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a in{eles fhglduinfa Mintuitorului Iisus in privinla
Duhului Mingiietor, care ,,vd va vesti lucrurile ce

vor veni".
Biserica Ortodoxb se gdseqte in fala unor noi

probleme, in fala unor noi perspective; ea conJine

nu numai lelul de ajuns, ci qi calea creatoare ce

duce la el. ,,innoi-se-vor ca ale vulturului tinere{ile
tale" (Ps. 102,5). Duhul lui Dumnezeu, creator,

care sdldqluieqte in Bisericd, cheamd la aceastd

innoire, despre care Mintuitorul a zis: ,,Fdrd md-
surd dd Domnul Duhul". Aceasta nu se poate pe-

trece decit cu o condilie: existenla libeftdlii, lacarc
umanitatea nu mai poate renunla, umanitatea care

devine mattrd pentru plenitudinea vielii Bisericii
cu darurile ei de har. Este tocmai ceea ce va in-
lesni Ortodoxia, care este centrul ardtat qi ascuns

gi adevbrul tuturor confesiunilor cregtine, impdrfite
astdzi, dar chemate sd se reuneascd intr-o singurd

turm6, sub Un Singur Pdstor. Aga sd fie!
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BI5ERICA

lArtodoxia este Biserica lui Hristos pe

L-lpamint. Biserica lui Hristos nu este

o institulie; ea este o viala noud cu Hristos gi in
llristos, condus[ de Duhul Sfint. Lumina invierii
lui Hristos strdlucegte peste Bisericd qi o umple cu

hucuria invierii, a triumfului asupra mortii. Mintu-
itorul inviat triieqte cu noi qi viala noastrd in sinul
Ilisericii este o viatd tainicd in Hristos. ,,Creqtinii"
poartd acest nume tocmai pentru cd sint ai lui Hris-
tos; ei trdiesc in Hristos gi Hristos trdiegte in ei. in-
truparea nu este numai o idee sau o doctrind; ea este

inainte de toate un eveniment care s-a produs odati
in timp, dar care posedd toatd puterea in eternitate'.

$i aceastdintrupare perpetuS, in mdsurain care este

o unire perfectS, indisolubild, degi neamestecatd, a

celor doud naturi - natura divind gi natura umand

- formeazd, Biserica. Biserica este Trupul lui Hris-
tos, intrucit ea intrd intr-o unitate de viald cu El. Se

exprimd de obicei aceeagi idee, dindu-se Bisericii
numele de Logodnica lui Hristos sau de Mireasa
Cuvintului: rapofturile dintre logodnici sau dintre
soti, considerate in plenitudinea lor pre-eternd,

constau intr-o unitate de viatd perfectd, care nu ex-

clude realitatea diferen{ei lor; este o unire de doi
in unul singur, care nici nu se dizolvd de dualitate,

nici nu se absoarbe de unitate. Biserica, in calitate

de Trup al lui Flristos, nu este Hristos-Dumnezeu-
Omul; ea nu este decit umanitateaLri; ea este insd
viaia in Hristos qi cu Hristos, via\a lui Hristos cu

noi: ,,nu mai trdiesc eu, ci Hristos trdieqte in mine"
(GaL2,20). Dar Hristos nu este numai o Persoand



divinS. El este ,,una dintre persoanele,, Sfintei Tre-
imi, viaJa sa este consubstanliald cu Tatil gi cu
Duhul Sfint. Iatd pentru ce Biserica, privitd caviald
in Hristos, este deopotrivd o viat6 in Sfinta Treime.
Trupul lui Hristos trdiegte in Hristos qi prin aceasta
el trdiegte in Sfinta Treime. Hristos este Fiul. in el
noi invdtdm sd cunoagtem pe Tatdl,sintem adoptali
de Dumnezeu, cdtre care strig[m: ,,Tat6l nostru,,.

