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CREDIN}A ORTODOX| {I VIA}A BISERICEASC|1

Dimitrios }ELENGHIDIS
Profesor al Facult\]ii de Teologie, Universitatea Aristotelic\ din Tesalonic2

Credin]a ortodox\ [i via]a bisericeasc\ se g\sesc `ntr-o unitate indi-

solubil\. Credin]a ortodox\, `n]eleas\ ca adev\r dogmatic, delimi-

teaz\ con]inutul vie]ii Bisericii [i garanteaz\ autenticitatea vie]ii ei.

~n acela[i timp, via]a Bisericii este oglinda vie a con]inutului cre-

din]ei ortodoxe. Duhul Sfânt, ca Duh al Adev\rului ipostatic, cu pre-

zen]a Lui harismatic\ `n Biseric\, asigur\ via]a Bisericii `n esen]a ei

[i `i d\ un sens autentic.

Credin]a ortodox\ [i via]a bisericeasc\ este exprimat\ la nivel
existen]ial [i de fiecare membru al Bisericii. ~n mod special, via]a bi-
sericeasc\, exprimat\ ca un mod nou de a fi al credinciosului, nu
poate avea ca rezultat un mod de manifestare individualist [i autonom.
Fiecare om, membru al Bisericii celei Una, exprim\, `n manifest\rile
lui individuale, Biserica. Astfel, ethosul eclesiastic al credinciosului se
identific\ prin fiecare lucrare a Bisericii, adic\ prin fiecare lucrare
intelectual\, psihologic\, artistic\ [i, `n general, prin fiecare manifes-
tare psihosomatic\ a credinciosului se dezv\luie via]a lui interioar\
bisericeasc\. ~n baza acestui fapt, putem s\ sus]inem c\ via]a Bise-
ricii se descoper\ din via]a membrilor ei.

Când credin]a ortodox\ se desparte [i devine autonom\ fa]\ de

via]a credinciosului, ea nu mai are caracter mântuitor. O astfel de

1 Referat sus]inut `n Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, la Ia[i, pe 7 noiembrie

2012.
2 Profesorul Dimitrie }elenghidis este considerat unul dintre cei mai mari dog-

mati[ti ortodoc[i contemporani. ~n ultimii dou\zeci de ani este implicat `n problema

dialogului dintre Ortodoxie [i eterodoxie. Din anii tinere]ii a avut binecuvân-

tarea s\ cunoasc\ pe p\rintele Paisie Athonitul, `n preajma c\ruia s-a aflat timp de

mul]i ani [i a primit sfaturile lui patristice [i duhovnice[ti. Are o vast\ oper\, din

care cit\m: Teologia Ortodoxa [i Via]a, Soteriologia lui Luther, Har [i libertate dup\

tradi]ia patristic\ a secolului al XIV-lea, Contribu]ie la soteriologia Bisericii Orto-

doxe etc. (n. trad.).
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credin]\ nu poate s\ mântuiasc\ pe om. Credin]a ortodox\ cap\t\

caracter mântuitor numai atunci când se leag\ indisolubil [i func]io-

nal de via]a credinciosului. Atunci este [i se nume[te via]a lui, via]\

bisericeasc\. 

Desigur c\ nici via]a bisericeasc\, nici participarea la Sfintele

Taine f\r\ credin]a ortodox\ nu poate duce la mântuire. Aceasta `n-

seamn\ c\ nici o Tain\ a Bisericii, `n aceast\ situa]ie, nu ne poate

mântui de la sine (adic\ f\r\ ca noi s\ credem ortodox). Ortodoxia

de]ine [i tr\ie[te plin\tatea adev\rului. Via]a [i adev\rul se `n]eleg

`n primul rând la nivel existen]ial. ~n integralitatea [i `n autentici-

tatea lui, adev\rul nu poate fi separat de via]\, f\r\ consecin]e

dezastruoase. 

