce constituie temeiul [i specificitatea cunoa[terii teologice
prin credin]a [i harul ce ilumineaz\ pe om. Din perspectiv\ ortodox\,
Biserica nu poate fi în]eleas\ f\r\ Apostoli [i f\r\ atributul apostolicit\]ii, care „înseamn\ legarea genera]iilor în Tradi]ia întreag\ ce
vine de la Apostoli, pentru c\ ea este Revela]ia întreag\, dar [i harul
[i spiritualitatea ce vine în mod neîntrerupt de la Duhul lui Hristos
prin ei”51. Între Hristos [i apostolicitatea Bisericii este o leg\tur\ ontologic\, pentru c\ harul [i adev\rul Lui este prezent permanent, actualizat [i tr\it de Biseric\ prin ierarhia ei, semn al iubirii [i lucr\rii
sacramentale a lui Hristos Însu[i prin Duhul S\u, face vizibil [i eficient acest fapt mântuitor. De aceea, P\rintele Justin Popovici afirma
c\ „apostolicitatea este sacramentul conciliar divino-uman al Bisericii lui Hristos”, toate atributele Bisericii fiind consubstan]iale52.
Apostolicitatea Bisericii se identific\ [i cu misiunea Bisericii, o dimensiune esen]ial\ a acesteia prin care ea se manifest\ [i se extinde
spa]ial în istorie, astfel c\, a[a cum afirm\ I. Zizioulas, termenul
„Apostol” este aplicat tuturor misionarilor care posed\ autoritatea [i
harisma predic\rii Evangheliei”53, apostolii reprezentând veriga sine
qua non între Hristos [i Biseric\, [i pentru ei, [i pentru continuatorii lor, preo]ia misionar\ a Bisericii misionare [i martiro-m\rturisitoare în procesul istoric al misiunii cre[tine ce are ca fundament
istoric colegiul apostolic [i unitatea acestuia. F\r\ sacerdo]iu nu exist\
Biseric\ [i este imposibil\ primirea harului ce rode[te harismele în
întreaga Biseric\ alc\tuit\ din cler [i credincio[i. Acesta este [i modelul apostolic ce se continu\ cu episcopatul monarhic (canonul 34
apostolic) care decurge [i asigur\ unitatea Bisericii pe temeiul unicit\]ii lui Dumnezeu, a Revela]iei unice, a Bisericii [i poporului cel
nou al lui Dumnezeu unic, continuat cu parohia, care este în structura canonic\ episcopal\ plin\tate a Bisericii în care poporul credincios experiaz\ integral comuniunea sacramental\ mântuitoare cu Hristos
Domnul. Ierarhia Bisericii tradi]ionale respect\ structura eclezial\
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neotestamentar\, apostolic\ [i patristic\, nefiind nicidecum, a[a cum
sus]in protestan]ii sau neoprotestan]ii, expresia „ordinii romane”,
a structurii ierarhice greco-romane, ce avea în centru, dup\ modelul indo-european, regalitatea cvasidivin\, flancat\ de preo]i [i
de militari, model ce s-a conturat dup\ Constantin cel Mare [i s-a
perfectat, prin monahism, [i în Biseric\54.
b) Biserica Romano-Catolic\, precum [i Biserica Ortodox\, are
în structura ei ierarhia sacramental\ de origine apostolic\. Apostolicitatea Bisericii este în]eleas\ în triplu registru:
1. Originea – apostolicitas originis;
2. Înv\]\tura, doctrina cre[tin\ – ap. Doctrinae;
3. Succesiunea apostolic\ prin preo]ia Bisericii – ap. Succesionis55;
Din p\cate, doctrina primatului petrin [i a infailibilit\]ii papale
în exerci]iul func]iunii, ex cathedra, viciaz\ în]elesul autentic al ierarhiei biserice[ti, ce st\ pe temelia colegiului Apostolilor, egali între
ei ca slujire, lucrare cu Sfântul Petru, purt\tor de cuvânt în numele
lor, dar cu Hristos în centru [i piatra cea din capul unghiului, o
concep]ie ce a înstr\inat o lung\ perioad\ Occidentul cre[tin de
Orientul Ortodox [i este [i azi o încercare [i o provocare pentru
dialogul ecumenic dintre Ortodoxie [i Roma. Celibatul preo]ilor
este un alt element ce caracterizeaz\ preo]ia în structura eclezial\
roman\56. Ecleziologia comuniunii [i înfiin]area conferin]elor episcopale mai diminueaz\ din aceast\ „tabuizat\ problem\ a puterii”57
în Biserica Romei.
