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Ce valoare au SCRIPTURA ŞI TRADI ŢIA pentru credin ţa şi mântuirea noastră? 
 
 Cred că acesta este unul dintre punctele de tensiune maximă între creştinii ortodocşi şi catolici pe 
de-o parte şi restul (protestanţi, reformaţi şi neoprotestanţi) pe de altă parte. Şi, personal, cred că 
tensiunea provine de la necunoaşterea exactă a ceea ce înseamnă „Tradiţie”. Cei din a doua categorie 
sunt extrem de reticenţi la auzirea acestui termen, asimilându-l cu tot ceea ce este nebiblic în credinţa şi 
praxis-ul catolic şi ortodox (cultul icoanelor, moaştelor, învăţăturile despre mărturisire, preoţia specială, 
închinarea la îngeri şi sfinţi etc.); astfel că „Tradiţia” este pentru ei, atât un subiect „tabu”, cât şi un fel 
de „anatemă”. Cei din prima categorie nu ştiu nici ei exact ce înseamnă „Tradiţie” şi au ajuns să includă 
în ea tot ceea ce sprijină perspectiva lor asupra unor practici precum cele enumerate mai sus. Prin 
urmare, tensiunea existentă provine, în mare parte, din necunoaşterea exactă a ceea ce înseamnă 
„Tradiţie.”  
 Din punct de vedere istoric, creştinii primelor secole au crezut că Biblia este Cuvântul lui 
Dumnezeu, infailibil şi inerant, singura sursă de autoritate în materie de credinţă şi practică. Cu alte 
cuvinte, Sfânta Scriptură este singura revelaţie infailibilă şi demnă de încredere, şi reprezintă etalonul 
credinţei şi trăirii creştine. Ea este descoperirea voii lui Dumnezeu cu privire la mântuirea oamenilor. Ea 
este alcătuită din Vechiul Testament şi Noul Testament. Vechiul Testament reprezintă colecţia de cărţi 
canonice scrise începând cu Moise (aprox. 1450 î.Cr.) şi terminând cu Maleahi (aprox. 400 î.Cr.) şi 
acceptate ca fiind inspirate de Dumnezeu, iar Noul Testament este colecţia de cărţi canonice în care sunt 
înregistrate viaţa şi lucrarea Mântuitorului, apariţia şi expansiunea creştinismului, precum şi unele 
epistole cu caracter interpretativ al Evangheliilor. (Evangheliile ne prezintă învăţătura Domnului Isus, 
iar epistolele ne desluşesc această învăţătură).  
  După înălţarea lui Cristos la cer, El a încredinţat ucenicilor Săi misiunea de a duce în toată 
lumea învăţătura Sa (Matei 28:19-20; Marcu 16: 15-16) – „Când va veni Mângâietorul, Duhul 
adevăruluim are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi 
auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare” (Ioan 16:13). Aşa că, pentru o vreme, apostolii au perpetuat 
această învăţătură pe cale orală. Nu a existat nicio scriere creştină vreme de aproximativ 15 ani; toată 
învăţătura se transmitea de la om la om în cadrul unor întâlniri publice sau private. Apoi apostolii au 
început să înregistreze (scrie) aceste învăţături. Primul care a făcut acest lucru a fost apostolul Pavel, ale 
cărui scrieri au fost singurele vreme de aproximativ un deceniu. Undeva în jurul anului 60 d.Cr., 
Apstolul Pavel le spunea credincioşilor din Tesalonic în felul următor: „Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari şi 
ţineţi învăţăturile pe care le-aţi primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră” (2 Tes. 2:15).  
 Deci, apostolul Pavel recunoştea undeva în a doua jumătate a sec. I d. Cr. că învăţătura creştină 
exista atât sub formă scrisă (epistolele sale), cât şi orală (învăţătura nescrisă). Din pricina pericolului de 
a nu fi diluat sau distorsionat mesajul dumnezeiesc, această învăţătură orală avea să fie pusă în formă 
scrisă în Evanghelii şi epistolele apostolice. Luca spune în introducerea Evangheliei sale: „Fiindcă mulţi 
s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au petrecut între noi, după 
cum ni le-au încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început, şi au ajuns slujitori ai cuvântului, 
am găsit şi eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor 
acestor lucruri de la obârşia lor, să ţi le scriu în şir unele după altele ca să poţi cunoaşte astfel 
temeinicia învăţăturilor pe care le-ai primit prin viu grai” (Luca 1:1-4). 