Pentru Biseric\, via]a este cealalt\ fa]\ a adev\rului. Este necreat\,

este pururea fiitoare, este via]a ve[nic\, despre care se vorbe[te `n

Evanghelie. ~n aceast\ situa]ie, este foarte edificatoare [i expresiv\

leg\tura pe care o face Hristos `ntre adev\rul autentic [i via]a auten-

tic\. Hristos, ca Adev\r `n Sine, ne adevere[te c\ „aceasta este via]a

ve[nic\: s\ Te cunoasc\ pe Tine, singurul Dumnezeu Adev\rat, [i pe

Iisus Hristos pe Care L-ai trimis”3. Via]a ve[nic\ este cunoa[terea

adev\ratului Dumnezeu. Dar, a[a cum [tim, `n limbajul biblic, pa-

tristic [i ecleziologic, cunoa[terea este cauzat\ de tr\ire. Cunoa[terea

`nseamn\ experien]\ tr\it\. Experien]a care se vede din participarea

la adev\r. Din istoria [i experien]a Bisericii, Ortodoxia se eviden]iaz\

prin exactitatea (acribia) [i integritatea `nv\]\turii ei dogmatice, `n

timp ce ortopraxia (dreapta ei f\ptuire) se arat\, prin excelen]\, `n

via]a duhovniceasc\ a membrilor `ndumnezei]i ai Bisericii.

Credinciosul care are o via]\ duhovniceasc\ lucr\toare este con-

dus `n toate manifest\rile sale de Duhul Domnului s\u, deoarece

Hristos exist\ [i tr\ie[te `nl\untrul nostru prin Duhul S\u. Hristos,

prin Duhul S\u, devine „`n toate primul”, numai `n membrele lucr\-

toare ale Trupului S\u mistic, adic\ `n membrii activi ai Bisericii. ~n

practic\, aceasta `nseamn\ c\ Hristos, prin Duhul S\u, st\pâne[te `n

gândul, `n cuvântul [i `n toat\ lucrarea celui credincios. ~mp\r\]ia lui

Dumnezeu, care se identific\ cu via]a duhovniceasc\ `n cea mai

curat\ `nf\]i[are a ei, este aceea care st\pâne[te toate manifest\rile

credinciosului `n cadrul Bisericii. ~n aceast\ situa]ie, credinciosul

3 Ioan 17, 3.
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`mp\r\]e[te, este st\pânit de Duhul lui Dumnezeu de fiecare dat\

când arat\ o via]\ evlavioas\.

Sfântul Chiril al Ierusalimului afirm\ atât de frumos: „Via]a evla-

vioas\ este sus]inut\ de dogma ortodox\ [i de faptele bune; nici

dogmele f\r\ faptele bune nu sunt primite de Dumnezeu, dar nici

faptele care nu sunt `nso]ite de dogmele ortodoxe nu sunt primite de

Dumnezeu”4. Virtu]ile morale, conform spuselor Sfântului Ioan Gur\

de Aur, primesc via]\ din puterea dogmelor, a[a cum membrele tru-

pului primesc via]\ de la suflet5, care sunt sfin]ite de dogmele orto-

doxe6, care sunt agen]ii lucr\rii sfin]itoare. Dar, dup\ Sfântul Maxim,

„omul se sfin]e[te prin m\rturisirea exact\ a credin]ei”7. Prin urmare,

adev\rul `n Biseric\ nu este teoretic, adic\ nu este primirea intelec-

tual\ prin ascultare [i studiu a cunoa[terii con]inutului credin]ei, ci

este, `n principal, taina care se tr\ie[te prin lucrarea Duhului Sfânt8.

F\r\ aceast\ participare, f\r\ lucrare, este imposibil ca omul s\ cu-

noasc\ `n]elepciunea lui Dumnezeu [i s\ se `mp\rt\[easc\ de Sfin-

tele Taine ale credin]ei9. Credincio[ii sunt condu[i c\tre plin\tatea

adev\rului de Duhul Adev\rului, prin tr\ire. De aceea, ei r\mân

neclinti]i `n aceasta, f\r\ a le fi fric\ de amenin]\ri, prigoan\ sau

moarte. ~n aceast\ situa]ie poate fi vorba despre maturitatea duhov-

niceasc\, despre care vorbe[te Sfântul Vasile cel Mare, referindu-se

la cei care se hr\nesc cu hrana tare a dogmelor: „Deoarece ace[tia au

terminat via]a copil\reasc\ [i nu au nevoie de lapte, ei pot s\ se hr\-

neasc\ cu dogmele tari, care `l des\vâr[esc pe omul duhovnicesc”10.