Iubirea lui Dumnezeu, iubirea Tatilui pentru
Fiul qi aFiului pentruTatdl, nu este o simpldcalitate
ori o relafie, ci posedd ea insdgi o viatd personald,
este hipostaticd. Iubirea lui Dumnezeu este Sfintul
Duh, care purcede de la Tatdl la Fiul gi se odihneqte
peste El. Fiul nu existd pentru Tatdl decit in Sfintul
Duh, care se odihnegte peste El: asemenea Tatdl igi
manifestd iubirea cdtre Fiul prin Sfintul Duh, care
este unitatea de via!6 a Tatalui gi a Fiului. Acesta
este locul Sfintului Duh in Sfinta Treime.

Biserica, in calitatea ei de Trup al lui Hristos,
trdind din viala lui Hristos, este prin acest fapt do-
meniul, in care este prezent qi in care lucreazd Sfin-
tul Duh. Sd spunem mai mult: Biserica este viala
prin Duhul Sfint, deoarece ea este Trupul lui Hris-
tos. Iatd pentru ce se poate defini Biserica - o viafd
binecuvintatd in Sfintul Duh; se spune uneori gi cd
ea este Sfintul Duh trdind in umanitate.

Aceastd doctrind, pe care am expus-o, s-a mani-
festat gi in istorie. Biserica este opera intrupdrii lui
Hristos, este insdgi aceastd intrupare: Dumnezeu
igi asimileazd natura umani gi natura umand ?pi

asimileazd viala divinS; este indumnezeirea ( ewsic)
naturii omenegti, consecinld a unirii celor doud na-
turi in Hristos. Dar opera de penetrare a umanitdlii
de cdtre spiritul Bisericii nu s-a implinit numai in
virtutea intrupdrii, sau numai prin inviere. ,,Vd este
de folos ca sd Md duc Eu (la Tatdl)" (Ioan 16,7).
Aceastd operd presupune trimiterea Sfintului Duh,
Cincizecimea, cate a fost implinirea Bisericii.
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Sfintul Duh, in formd de limbi de foc, s-a coborit

in lume gi s-a odihnit pesteApostoli. Unitatea aces-

trrra, unitatea celor doispre zece, prezidatd de Sfinta

frecioard, reprezintd intregul neamului omenesc.

l,irnbile de foc au rdmas in lume qi formeazd co-

rnoara darurilor Sfintului Duh, care sdldgluieqte in
llisericS, in Biserica primari, Apostolii transmiteau

darurile Sflntului Duh, dupd botez, intr-un chip in-

vcderat pentru to{i; ceea ce corespunde in zilele

noastre acestui fapt, este ,,pecetea darului Duhului

Slint", ce se acordd in taina Mirungerii.
Deci, Biserica este Trupul Iui Hristos; prin Bise-

riod noi parlicipdm laviala divini a Sfintei Treimi.

lia este via{a in Hristos, care viatd rbmine in mod

indisolubil unitd cu Sfinta Treime; ea este viata in

Duhul Sflnt, prin care noi devenim fiii Tatdlui, care

striga in sufletele noastre: ,,Ava, Pdrinte", 9i care

rre aratd pe Hristos trdind in noi. Pentru aceasta,

inainte de a studia definilia gi manifestarea ideii de

Ilisericd in istorie, trebuie sd in{elegem Biserica,

clrept un dat divin, rdminind in ea insdgi qi identicd

ci insegi, ca expresia voinlei lui Dumnezeu, care se

realizeazd.in lume.

Biserica exist6, ea este ,datt'intr-un anumit

infeles, independent de formaJia ei istoricd; ea se

l'ormeazl pentru cd deja existd despre ea un plan

divin, supraomenesc. Ea este in noi, nu atit ca

irrstitu{ie sau societate, ci mai ales ca o anumitd

oviden{d spirituala, o experien{i speciald, o viaJd.