Din acest punct de vedere, putem vorbi despre Tradiţia (cu majusculă), care avea să fie pusă în 
scris mai târziu sub forma Evangheliilor şi celorlalte epistole canonice. Ele au circulat o vreme prin 
biserici fără a fi cosntituite într-un canon, însă erau respectate ca fiind „scrieri apostolice”. Dacă vrem să 
vorbim în mod cinstit despre „Tradiţie” atunci trebuie să vorbim despre acest fel de învăţături apostolice 
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în formă necanonizată până la data canonizării lor (392 Hippo, 397 Cartagina). Aceasta este „Tradiţia” 
de care protestanţilor, reformaţilor şi neoprotestanţilor nu ar trebui să le fie teamă să vorbească deschis.  
 Pe de altă parte însă, bisericile ortădoxă şi catolică includ în ceea ce ele numesc „tradiţie” nu 
doar scrierile apostolice, ci şi pe cele ale părinţilor apostolici (ucenicii apostolilor) şi pe cele ale 
părinţilor biserieşti (sfinţii din următarele trei secole), precum şi cărţile de rugăciuni, canoanele şi 
literatura bisericească folosită în liturghie. Deşi, în teorie, ele sunt considerate secundare şi semi-
revelate, în practica ortodoxă şi catolică au devenit priotitare faţă de Scriptură sau cel puţin de aceeaşi 
natură ca Scripturile canonice. 
 Pe lângă acest fel de „tradiţie”, Biserica Romano-Catolică are ca sursă de autoritate şi Bula 
Papală, care este un act oficial emis de papa, prin care se pot emite dogme sau alte învăţături cu 
caraceter inspirat pe deplin. Dar trebuie să spunem că, prin intermediul unor bule papale s-au emis tot 
felul de edicte care au făcut mai mult rău bisericii decât bine. În ultimul secol, unii papi au recunoscut că 
nu toate deciziile luate în trecut de foştii papi au fost cele mai bune.1 Or acest lucru nu înseamnă altceva 
decât că bula papală nu a avut niciodată caracter infailibil.      
 Ca reacţie la unele edicte luate de papi în trecut, Martin Luther s-a ridicat şi a îndreptat din nou 
privirile oamenilor spre Sfânta Scriptură, astfel că strigătul lui de luptă a fost: Sola Scriptur” (Lat. 
Numai Scriptura). De atunci încoace, atât în gândirea protestantă (luterană) şi reformată (calvinistă), cât 
şi în cea neoprotestantă sau evanghelică, Scriptura şi-a recăpătat rolul de singură autoritate infailibilă în 
materie de credinţă şi practică. Reformatorii au încurajat scrierile menite să ajute înţelegerea Scripturii. 
Orice formă de autoritate care îndeamnă la studierea, împlinirea şi îndrăgirea Scripturii este binevenită. 
Dar numai Sfânta Scriptură are autoritate deplină peste viaţa credinciosului. Reuşita Reformei s-a bazat 
pe acest principiu prioritar, Sola Scriptura. 
[Spre deosebire de ceilalţi Evanghelici, penticostalii susţin şi o formă de revelaţie progresivă, dar nu cu 
caracter infailibil. Ea nu se referă la revelarea unor doctrine noi, precum catolicii, ci este vorba de 
descoperiri cu caracter revelat de Dumnezeu, prin carismele (darurile) Duhului Sfânt (Romani 12 şi 1 
Corinteni 12).]  
 Ştiţi ce mi se pare revoltător în (ne)înţelegerea orodoxă şi catolică a tradiţiei? Superficialitatea cu 
care tratează problema. Majoritatea teologilor celor două confesiuni spun că tradiţia este suţinută pe 
scrierile părinţilor apostolici şi părinţilor bisericeşti. Dar, deşi au folosit termenul „Tradiţie” pentru a 
vorbi despre învăţătura scrisă sau orală necanonizată, părinţii apostolici şi bisericeşti nu au îndrăznit 
niciodată să submineze autoritatea Scripturii prin plasarea învăţăturilor lor pe aceeaşi treaptă cu ea.  
- Irineu amintea la sfârşitul secolului al II-lea d.Cr. (180-199) în scrierile sale despre „Tradiţia de la 
apostoli”. Deşi toate cele 27 de cărţi ale NT erau cunoascute şi acceptate pe vremea sa, ele nu erau 
canonizate. El vorbeşte limpede despre învăţătura apostolilor, nu a părinţilor apostolici sau bisericeşti. 