Des\vâr[irea duhovniceasc\, atunci când `l define[te pe credin-

ciosul ortodox, este `ntrep\truns\ cu con[tiin]a ortodox\ [i cu acri-

bia dogmatic\. Dup\ cum Ortodoxia tr\it\ coexist\ cu ortopraxia

(dreapta f\ptuire), erezia nu poate fi deloc compatibil\ cu evlavia,

nu poate coexista cu ea. Este imposibil ca ereticul s\ fie evlavios [i

plin de virtu]i. „A[a cum nu poate s\ ias\ din z\pad\ foc, tot a[a, ba

chiar cu atât mai mult, nu poate ie[i din eretic smerenie”, remarc\

4 Cf. Cateheze, 4, P.G. 35, 456B.
5 P.G. 60, 745.
6 P.G. 59, 443.
7 P.G. 90, 165A.
8 Cf. Sfantul Marcul Ascetul, `n P.G. 65, 1001AB.
9 Cf. Sfantul Macarie, `n P.G. 34, 904B.
10 P.G. 31, 920A.
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Sfântul Ioan Sinaitul, care adaug\: „~ndreptarea este a credincio-

[ilor [i a evlavio[ilor [i, desigur, a acelora care au inima curat\”11.

Din acest motiv, ereticii se caracterizeaz\ ca neevlavio[i (necredin-

cio[i) [i erezia lor ca blasfemie12.

Biserica Ortodox\ nu a desp\r]it niciodat\ adev\rul dogmelor de

via]a [i evlavia ei. Teologia [i dogmele au fost `ntotdeauna legate de

via]a credincio[ilor. ~nv\]\tura dogmatica a Bisericii [i felul de a fi

(etosul) al credincio[ilor trebuie s\ se g\seasc\ `ntr-o rela]ie func]io-

nal\, `n a[a fel `ncât una s\ o adevereasc\ pe cealalt\, ca dou\ fe]e

ale aceleia[i realit\]i. ~n nici o situa]ie nu este permis\ separarea

vie]ii credincio[ilor de dogmele Bisericii. De aceea, atunci când se

anuleaz\ una, `nceteaz\ a avea putere [i cealalt\. Desigur c\ aceast\

vedere unilateral\ a unei `nsu[iri fundamentale a Ortodoxiei a fost

considerat\ `ntotdeauna ca o respingere a `ns\[i identit\]ii Bisericii.

Via]a curat\ este judecat\ [i cap\t\ vrednicie numai din credin]a

dreapt\, via]a curat\ având ca moned\ de schimb dreapta credin]\.

„Nici un folos nu are via]a curat\, atunci când credin]a este gre[it\”,

subliniaz\ Sfântul Ioan Hrisostom, „dar nici credin]a ortodox\ nu

e de folos atunci când via]a este stricat\, murdar\”13.

Via]a credincio[ilor este autentic\ atunci când confirm\ Teolo-

gia Bisericii, adic\ atunci când constituie experien]a tr\it\ a con]i-

nutului credin]ei.

Dar [i adev\rul dogmatic are valoare practic\ [i mântuitoare,

atunci când este tr\it [i se arat\ ca via]\ `n Hristos, atunci când

exist\ via]\ curat\ duhovniceasc\. Sfântul Ioan Gur\ de Aur spune

hot\rât: „Nici s\ credem c\ este suficient\ pentru mântuire credin]a,

dac\ nu ar\t\m via]\ curat\”14.

Felul de a fi eclezial, ca etos `n Hristos, nu este o manifestare in-

dividual\, ci se exprim\ `n mod universal. De aceea [i Hristos, `n

Predica de pe munte, a unit credin]a `n El cu p\strarea voii lui Dum-

nezeu: „Nu tot cel ce ~mi zice Doamne, Doamne, va intra `n ~mp\-

r\]ia Cerurilor, ci cel care face voia Tat\lui Meu Celui din ceruri”15.

