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Georgios Martzelos 

IMPORTAN�¶A P�™RIN�¶ILOR BISERICII ÎN DIALOGURILE 
TEOLOGICE MULTILATERALE ALE ORTODOXIEI* 

Georgios Martzelos s-a n�µscut în 1948 la 
Tesalonic, unde a �·i urmat studiile primare �·i cele liceale. 
Din oct. 1966 s-a înscris la Facultatea de Teologie a 
Universit�µ�Êii Aristotel din Tesalonic, care îi va acorda în 
apr. 1971 titlul de licen�Êiat în Teologie. În oct. 1971 s-a 
înscris la Facultatea de Filosofie a Universit�µ�Êii din Atena, 
unde a primit titlul de licen�Êiat în Filosofie. În oct. 1973 
s-a înscris în primul an de Master la Facultatea de 
Teologie din Tesalonic, unde a urmat pentru perioada de 
doi ani studii la sec�Êia de Sistematic�µ �Äi Istoria Bisericii. 
În oct. 1974 a fost numit în func�Êia de asistent la catedra 
de Istoria Dogmaticii �·i a Mi�·c�µrii Ecumenice din cadrul 

facult�µ�Êii sus-amintite. Din oct. 1976, pentru o perioad�µ de doi ani, a urmat studii de 