Conceptul lui de „Tradiţie” este cu totul altceva de ceea ce se înţelege astăzi în ortodoxie şi catolicism 
prin „tradiţie”. El spune: „Apostolii, la timpul acela, mai întâi au predicat Evanghelia, dar mai târziu prin 
voia lui Dumnezeu, ne-au dat-o prin Scripturi, ca sa fie fundaţia şi stâlpii credinţei noastre” [Împotriva 
ereziilor 3,1 (c.180/199 d. Hr.)]. 
- Ignatius de Antiohia - „Daca nu gasesc în vechile Scripturi, nu o sa cred; [Epistola către Filadelfieni 
8,2 (c. 110 d. Cr.)]. Episcopul Ignatius, împuternicit de apostolul Petru sa slujeasca Bisericii Domnului 
din Antiohia, Siria, scrie Bisericii din Filadelfia ca, dacă o învăţătură nu îşi are originea în vechile 
Scripturi, să nu o creadă.  
- Clement din Alexandria (Titus Flavius Clemens, teolog grec, primul membru al bisericii din 
Alexandria, capul şcolii de cateheză din Alexandria, episcop al Capodociei şi mai târziu al 
Ierusalimului): „Adevarata tradiţie a binecuvântatelor învăţături, care au venit direct de la Apostolii 

                                                 
1 A se vedea Helen Ellerbe, The Dark Side of Christian History, p. 5.  
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Petru, Iacov, Ioan şi Pavel şi transmise de la tată la fiu au ajuns la noi prin ajutorul lui Dumnezeu ca să 
depoziteze în noi acea strabună şi apostolică samânţă” [Stromata 1,11 (c. 205 d. Hr.)]. „Adevarata 
tradiţie a binecuvântatelor învăţături” face referire la conţinutul TRADIŢEI, şi anume la învăţăturile 
primite pe cale orală, în mod direct de la Apostoli. 
Origen - un elev a lui Clement din Alexandria, succesor în calitate de cap al şcolii de cateheză din 
Alexandria, teolog şi cercetator biblic, precizează cu claritate în ce consta TRADIŢIA ORALĂ. - 
„Predicile Bisericii au fost aduse pâna la noi printr-o succesiune Apostolică, şi au rămas până în prezent. 
Aceasta trebuie să fie crezută ca adevăr care, în nici un caz, nu se va îndepărta de la tradiţia apostolică 
sau eclesiastică” [Primele Principii 1,2 (c. 230 d. Hr.)]. Fiecare teolog şi scriitor din primele secole 
afirmă succesiunea învăţăturilor Apostolilor pe cale orală, confirmate în acurateţea scrierile Sfintelor 
Scripturi.  
Chiril, episcopul de Ierusalim –„Haideţi să primim de la Duhul Sfânt, deci, numai ce este scris; haideţi 
sa nu fim preocupaţi de ceea ce nu este scris. Duhul Sfânt este autorul Scripturilor; El ne-a spus despre 
Cristos tot ce a dorit sa ne spună, sau tot ce am putut să înţelegem; haideţi să ne limităm la ceea ce El a 
spus, pentru că este periculos să nu facem astfel” [Scrieri Catehetice 16,2 (c. 347 d. Hr.)] 
Athanasius, episcopul Ierusalimului, numit „Tatăl Ortodoxiei” -  „Adevarul este mult mai exact aşa cum 
este descris în Scripturi, decât din orice altă sursă...” [De Decretis 31 (c. 350 d. Hr.)]. „Haideţi să notăm 
că tradiţia, învăţătura, şi credinţa Bisericii Catolice de la început a fost predicată de Apostoli şi păstrată 
de către Parinţi. Pe aceasta Biserica a fost fondată; şi dacă cineva se îndepărtează de la aceasta, el nici nu 
este şi nici nu ar mai trebui numit creştin” [ Ad Serapion 1, 28 (c. 350 d. Hr.)]. 
Vasile cel Mare, Episcopul din Cezarea, supranumit „Doctor al Bisericii”: „Ascultatorii învăţati în 
Scriptură, trebuie să verifice ceea ce este spus de învăţători şi să accepte ceea ce este în acord cu 
Scriptura, dar să refuze ceea ce este strain” [Moralia 72,1]. 