11 P.G. 88, 996B.
12 Cf. Sfantul Atanasie cel Mare, `n P.G. 26, 1076C [i P.G. 25, 221-225.
13 P.G. 53, 31 [i P.G. 59, 369.
14 P.G. 59, 77.
15 Matei 6, 21.
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Unirea dintre dogme [i etosul credin]ei [i al vie]ii nu este me-

canic\, ci este lucrarea Duhului Sfânt, care presupune conlucrarea

liber\ cu omul. Ca s\ r\mân\ credin]a nezdruncinat\, este nevoie de

ajutorul [i de lucrarea activ\ a Duhului Sfânt `n credincios. Lucrarea

activ\ a Duhului Sfânt `n credincios este asigurat\ prin cur\]enia

vie]uirii. Via]a curat\ face ca Duhul Sfânt s\ r\mân\ lucr\tor [i s\

`nt\reasc\ puterea credin]ei. De aceea este imposibil ca s\ nu se

clatine credin]a aceluia ce are via]\ necurat\16, deoarece via]a prih\-

nit\ devine piedic\ `n tr\irea exact\ a dogmelor, `n a[a m\sur\ `ncât

dogmele acestea se strâmb\ `n mintea lui [i `ncep s\ corespund\

cu via]a sa `ntinat\17.

Via]a eronat\ [i `ntinat\ `mpiedic\ `n]elegerea `n\l]imii dogmelor
credin]ei, deoarece, `n mod practic, `ntunec\ puterea de `n]elegere a
min]ii. {i, a[a cum nu este posibil ca cineva care se g\se[te `n `n[e-

lare, dar tr\ie[te corect (având smerenie, dragoste, moralitate, virtute,
via]\ curat\), s\ r\mân\ `ntr-un final `n `n[elare, tot a[a cel care se
g\se[te `n viclenie nu poate s\ ajung\ repede la `n\l]imea dogme-
lor. Cel care caut\ adev\rul trebuie s\ se p\zeasc\ ne`ntinat de orice

patim\. Cel care se elibereaz\ de patimi se va elibera [i din `n[elare
[i adev\rul va cunoa[te. Dumnezeu cheam\ [i conduce la adev\r
pe orice om care are fric\ de Dumnezeu [i via]\ virtuoas\. Nu exist\
situa]ie, spune Sfântul Ioan Hrisostom, ca un om de alt\ religie
sau eretic s\ r\mân\ `n `n[elare atunci când este bun [i iubitor de

oameni. ~ntotdeauna, Dumnezeu `l va conduce la Biserica Sa. Dac\
se `ntâmpl\ `ns\ s\ r\mân\ `n `n[elarea sa, atunci exist\ cu siguran]\
o alt\ patim\ pe care o are, cum ar fi slava de[art\, nep\sarea sau
lenea sufleteasc\, lipsa de grij\ fa]\ de propria mântuire etc.: „Dum-
nezeu `i atrage pe cei care se g\sesc `n `n[elare, atunci când au via]a

curat\”18. Un exemplu este Apostolul Pavel, care era un prigonitor
[i lupt\tor cumplit `mpotriva Bisericii lui Hristos. Deoarece avea o
via]a irepro[abil\, nu numai c\ a primit credin]a Bisericii, dar [i
pe to]i i-a `ntrecut19.

Cât prive[te leg\tura dintre credin]a [i via]a `n cadrul Bisericii,

vom sublinia urm\torul fenomen tragic [i paradoxal. ~n zilele noastre,

16 P.G. 51, 280.
17 P.G. 55, 50 [i P.G. 62, 93.
18 P.G. 61, 70 [i P.G. 57, 243-244.
19 E.P.E. 18, 222-224.
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mul]i cre[tini ortodoc[i ne ar\tam a crede dup\ credin]a R\s\ritului,