I)redicarea cregtinismului primitiv este anuntarea

triumfdtoare gi plina de bucurie a acestei vieii noi'
Viala nu se poate defini, dar ea poate sb fie descris5

$i trdita. Nu poate sd existe o definilie satisfdcdtoa-

re gi completd a Bisericii. ,,Vino pi vezi": aceasta

insemneazd cd nu se poate concepe Biserica decit

prin experien!6, prin har, participind la viata ei.

latd pentru ce inainte de a se defini Biserica intr-un
chip exterioq ea trebuie sd fie conceputd in esenta
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ei mistic5, subinfeleasd acestor definilii. Dacd nu
se considerd Biserica decit in devenirea ei istoricd
qi dacd se concepe numai ca o societate de aici, de
pe pdmint, nu se poate pitrunde natura ei originall,
adicd expresia eternului in temporal, manifestarea
necreatului in creat.

Esenla Bisericii este viala divind descoperindu-
se in viala fdpturilor; este indumnezeirea frpturii
prin puterea intrupdrii gi a Cincizecimii. Aceastd
viatd este o realitate supremd, ea este evidenta gi
siguri pentru toli cei care parlicip|la ea. Dar ea
este gi o viatd spirituald, ascunsd in ,,omul dind-
untru", in,,cdmara interioard', a inimii lui: in acest
sens, ea este un mister, o tain5. Ea este deasupra
naturii - cu alte cuvinte, a existat inainte de a fi
lumea, dar este compatibild cu viata acestei lumi:
aceste doud trdsdturi o caracterizeazd deopotriva.
Dacd avem in vedere prima trdsdturd, vom spune
cd Biserica este ,,invizibilb", spre deosebire de tot
ce este ,,vizibil" in lume, de ceea ce este obiect al
simturilor printre lucrurile din lumea aceasta. Se
poate spune cd ea nu exista in aceastb lume gi dacd
proceddm prin experienfa (in sensul lui Kant), nu
vom intilni ,,fenomen" care sd corespundd Bisericii;
aga incit ipoteza Bisericii este tot aga de superflud
pentru cosmologia experimentald ca pi ipoteza lui
Dumnezeu pentru cosmogonia lui Laplace. Este
drept deci sd se vorbeascd, dacd nu de o Bisericd
invizibild, cel putin despre invizibilul ?n Bisericd.
Cu toate acestea, ircest ,,invizibil,' nu este necu-
noscut, cdci omul -in afard de simturile lui - pose-
da qi ,,ochi duhovnicegti", cu ajutorul cdrora vede,
concepe, gtie. Acest organ este credinla, care dupd
cuvintul apostolului, este ,,o dovadd a lucrurilor
care nu se vdd" (Evrei 1 1, l); ea ne ridicd, pe ari-
pile ei, in lumea spirituald, ne face cetd{eni ai lumii
ceregti. Viata Bisericii este viala credinfei, prin care
lucrurile acestei lumi devin transparente. Natural
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tlcci, acegti ochi duhovniceqti pot sd vodd Bise-
rica ,,invizibil5". Dacd Biserica ar fi cu adevdrat

invizibilS, cu desdvirgire de nepdtruns, aceasta ar

insemna pur pi simplu ci nu existi Bisericd, pen-

tru cb Biserica nu poate sb existe numai in ea

inslgi, in afard de oameni. Ea nu intrd cu totul in
cxperienJa umand, cdci viala Bisericii este divind
gi inepuizabild; dar o anumitd calitate a acestei vieJi,

o anumitd experientd a vie{ii in Bisericd i se dd

oricui se apropie de ed. in acest inleles, totul in
llisericd este invizibil gi misterios, totul depdqeqte

limitele lumii vizibile; asemenea ins6, tot ce nu se

vcde poate sd devind vizibil qi faptul cd se vede in-
vizibilul este condilia insdgi a existenJei Bisericii.
lixistenla Bisericii este un obiect de credinti; ea

so cunoa$te prin credin{6: ,,Cred in sflnta Bisericd
soborniceascd gi apostolicd." Se percepe Biserica
pri n credinfd, nu numai cao calitate sauoexperien{d,