                                               
* Referat care a fost prezentat la Simpozionul �·tiin�Êific organizat de Asocia�Êia 
Filekpaideusi din Atena (apr. 2002), cu tema „P�µrin�Êii �·i dialogurile contemporane ale 
Ortodoxiei”, care s-a publicat cu adaosuri de baz�µ absolut necesare �·i în recenta 
publica�Êie: �á���ø�ý�î�¿ �û�ü�¿�÷ �ô�ë�ü�ë�ô�Á�ú�ý�«�ò �ô�ë�À �=�ú�ó���Á�÷�ü�ó�ë �ô�ø�ó�÷�þ�÷�ó�ô�Á�ü�ò�ü�ë. �â�ó�ö�ò�ü�ó�ô�Á�Ï �â�Á�ö�ø�Ï 
�û�ü�Á�÷ �‘�ö�Á�ü�ó�ö�ø �ô�ë�ù�ò�ñ�ò�ü�¿ �Ñ�ë�û�À�õ�ï�ó�ø �â. �Ö�ó�ø�Â�õ�ü�û�ò, Ed. �Ý�n�ô�ø�Ï �T�î�ï�õ�«�F�÷ �Ù�ý�ú�ó�ë�ô�À�î�ò �Ð.�Ô., 
�ß�ï�û�û�ë�õ�ø�÷�À�ô�ò, 2007, pp. 395-412 [prezenta traducere s-a f�µcut dup�µ studiul: „�× 
�á�×�Û�Ð�á�Ø�Ð �â�ä�Ü �Þ�Ð�â�Ô�à�ä�Ü �â�×�á �Ô�Ù�Ù�Ú�×�á�Ø�Ð�á �á�â�Ý�ã�á �Þ�Ý�Ú�ã�Û�Ô�à�Ô�Ø�á 
�ß�Ô�Ý�Ú�Ý�Ö�Ø�Ù�Ý�ã�á �Ó�Ø�Ð�Ú�Ý�Ö�Ý�ã�á �â�×�á �Ý�à�ß�Ý�Ó�Ý�å�Ø�Ð�á”, din: �Ö�ï�þ�ú�ñ�À�ø�ý �Ó. �Û�ë�ú�ü���½�õ�ø�ý, 
�Ý�ú�ù�ø�î�ø�ÿ�À�ë �ô�ë�À �û�Â�ñ�í�ú�ø�÷�ø�ó �î�ó�¼�õ�ø�ñ�ø�ó, �á�ï�ó�ú�¼: �Õ�Ø�Ú�Ý�á�Ý�Õ�Ø�Ù�× �Ù�Ð�Ø �ß�Ô�Ý�Ú�Ý�Ö�Ø�Ù�× 
�Ñ�Ø�Ñ�Ú�Ø�Ý�ß�×�Ù�×, 61, Ed. �Þ. �Þ�ø�ý�ú�÷�ë�ú��, �ß�ï�û�û�ë�õ�ø�÷�À�ô�ò, 2007, pp. 349-372. Pentru notele 
bio-bibliografice, vezi: http://users.auth.gr/~martzelo/index.files/bio.htm, 
http://users.auth.gr/~martzelo/ index.files/books_n.htm, (12.07.2009), cât �·i: Georgios 
MARTZELOS, Sfin�Êii P�µrin �Êi - problematica teologic�µ, traducere pr. Cristian-Emil Chivu, 
cu un studiu introductiv de Arhid. Dr. Gheorghe V. Holbea, Ed. Bizantin�µ, Bucure�·ti 
2000, pp. 22-23] (n. trad.)  
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Teologie sistematic�µ �·i de Filosofie la Facultatea Evanghelic�µ a Universit�µ�Êii din 
Heidelberg (Germania), ca bursier al asocia�Êiei Diakonisches Werk. În anul 1982 s-a 
înscris la doctorat, la sec�Êia de Teologie Dogmatic�µ a Facult�µ�Êii de Teologie din 
Tesalonic, iar în apr. 1983 a ob�Êinut titlul de doctor în Teologie, cu teza: Fiin�Êa �Äi 
energiile lui Dumnezeu dup�µ Sf. Vasile cel Mare. În 1983 a fost numit în func�Êia de 
Lector la Facultatea de Teologie din Tesalonic. A sus�Êinut lec�Êii de Filosofie cre�·tin�µ la 
Facultatea de Pedagogie �·i preg�µtire didactic�µ din Kavala. În 1986 de�Êine la Facultatea 
de Teologie din Tesalonic func�Êia de Conferen�Êiar, în 1990 profesor suplinitor, iar din 
1993 profesor la Sec�Êia de Teologie Dogmatic�µ, având urm�µtoarele cursuri: Dogma �Äi 
Filosofia în tradi�Êia ortodox�µ �·i Dialogul Teologic al Bisericii ortodoxe cu Romano-
catolicii �Äi cu ne-calcedonienii. Între anii 1995-1996 a sus�Êinut, în calitate de profesor 
suplinitor, cursuri de Teologie dogmatic�µ la Sec�Êia de Teologie Ortodox�µ a Universit�µ�Êii 
Ludwig-Maximilians din München (Germania). În perioada 1997-1999 a de�Êinut 
func�Êia de decan al Facult�µ�Êii de Teologie din Tesalonic. În sept. 1998 a fost numit 
profesor deplin (Ordinarius) la catedra de Teologie Sistematic�µ Ortodox�µ (Dogmatic�µ 
�·i Moral�µ) a Facult�µ�Êii de Teologie a Universit�µ�Êii din München, dar din motive de ordin 
personal �·i familial nu a acceptat aceast�µ numire. A luat parte activ�µ la numeroase 
Congrese de teologie din Grecia �·i din str�µin�µtate, precum Viena, Louvain, Paris etc. 
Din mai 1994 pân�µ în oct. 1996 a fost guvernator (�·ef al serviciului administrativ) al Sf. 
Munte Athos. La 19 iun. 1994 a primit distinc�Êia de „Profesor emerit al Bisericii”, 
distinc�Êie oferit�µ de Patriarhul ecumenic, Bartolomeu I. A participat activ la Adun�µrile 
ecumenice de la Chambésy (Geneva) din 1993 �·i 2005, precum �·i la a doua Adunare a 
dialogului teologic dintre Patriarhia Ecumenic�µ �·i Biserica evanghelic�µ din Germania, 
care a avut loc la Istanbul (17-21 sept. 2004), unde a �·i sus�Êinut referatul cu tema: 
„Harul lui Dumnezeu �·i mântuirea lumii”. A luat parte în delega�Êia Bisericii elene la 
cea de-a noua Adunare general�µ a Consiliului Mondial al Bisericilor, desf�µ�·urat�µ în 
Brazilia, la Porto Alegre, în perioada 14-23 febr. 2006. La 25 aug. 2008 a fost ales 
membru al Academiei Interna�Êionale de �Ätiin �Êe religioase din Bruxelles. Din data de 
26 ian. 2009 a fost ales de Patriarhul ecumenic, Bartolomeu I, director al Institutului 
de studii patristice al Patriarhiei ecumenice. 