dar ne comport\m [i tr\im apusean. Aceasta este o problem\ foarte

grav\, deoarece confirm\ o fracturare interioar\ existen]ial\. De aceea,

se `n]elege de ce `n vremea noastr\ se schimb\ adev\ruri `nr\d\ci-

nate de secole, `n ciuda recomand\rii clare scripturistice [i patristice

de a nu „schimba grani]ele ve[nice pe care le-au a[ezat P\rin]ii Bi-

sericii”20. Felul apusean de a tr\i, care de la `nceput [i prin construc-

]ia sa este definit ca arogant [i plin de mândrie, are ca rezultat na[-

terea oric\rei erezii, dar [i a panereziei ecumenist-sincretiste, erezie

ce se refer\ nu numai la sincretismul interreligios, ci [i la sincretismul

intercre[tin, la minimalismul dogmatic, la acordul de la Balamant,

teoria ramurilor, recunoa[terea unei presupuse succesiuni apostolice

[i a Tainelor `n afara Bisericii, teoria „Bisericilor Surori”, teoria „celor

doi pl\mâni ai Bisericii”, [i la acordul de la Chambesy, care ar

recunoa[te pe eterodoc[ii anticalcedonieni, condamna]i de Duhul

Sfânt prin Sinoadele Ecumenice, ca fiind ortodoc[i, rug\ciunile `n

comun cu eterodoc[ii, c\s\toriile mixte, primirea eterodoc[ilor `n

Biseric\, f\r\ Taina Botezului etc.

Pericolul ca printr-o via]\ necurat\ s\ se ajung\ la o credin]\

strâmb\ este iminent. Este doar o problem\ de timp când [i cum se

va `ntâmpla. De aceea este nevoie mereu de `nso]irea dintre via]\ [i

dogme, „a[a `ncât via]a noastr\ s\ eviden]ieze dogmele credin]ei

[i dogmele s\ adevereasc\ buna credin]\ a faptelor noastre”21. Nu

avem nici un folos din dreapta credin]a, dac\ via]a noastr\ este

necurat\22. 

Dac\ cunoa[terea [i tr\irea adev\rului recomand\ `mpreun\

Ortodoxia, atunci erezia este devia]ia de la aceast\ cunoa[tere [i

participare.

Dup\ Sfânta Scriptura, erezia este `n primul rând `nv\]\tura de-

monilor, adic\ este inspirat\ de duhurile viclene23. Conform scrierilor

ascetice ale Bisericii, diavolul `nsu[i a adus `n lume toate credin-

]ele gre[ite [i ereziile. „Stâlpul Ortodoxiei”, Atanasie cel Mare, afirm\:

20 P.G. 59, 63.
21 P.G 64, 500C.
22 P.G. 59, 59-61.
23 I Timotei 4, 1.
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„Erezia nu provine de la apostoli, ea provine de la demoni [i de la

tat\l lor, diavolul, [i este f\r\ road\, stearp\, ira]ional\ [i nebu-

neasc\”24. ~n acela[i duh, P\rin]ii Sinoadelor Ecumenice `i caracte-

rizeaz\ pe eretici ca având ra]iunea deteriorat\, ca fiind nebuni

(duhovnice[te). 

Marii P\rin]i ai Bisericii folosesc atribute grele `n privin]a ereziei

[i a ereticilor. Numesc erezia „necredin]\” [i „ateism” [i pe eretici

„necredincio[i” [i „atei”. ~n mod special, Sfântul Atanasie cel Mare

`i caracterizeaz\ pe eterodoc[i ca oameni ce neag\ adev\rul, du[-

mani, colaboratori ai diavolului25 [i premerg\tori ai Antihristului26.

Erezia este strâns legat\ de `n[elare, fiind o devia]ie de la ade-

v\r [i totodat\ o devia]ie de la ceea ce `nseamn\ via]a deplin\, au-

tentic\. „A[a cum acela care se dep\rteaz\ de drumul cunoscut se

r\t\ce[te pe drumuri str\ine, f\r\ s\ [tie unde merge”, noteaz\ Sfân-

tul Nil Ascetul, „a[a [i omul care nu crede `n Treimea cea de o fiin]\

se g\se[te `n r\t\cire”27. Acela care r\t\ce[te, nici la scopul ultim nu

ajunge, deoarece se afl\ `n afara drumului, nici de siguran]\ nu se

bucur\, `nstr\inându-se de ceea ce este fiin]ial: via]a s\n\toas\.