ci $ cantitativ, caunitate a tuturor, caviatd unica qi

irrtegrald, ca universalitate, dupd modelul uniunii
cclor trei persoane divine. Numai imparJirea infi-
nitA a neamului omenesc este accesibild vederii
lloastre: noi vedem flecare individ, ducind o via{a
cgoistd qi izolat6; copiii aceluiaqi Adam, depi sint
liin{e sociale, degi depind de fraJii lor, nu vdd uni-
tntca lor, nu sint conqtien{i de ea; dar aceastd uni-
tnte se manifestd in dragoste gi prin dragoste qi ea

cxista grajie participarii la via\a divind qi unicd a

llisericii. ,,Sd ne iubim unii pe allii ca intr-un gind

s[ rnfuturisim"... - proclami Biserica in timpul
liturghiei. Aceastd unitate a Bisericii se reveleazd

rtchilor iubirii nu ca o unire exterioara - de genul

cclor ce le intilnim in orice societate omeneascd -
ci ca principiul prim gi misterios al vietii. Umani-
[atea este viald in Hristos, oamenii sint chiorchinii
dc strugure ai aceleiaqi vi{e, membrele aceluiagi

trup. Viata fiecdrui om se ldrgegte in mod inflnit
pcntru a deveni via\a altora, communio sanctorum,



qi fiecare om in Bisericd triieqte din viala intregii
umanitSli, deveniti Bisericd; fiecare om este uma-
nitatea: homo sum et nihil humanum a me qlienum
esse puto. Cu toate acestea, Biserica universali nu
este limitatd la neamul omenesc; adunarea inge-
rilor face parte din ea deopotrivS. Existenta lumii
ingerilor este inaccesibild vederii omenegti, ea nu
poate sd fie afirmatd decit de experien{d spirituald,
nu poate sd fie perceputd decit de ochii credinlei. $i
uniunea noastrdin BisericS, prin Fiul lui Dumnezeu,
devine cu atit mai mare cu cit El a unit din nou
lucrurile pamintegti gi lucrurile ceregti, cu cit el a
distrus zidul de separare dintre lumea ingerilor gi a
oamenilor, intreaga creaJiune, intreaga naturd este
legatd de neamul omenesc qi de adunarea ingerilor.
Ea este incredintatd in paza ingerilor qi datd omu-
lui ca s-o stdpineascd; ea se invrednicegte de des-
tinele omulu|, ,,toatd, fbptura impreund suspind gi

impreund are dureri pind acum... agteptind infierea
gi riscumpdrarea trupului nostru" (Rom. 8,22-23),
transfigurarea lui intr-o ,,fbpturd noud", odatd cu
invierea noastrd. Omul devine o fiin{d universald:
viata lui in Dumnezeu il unegte cu viala intregii
creatiuni prin legdturile iubirii cosmice. Iatd mar-
ginile Bisericii. $i aceastd BisericS, care une$te nu
numai pe vii, ci gi pe morfi qi ierarhiile ingerilor,
toatdcreatiunea cu un cuvint, aceasta Bisericl este
invizibild, insd nu necunoscutd. ViaJa Bisericii este
anterioard creatiunii lumii qi omului; ea se pierde
in etemitate.

Se poate spune cd Biserica a fost - inaintea
tuturor veacurilor - scopul qi fundamentul creali-
unii; in acest sens ,,ea a fost ziditd inainte de orice
lucru gi pentru ea a fost fbcutd lumea". Domnul a
ficut pe om dupd chipul sdu, ceea ce face posibild
pdtrunderea omului de cdtre spiritul Bisericii, pre-
cum gi intruparea Domnului: cdci Dumnezeu n-a
putut sd ia asupra sa decit natura unei fiinte care
i-a fost conformd gi care a avut chipul sau. in
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unitatea integrald a neamului omenesc se gdsegte