c) Protestan]ii interpreteaz\ atributul apostolicit\]ii Bisericii
în rela]ie cu celelalte, înv\]\tura apostolic\ fiind norma, criteriul
existen]ei [i lucr\rii ce cheam\ la îndreptare, a[a cum d\ m\rturie
istoric\ Scriptura58. Pentru J. Moltmann, „în apostolat Biserica g\se[te
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catolicitatea ei istoric\ pentru to]i cei care realizeaz\ universalitatea
cre[tin\, Biserica nefiind un stat cre[tin mondial sau refularea lui Israel
ori integrismele de moment, ci ea indic\ obliga]ia de a fi prezent totdeauna [i în toate locurile pentru to]i în aceea[i manier\”, ceea ce
implic\ [i suferin]a în m\rturia [i misiunea cre[tin\59.
d) Neoprotestan]ii, în general, respingând ierarhia sacramental\ a Bisericii, resping [i apostolicitatea acesteia, în sensul teologic [i eclezial consacrat, considerând apostoli pe cei ce se remarc\
în mod deosebit în slujirea lui Hristos în diferite timpuri. Cu toate
acestea, de exemplu, M. Erickson consider\ c\ „o tr\s\tur\ major\ a
unei Biserici adev\rate este apostolicitatea ei (...); o Biseric\ adev\rat\ este una care î[i are trasat\ originea pân\ la apostoli [i, astfel,
desigur, pân\ la actul lui Iisus de întemeiere a Bisericii. F\r\ o asemenea descenden]\ nu exist\ Biseric\, nu exist\ mântuire [i nu exist\
cre[tini. Un grup de persoane se poate aduna, se poate organiza într-o corpora]ie, poate conduce servicii religioase, poate elabora o
structur\ [i se poate numi Biseric\, dar aceste persoane nu constituie o Biseric\ doar datorit\ acestor lucruri. F\r\ o leg\tur\ propriuzis\ cu institu]ia formal\ întemeiat\ de Hristos [i de apostoli, grupul
acela nu este o Biseric\ [i indivizii nu sunt cre[tini. Ceea ce face ca
un grup de oameni s\ fie Biseric\ este leg\tura lor vizibil\ cu o
organiza]ie contemporan\, a c\rei origine poate fi urm\rit\ pe plan
istoric pân\ la Biserica din Noul Testament”60. Acest citat mai extins
dovede[te buna credin]\ a unui teolog avizat [i deschiderea sincer\
pentru adev\rul cre[tin peren, men]inându-se îns\ în aria propriei
denomina]iuni [i parc\ invitând-o la a se ab]ine de la prozelitism
[i negarea Bisericii adev\rate, invitând la real\ reflec]ie teologic\
[i experien]\ real\ în Biserica cea una a lui Hristos.
O concluzie clar\ dup\ cele expuse mai sus este aceea c\ Biserica Ortodox\ este p\str\toarea fidel\ a tezaurului dogmatic [i
spiritual patristic, este un spa]iu de real\ sacramentalitate [i comuniune îndumnezeitoare cu Treimea prezent\ în Biseric\, o partener\
în dialogul ecumenic, respectând op]iunile unor cre[tini rup]i de ea
sau potrivnici ei, dar invitând la reflec]ie critic\ pentru adev\rata
via]\ cre[tin\ plenar\ în Hristos [i Duhul Sfânt, la unitatea [i sfin]enia oamenilor, spre a fi p\rta[i [i ai Împ\r\]iei din via]a veacului
viitor, promis\ [i preg\tit\ de Însu[i Hristos.
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Characteristics of the Church according
to the Nicene-Constatinopolitan Symbol
and the Pluralistic Christian Context Nowaday

Rev. Prof. PhD. George PETRARU
In this study we want to present from a theological and missionary point of view, a comparative ecclesiology, the Church
attributes, as they have been formulated in the Nicene-Constatinopolitan symbol of faith, as perceived and experienced in Orthodoxy until today and to identify their actual confessional and
denominational perceptions.
The Orthodox Church is the faith ful guardian of doctrinal and
spiritual patristic heritage, is a space of a real sacramentality
and deifying communion with the Trinity present in the Church, a
partner in the ecumenical dialogue, respecting the choices of Christians disconnected from her orher adversaries, but calling for a
critical reflection on true Christian plenary life in Christ and
Holy Spirit, for the unity and holiness of men, to be partakers of
the kingdom of the world to come, promised an prepared by Christ
Himself.