 Iată, dar, că atunci când scrierile părinţilor apostolici şi bisericeşti sunt citite cu atenţie, vin în 
sprijinul învăţăturii că Tradiţia face referire doar la învăţătura apostolilor fie orală, fie scrisă, în formă 
necanonoizată şi nu la tot ceea ce unele denominaţii creştine au adunat de-a lungul secolelor pentru a-şi 
apăra comportamentul şi practicile nebiblice. Dar dincolo de scrierile părinţilor apostoli, care confirmă 
ce spuneam mai devreme, cea mai puternică dovadă în favoarea autorităţii unice a Bibliei este faptul că 
Domnul Isus Cristos a folosit Scriptura ca fiind „curtea supremă de apel” pentru orice conflict legat de 
învăţătura şi practica cerute de Dumnezeu. Când se adresa fariseilor cu privire la înalta lor consideraţie 
faţă de tradiţie, El a spus: „Aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu prin datina/tradiţia voastră...” (Marcu 
7:13). Prin urmare, Scriptura determină dacă tradiţia este acceptabilă sau nu, şi nu invers.  

Atunci când Isus a fost încercat de saduchei cu privire la înviere, El a răspuns: „Vă rătăciţi! 
Pentru că nu cunoaşteţi Scripturile...” (Mat.22:29). Când a avut de înfruntat ispitele diavolului, El a 
răspuns de trei ori cu expresia „Este scris...” (Mat.4:4-10). Devine, astfel, limpede că Domnul Isus a 
acceptat Scriptura ca fiind autoritatea  ultimă şi s-a supus şi pe El Însuşi ei (Luca 24:44). De aceea, 
pentru noi ca şi urmaşi ai lui Cristos, concepţia noastră despre Scriptură nu poate fi inferioară celei pe 
care a avut-o Domnul nostru!  
Concluzie: Când cineva ne întreabă dacă credem şi suţinem tradiţia, ar trebuie să spunem deschis: Ca să 
fim siguri că vorbim aceeaşi limbă, ar fi bine ca, mai întâi, să definim ce înseamnă „tradiţie”. Dacă te 
gândeşti la învăţătura apostolilor orală sau scrisă, dar necanonizată, da, cred în Tradiţie, dar dacă te 
referi că scrierile părinţilor apostolici sau părinţilor bisericeşti sau canoanele, cărţile de rugăciuni, 
învăţăturile despre icoane, moaşte, mărturisire, preoţia specială (şi nu cea universală, a tuturor 
credincioşilor), au caracter revelat, atunci NU, nu cred în tradiţie, pentru că Scriptura condamnă orice 
învăţătură a oamenilor pusă pe aceeaşi treaptă de autoritate cu Sfânta Scriptură. Duhul Sfânt spune clar 
că doar „Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea 
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înţelepciune în neprihănire” (cf. 2 Tim. 3:16). Pe când despre ridicarea învăţăturilor omeneşti ridicate la 
rang de autoritate, Cristos spune: 
- „Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi datini aşezate de oameni, precum: spălarea ulcioarelor şi a 
paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea” (Marcu 7:8). Acestea fiind cuvintele Domnului Isus, 
este greu sa te ataşezi confesiunilor care încurajeaza ţinerea „tradiţiei”, mergând împotriva învăţăturii 
Domnului Isus. În versetul 13 din acelaşi capitol Domnul Isus spune: 
- „Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră. Şi faceti multe alte lucruri de felul 
acesta!” (Marcu 7:13). [Aici este interesant să amintesc definiţia „tradiţiei” din DEX:  1. Moştenire de 
obiceiuri, datini, credinţe care se transmit (prin viu grai) din generaţie în generaţie şi constituie o 
trăsătură specifică a unui popor sau a unui grup social. 2. Obicei, uzanţă; datină. Înţelegând definiţia din 
DEX, devine mai relevant ce a spus Cristos în următorul verset: 
- „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de 
Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti” (Matei 15:8-9).  
Pavel scria colosenilor: „Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă, după 
datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Cristos” (Coloseni 2:8). 
 Ultima carte canonică se încheie cu una dintre cele mai teribile avertizări: „ Mărturisesc oricui 
aude cuvintele proorociei din cartea aceasta, că, dacă adaugă cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va 
adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele acestei proorocii, îi va 
scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta” (Apoc. 
22:18-19). Cu privire la adăugare, unde vorbeşte Biblia despre cultul icoanelor, al moaştelor, despre 
închinarea la sfinţi şi îngeri şi mijlocirea lor? Cu privire la scoatere, unde este doctrina despre mântuirea 
doar prin har? Unde este doctrina despre justificarea doar prin credinţă? 
 A spune că „tradiţia” este normă în materie de credinţă şi practică, sau, şi mai mult, a spune că 
are caracter revelat, este cea mai crasă formă de înşelătorie de care unele confesiuni creştine au dat 
dovadă de-a lungul secolelor, fie ca să facă bani pe spatele credincioşilor, fie ca să nu-i scape din mâini 
pe enoriaşii lor care ar putea găsi adevărul în altă parte. 