deja in germene unitatea Bisericii, dupi imaginea
Sfintei Treimi. Pentru aceasta este gi greu sd se in-
dice un timp cind Biserica n-a existat in umanitate,

ffidcar ca un plan prealabil: dupd doctrina Sfin{ilor
Pdrin{i, o Bisericd primordiald a existat deja in
paradis, inaintea pdcatului, cind Domnul venea si
vorbeascd cu omul qi se gdsea in relalii cu el. Dupd
pdcat, Domnul pune baza a ceea ce se cheamd Bi-
serica Vechiului Legdmint, bisericd in care omul a
invdtat sd comunice cu Dumnezeu. $i chiar in sinul
intunecimilor pdginismului, sufletul omenesc iqi
cduta in mod natural Dumnezeul, aga incit exista

o ,,stearpA bisericd pdgjnd", cum spun anumite cin-
tdri liturgice. Cu siguranJd, Biserica n-a atins pleni-
tudinea existen{ei ei decit dupd intrupare gi, in acest

sens, Biserica a fost intemeiatd de Mintuitorul Iisus
Hristos. Prin aceste evenimente, fundamentul Bi-
sericii s-a pus; insd deplindtatea ei nu este atinsd.

Ea este incd in situalia de Bisericd luptdtoare qi

trebuie sb devina Biserica triumfbtoare, in care

,,Dumnezeu va fi totul in tot".
Deci nu se pot defini limitele Bisericii nici

in spafiu, nici in timp, nici in puterea de acliune.
Profunzimile Bisericii sint insondabile; acest lu-
cru insd nu o face nevdnttd, aqa incit sd fie numai
transcendentd gi sb nu existe pe pimint intr-o for-
rnd accesibild experien{ei; aceasta ar echivala pen-

tru ea cu nefiin{a. Degi existenla Bisericii ne este

ascunsS, ea este vizibild pe pdmint; este cu totul
accesibild experientei noastre, ea are margini in
spatiu qi timp. Viala invizibilS a Bisericii, viaJa

credin{ei, este in mod indisolubil legatd de formele
concrete ale vielii pdminteqti. ,,Invizibilul" existd
in vizibil, este cuprins in el; impreund formeazd un
sirnbol (oip.po).ov). Cuvintul,,simbol" desemneazd

un lucru care apar{ine acestei lumi, care este in
nrod strins legat de ea, dar care are, cu toate aces-

tea, un con{inut a cdrui existen{d este anterioard



tuturor veacurilor. Este vorba aici de unitatea
transcendentului cu imanentul, o punte intre cer
gi pdmint, o uniune a lui Dumnezeu crt omul, de
la Dumnezeu la fhpturd. Din acest punct de ve-
dere, viata Bisericii este simbolicd; este o viajd
misterioasS, ascunsd sub semne vizibile. Opozilia
dintre,,B iserica invizibild" gi societatea omeneascd
vizibill, formatd in vederea Bisericii interioare, dar
rdmasd strbind de ea, distruge simbolul, suprimd
Biserica insdqi, ca uniune intre viata divind gi viata
fbpturilor. O astfel de opozitie face Biserica sd

devind pur transcendentd gi o transportd in dome-
niul numenal; prin aceasta, valoarea domeniului
fenomenal este micgoratS. Biserica pdminteascd
inchide in ea Biserica, luat6. ca via\d; dar aceastd
Bisericd pdminteascd, ca orice realitate de aici de
jos, are limite in spatiu qi timp. Ea nu este numai o
societate, ci ceva mult mai vast decit aceastd socie-
tate; dar tocmai ea existd ca o societate, care are

caractere proprii, legi qi maJgini. Pentru noi Si in
noi, in existen{a noastrl ternporalS, Biserica are o
istorie, ca tot ce existd in lume; ea r5mine in isto-
rie. Astfel, existenla etern6, neschimbatd, divinb a
Bisericii, apare in viata acestui veac ca o manifes-
tare istorica; ea are deci un inceput in istorie. Bi-
serica a fost intemeiatd de Mintuitorul nostru Iisus
Hristos; El a stabilit cd profesiunea de credinld a