Adeseori `n scrierile patristice erezia este considerat\ cu mult

mai grav\ decât orice p\cat moral al omului, deoarece erezia, prin

excelen]\, `l desparte pe om de Dumnezeu. Desp\r]irea omului de

Dumnezeu este confirmat\ [i institu]ional de Biserica Sinoadelor

Ecumenice, prin afurisirea (oprirea de la Sfânta ~mp\rt\[anie) [i

anatematizarea (t\ierea din trupul Bisericii) acelora care nu

primesc hot\rârile dogmatice date sub inspira]ia Duhului Sfânt.

Dar `n scrierile patristice este amintit\ des [i partea moral\ a

ereziei, ca fiind strâns legat\ de importan]a ei dogmatic\. ~n opozi]ie

cu `nsu[irea Bisericii de a uni, erezia are `nsu[irea de a dezbina.

Nimic altceva nu au f\cut Bisericii ereziile [i ereticii, decât s\ nu ne

iubeasc\ pe noi, pe Dumnezeu [i pe ei `n[i[i28. Devierea ereticilor

de la dreapta credin]\ are ca urmare fireasc\ [i devierea lor de la

via]a duhovniceasc\ veritabil\. De aceea [i via]a lor este caracte-

rizat\ de violen]\, calomnie [i atrocit\]i. Sfântul Atanasie cel Mare,

24 P.G. 26, 960B.
25 P.G. 25, 541C-544C.
26 P.G. 26, 25B [i 941A.
27 P.G. 79, 1237C.
28 P.G. 87, 2925B.
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Sfântul Vasile cel Mare [i Sfântul Grigorie Palama ne m\rturisesc astfel

de experien]e. Nu au fost scuti]i de comport\ri similare romano-

catolicii [i protestan]ii, a[a cum ne informeaz\ istoria cruciadelor

[i a prozelitismului din Orientul Mijlociu [i din Europa de Est.

Atunci când este `n pericol credin]a ortodox\, cei credincio[i cu

adev\rat arat\ o mare sensibilitate [i se arat\ ap\r\tori ai dogmei

ortodoxe [i ai evlaviei ortodoxe. De altfel, aceea[i sensibilitate pe

care o au credincio[ii pentru tr\irea [i ap\rarea integrit\]ii credin]ei

se intensific\ `n lupta `mpotriva r\t\cirii ereticilor. Este firesc ca cei

care tr\iesc adev\rul eclezial s\ fie [i ap\r\tori ai credin]ei [i ne`n-

frica]i lupt\tori `mpotriva ereziei, deoarece erezia are ca rezultat con-

trazicerea vie]ii `n Duhul Sfânt al Bisericii. Astfel `ncât, to]i care lupt\

pentru credin]a ortodox\ universal\ se lupt\, `n esen]\, pentru ap\-

rarea experien]ei harismatice a Bisericii, care `nseamn\ [i via]a lor

personal\. ~n aceast\ situa]ie, credincio[ii, care sunt `n mod obi[-

nuit toleran]i [i pa[nici, se arat\ ca „r\zboinici”, ne spune Sfântul

Grigorie Teologul29. Aici, apologetica [i starea de r\zboi a credincio-

[ilor, [i prin excelen]\ a p\storilor sfin]i]i ai Bisericii noastre, nu

trebuie s\ fie `n]eleas\ gre[it, deoarece aceasta este cu adev\rat

lupta de ap\rare. Adic\, atunci când Biserica `ndur\ un pericol real

din partea ereticilor, credincio[ii ortodoc[i, care au con[tiin]\ de

aceasta, se lupt\ s\ o apere, dând `n felul acesta m\rturia r\mânerii

statornice `n credin]\. „Am r\mas statornici, prin lupta noastr\, da-

rului de ob[te, comorii p\rinte[ti a credin]ei s\n\toase”30.

Lupta cre[tinilor ortodoc[i, chiar dac\ este pentru `ns\[i via]a lor,

nu este `ndreptat\ `mpotriva ereticilor, ci `mpotriva ereziei, care ame-

nin]\ s\ erodeze adev\rul `n con[tiin]a membrilor Bisericii [i, prin

extensie, via]a ei. Ortodoxia nu a adoptat niciodat\ violen]a `mpo-

triva ereticilor, ci elaboreaz\ teologia apologetic\, pentru a con-

vinge cu ra]iunea [i cu argumente corecte, subliniind `n principal

tr\irea `n Duhul Sfânt a membrilor ei.