A publicat numeroase c�µr�Êi, studii �·i articole. Dintre acestea amintim pe cele 
mai importante: Fiin�Êa �Äi energiile lui Dumnezeu dup�µ Sf. Vasile cel Mare, tez�µ de 
doctorat sus�Êinut�µ la Facultatea de Teologie a Universit�µ�Êii Aristotel din Tesalonic, 
Tesalonic, 1983, 229 p. (a doua edi�Êie sub titlul: Fiin�Êa �Äi energiile lui Dumnezeu 
dup�µ Sf. Vasile cel Mare. Contribu�Êie la cercetarea istorico-dogmatic�µ despre fiin�Êa 
�Äi energiile lui Dumnezeu în înv�µ�Ê�µtura Bisericii Ortodoxe, Anexa nr. 38 a 
Anuarului �Ätiin �Êific al Facult�µ�Êii de Teologie a Universit�µ�Êii din Tesalonic, vol. 
XXVII (1982), Tesalonic, 1984, 214 p.); Istoria dogmelor (note din cursurile 
universitare), Tesalonic, 1985, 106 p.; Istoria Teologiei Ortodoxe �Äi a Spiritualit�µ�Êii 
(note din cursurile universitare), Tesalonic, 1986, 99 p.; Geneza �Äi izvoarele 
„Orosului” de la Calcedon. Contribu�Êie la cercetarea istorico-dogmatic�µ a 
Sinodului IV Ecumenic, Tesalonic, 1986, 258 p.; Hristologia lui Vasile al Seleuciei 
�Äi importan�Êa ei ecumenic�µ, Tesalonic, 1990, 372 p.; Dialogul teologic oficial al 
Bisericii Ortodoxe �Äi Romano-catolice, în seria: „Dialogul ecumenic �·i problematici”, 
fasc. 3, Ed. Paratiritis, Tesalonic, 1998, 102 p. (responsabilii fascicolului: Georgeos 
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Martzelos-Peter Hofrichter); Dialogul teologic al Ortodoc�Äilor �Äi Romano-catolicilor 
cu ne-calcedonienii, în seria: „Dialogul ecumenic �·i problematici”, fasc. 3, Ed. 
Paratiritis, Tesalonic, 2000, 125 p. (responsabilii fascicolului: Georgeos Martzelos-
Peter Hofrichter); Dogma ortodox�µ �Äi problematica teologic�µ. Studii dogmatice. 
Primul volum, Tesalonic, 1993, 240 p., al doilea volum, Tesalonic, 2000, 302 p., al 
treilea volum, Tesalonic, 2007, 456 p.; Ortodoxia �Äi dialogurile contemporane, Ed. 
P. Pournara, Tesalonic, 2007, 450 p. În limba român�µ a fost publicat�µ traducerea 
volumului: Sfin�Êii P�µrin �Êi - problematica teologic�µ, traducere pr. Cristian-Emil 
Chivu, cu un studiu introductiv de Arhid. Dr. Gheorghe V. Holbea, Ed. Bizantin�µ, 
Bucure�·ti 2000, 142 p. 