lui Petru, fhcutd in numele tuturor apostolilor, este
piatra unghiulard a Bisericii sale. Dupd inviere. El
a trimis pe apostoli sd predice Biserica sa; existenla
Bisericii Noului Legdmint dateazd de la coborirea
Simlului Duh peste apostoli; - atunci a risunat din
gura lui Petru primul apel apostolic pentru intrarea
in sinul Bisericii: ,,Pocbifi-vd gi sd se boteze fiecare
dintre voi in numele lui Iisus Hristos... gi ve{i primi
darul Duhului Sfint." (Fapte 2,38); ,,gi inziuaaceea
s-au addugat (Bisericii) ca la trei mii de suflete"
(Fapte 2,41). Atunci s-au pus bazele Legamintului
celui Nou.
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A. SFINTA SCRIPTURA $I TRADITIA

Jntruparea se produce in lume qi nu dea-

Irrrpru lumii; ea umple timpul istoric, fbrd

sd distrugd istoria umand, ci dindu-i dimpotrivd
un inteles pozitiv, etern, devenind centrul ei. Cu

toatd natura sa divind qi eternd (sau mai exact din
cauza ei), Biserica are o istorie in limitele istoriei
omenegti gi in legdturd cu ea. Creqtinismul este

deasupra istoriei, insi nu este anti-istoric; el are o

istorie, in aceastd istorie Biserica ia forme dogma-

tice; ea indicd normele de mdrturisire a adevdratei

credinJe. $i fiecare membru al Bisericii, in loc de

a se ageza in afara istoriei Bisericii, acceptd doc-

trina Bisericii, exprimatd gi fixatd in intreaga

duratd a istoriei ei. Viala Bisericii, cu toate cd este

misterioasd gi tainic6, nu devine pentru aceasta

a-logicd gi ,,a-dogmaticS"! dimpotrivd, ea are un

logos, o doctrind gi un mesaj. Mintuitorul care

este Calea, Adevdrul qi ViaJa, a predicat Evanghe-

lia impdrdtiei, descoperind inlelesul scripturilor,
anun{ind dogmele despre el insugi, despre Tat5l

gi despre Sfintul Duh. Biserica sa face la fel. Cdci

,,credinta este din auzire, iar auzirea prin cuvintul
lui Hristos". (Rom. 10, 17). Cunoqtinta vine din
predicarea adevdratei credinle. Viata dreaptd. atimd
de adevdrata credinld; una rezultd din cealaltd.

Plenitudinea adevbratei credinte gi a adeviratei
invdtdturi este cu mult prea vast6, pentru a putea

sd se cuprindd in congtiinla unui membru iznlat al

Bisericii; aceastd plindtate este pdzitd de intreaga



Bisericd qi e transmisd de ea din genera{ie in gene-
ru\ie, ca tradiyie a Bisericii. Tradilia este memoria
vie a Bisericii, conlinind adevlrata doctrind aga cum
se manifestd in istorie. Nu este un muzeu arheo-
logic sau un catalog gtiintiflc, nu este nici un ,,de-
pozit" mort; nu; tradilia este o putere vie, inerentd
unui organism viu. Viala credinlei desfigoard in
acelagi torent trecutul, sub toate formele lui, din
toate timpurile, aga incit prezent gi trecut nu mai
formeazddecit o singurd viald. Unitatea gi continu-
itatea tradiliei rezultd din faptul cd Biserica este tot-
deauna identica ei insegi. Biserica are o viaf6 unicd,
condusd in tot timpul de Sfintul Duh; inveligul is-
toric se schimb6, insd con{inutul spiri tual rdmine
neschimbat. Epoca creqtinismului primitiv abia se