Scopul acestei pozi]ii a Ortodoxiei `n fa]a provoc\rii ereticilor

este dublu. Pe de o parte, ap\r\ trupul bisericesc de a nu fi mo-

lipsit, iar pe de alt\ parte, d\ posibilitatea ca r\t\ci]ii s\ revin\ la

credin]a s\n\toas\ a Bisericii. Aceasta se adevere[te [i din faptul

29 P.G. 35, 1112A.
30 Scrisoarea 243, `n P.G. 32, 908C.
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c\ P\rin]ii apologe]i, de[i folosesc un limbaj dur la adresa ereticilor,

nu simt ur\ fa]\ de ace[tia31. Fa]\ de ei, p\rin]ii sunt ne]in\tori de

minte a r\ului, blânzi [i iubitori de oameni, de[i aceia sunt pu[i pe

ceart\. ~n mod evident, ei socotesc prietenia [i tov\r\[ia cu ereticii

o „stric\ciune” [i o „pierdere a sufletului”32. Dialogul cu ereticii tre-

buie s\ se desf\[oare numai `n cadrul recomandat de Sfântul Apos-

tol Pavel: „De omul eretic, dup\ `ntâia [i a doua mustrare dep\r-

teaz\-te, [tiind c\ unul ca acesta s-a ab\tut [i a c\zut `n p\cat, fiind

singur de sine osândit”33. Dialogul trebuie s\ se limiteze „numai pân\

la sfatul pentru `ntoarcerea lor la dreapta credin]\”, conform cu-

vintelor Sfântului Atanasie cel Mare34. Fiind mi[cat de acela[i duh

al Sfintei Scripturi [i al practicii Sfin]ilor P\rin]i, marele teolog al

vederii luminii necreate, Sfântul Grigorie Palama, pune ca [i condi]ie

pentru un dialog cu romano-catolicii scoaterea lui Filioque din

Simbolul de credin]\35. Dup\ cum este Hristos, a[a sunt [i sfin]ii

S\i: `ntotdeauna cer credin]\ curat\ ca [i condi]ie absolut necesar\

pentru vindecare [i mântuire. Deosebit\ este condi]ia pe care o pune

Marele Atanasie `n privin]a dialogului cu ereticii: cu ace[tia nu se

poate discuta nimic altceva, spune el, pân\ când nu se va verifica

chestiunea credin]ei. Mai `ntâi trebuie s\ fie acordul `n credin]\.

Aceasta metod\ eclesiastic\ este `ntemeiat\ de ~nsu[i Hristos, Care

nu vindeca pe cei ce p\timeau, pân\ nu `[i exprimau credin]a lor

fa]\ de El36.

Ortodoxia, ca gândire [i tr\ire a credin]ei, se vede `n mod spe-

cial `n perioada când apar ereziile. {i ast\zi, figuri harismatice ale

Bisericii devin centre de referin]\ pentru o orientare stabil\ a drep-

tei credin]e [i a vie]ii duhovnice[ti `n fa]a confuziei produse de di-

versele interpret\ri ale con]inutului credin]ei [i mai ales `n cadrul

dialogului `n curs de desf\[urare dintre ortodoc[i [i eterodoc[i.

31 Cf. Sfântul Atanasie cel Mare, P.G. 26, 937C.
32 Cf. ibidem, P.G 26, 940C.
33 Tit 3, 10.
34 P.G. 26, 940B.
35 Despre purcederea Duhului Sfânt, Cuvântul 1, 4, 27-31, apud P. Hristu, vol.

A, p. 31.
36 Sfântul Atanasie cel Mare, Περί τον γεγενημένων παρ'αρειανων, 36, V.E.P., 31,

pp. 260-261.
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Ortodoxia a fost exprimat\ `ntotdeauna `n mod autentic de

sfin]i, de purt\torii de harisme ale vie]ii ei, `n Duhul Sfânt. Putem s\

fim siguri [i optimi[ti c\ nu suntem `n pericol, doar `n m\sura `n care

mergem pe urmele Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii. 

 Traducere din limba greac\ [i note
de preot Matei Vulc\nescu