aseamdnd cu epoca contemporand; cu toate aces-
tea, trebuie sd se admitd cd a fost atunci gi este
acum aceeagi Bisericd asemenea ei inseqi: aceeagi
via\6, aceeagi traditie servegte de legiturd intre
comunitdtile lui Pavel qi bisericile actuale. Cu
sigurantd, in diferite epoci, tradilia n-a fost tot-
deauna cunoscutd qi inleleasd in mdsurb egal[ de
toli membrii Bisericii gi se poate chiar spune cd,
practic, tradi{ia este inepuizabild, pentru cd ea este
via{a ins5gi a Bisericii. Ea rdmine ?nsd vie gi activi,
chiar atunci cind rdmine necunoscutd.

Sd ardtbm mai intii principiul esenlial al tra-
diliei: fiecare membru al Bisericii trebuie sd caute,
in via{a gi conqtiinta lui (indiferent dacd este vorba
de teologie gtiin{ificd sau de inlelepciune practicd),
sd atingd unitatea integrald a tradiliei, s5 se gdseascd
in acord cu ea; trebuie sd se verifice el insugi in
lumina traditriei; trebuie sb poarte induntrul lui tra-
ditia vie; trebuie sd fie o zald,legatd inseparabil de
intregul lan! al istoriei.

Tradilia are multe aspecte. Ea poate sd fie scri-
sd, orald, monumentald. Se afl6 insd. un izs,or al
traditriei, care ocupd un loc aparte, bine determi-
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trut: este Sfinta Scriptura. Cui apa(ine intiietatea?

Sfintei Scripturi sau tradiliei? in epoca Reformei,

s-a incercat, in Biserica occidentald, sd se opund

Scriptura, tradiliei, in realitate o astfel de opozitie

nu trebuie sd existe; ideea acestui antagonism s-a

lbrrnat intr-un chip cu totul nenatural: s-a voit s6 se

micgoreze valoarea Scripturii in profitul tradiJiei,

sau invers. Scriptura gi traditia aparJin vieJii unice

n Bisericii insuflelite de acelagi Sfint Duh, care

lucreazd in Biserici, manifestindu-se prin tradilie
gi inspirind pe scriitorii sacri. Sd remarcim de alt-

lbl ultimele studii biblice, cate dau o importan{itot
rnai mare elementului traditional gi colectiv; ana-

lizind carJile Vechiului gi Noului Testament, mai

ales Evangheliile, aceste studii descoper6, labaza
lor, izvoare primare; Scriptura se apropie astfel de

un fel de tradi{ie scrisd gi locul devine din ce in ce

nrai restrins pentru opere individuale de autori sa-

cri, care autori erau considerali altddatd ca scriind,

oa sd spunem aqa, sub dictarea Sfintului Duh. Carfi
sfinte, astfel ca epistolele apostolilor, sint oare

nltceva decit cronici ale vietii Bisericilor, conser-

vate de traditie? Trebuie sd se studieze Scriptura
pi tradili4 nu ca opunindu-se una alteia, ci ca fiind
tunite, fird sd uitim cu toate acestea diferenla lor
rcald. Sfinta Scripturd depinde de tradilia biseri-
ceascd. Tradi{ia aceasta mdrluriseqte despre valoa-

rca carfilor sfinte in Bisericd. Cqnonul cdrfilor
sllnte afirmi caracterul lor inspirat; or, acest canon

cste stabilit de tradilie; caracterul acesta inspirat nu
poate sd fle garantil altfel decit de Bisericd, adicd

de tradilie. ii este dat fiecdrui om sdjudece, dupd

gustul lui personal, valoarea gi inspiratia unei ope-

re; insi nimeni nu poate sa hotdrasci individual
chestiunile relative la inspiratia divind a Scrip-

turilor gi laprezenla Sfintului Duh in Biblie. Acest
drept nu este dat decit Duhului lui Dumnezeu,

care locuiegte in Bisericd; pentru cd ,,nimeni nu