Introducere 

Este cunoscut înc�µ de la jum�µtatea sec. al XX-lea c�µ Biserica 
Ortodox�µ, con�·tientizând responsabilitatea ei pentru restabilirea unit�µ�Êii 
lumii cre�·tine foarte dezbinate, desf�µ�·oar�µ nu numai dialoguri bilaterale, 
ci �·i dialoguri teologice multilaterale, mai cu seam�µ în mediile Consiliului 
Mondial al Bisericilor. Aceste dialoguri constituie un minunat prilej 
pentru Biserica Ortodox�µ nu numai s�µ anticipeze bog�µ�Êia teologiei �·i 
spiritualit�µ�Êii ei, ci �·i s�µ îmbog�µ�Êeasc�µ problematica teologic�µ al celor de 
alt�µ credin�Ê�µ, propunând r�µspunsuri �·i solu�Êii la problemele lor de baz�µ în 
tradi�Êia patristic�µ comun�µ a unit�µ�Êii �·i a Bisericii nedesp�µr�Êite. Sub aceast�µ 
no�Êiune, P�µrin�Êii Bisericii ca actori �·i formatori ai unit�µ�Êii �·i ai tradi�Êiei 
comune dobândesc o importan�Ê�µ enorm�µ �·i actual�µ în aceste dialoguri 
teologice, iar promovarea teologiei lor constituie evident o remarcabil�µ 
contribu�Êie pozitiv�µ a Bisericii Ortodoxe în cadrele problematicii 
teologico-ecumenice.  

a. Importan�Êa ecumenic�µ �Äi actualitatea teologiei patristice 

În acest moment va trebui s�µ accentu�µm c�µ importan�Êa ecumenic�µ 
�·i actualitatea teologiei patristice nu este recunoscut�µ numai din partea 
teologiei ortodoxe, care sistematic �·i din convingere se sprijin�µ pe P�µrin�Êii 
Bisericii, opu�·i abord�µrii diferitelor probleme în cadrele dialogurilor 
teologice ecumenice; ci este semnalat�µ �·i din partea teologilor romano-
catolici �·i protestan�Êi, care descoper�µ în P�µrin�Êi baza pentru restabilirea 
unit�µ�Êii lumii cre�·tine �·i modele ideale spre imitare în abordarea 
problemelor epocii noastre. „P�µrin�Êii”, însemneaz�µ într-un studiu Joseph 
Ratzinger, pe atunci cardinal, actualmente papa Benedict XVI, [sunt] 
„trecutul comun al tuturor cre�·tinilor. �¨i în descoperirea acestui trecut 



 
 
 
G EORGIOS M ARTZELOS  

                                          272

comun se g�µse�·te speran�Êa pentru viitorul Bisericii”1. De asemenea, 
teologul protestant Edmund Schlink, referindu-se la importan�Êa Bisericii 
Ortodoxe pentru Mi�·carea Ecumenic�µ, remarc�µ cele de fa�Ê�µ:  

 
„Vivacitatea duhovniceasc�µ �·i tensiunea prin care P�µrin�Êii Bisericii au 
f�µcut fa�Ê�µ problemelor epocii lor constituie un imbold continuu �·i o 
obliga�Êie presant�µ pentru fiecare Biseric�µ care trebuie s�µ fac�µ fa�Ê�µ cu 
aceea�·i promptitudine, vivacitate �·i claritate la diferitele probleme 
complexe �·i la amenin�Ê�µrile potrivnice credin�Êei epocilor urm�µtoare”2. 
 
Avem îns�µ opinia c�µ importan�Êa ecumenic�µ �·i actualitatea teologiei 

patristice se manifest�µ mai ales din realitatea c�µ aceea�·i P�µrin�Êi prin 
pozi�Êia lor �·i, în general, prin comportarea lor fa�Ê�µ de eretici constituie 
modelul ideal al dialogurilor ecumenice3. Caracteristicile modelelor 
patristice sunt urm�µtoarele: 1) pozi�Êia Sf. Atanasie cel Mare, care la 
Sinodul din Alexandria (362) a devenit lider pentru restabilirea ordinei 
eclesiastice dintre ortodoc�·i, sus�Êin�µtorii Niceei (325), �·i cei ce sus�Êineau 
consubstan�Êialitatea, consolidând în acest fel raportul ortodoc�·ilor fa�Ê�µ de 
ariani�·ti4; 2) pozi�Êia Sf. Vasile cel Mare, care printr-o manier�µ calm�µ �·i 
discret�µ, avea ca scop s�µ îi convoace [pe eretici] la formul�µri dogmatice pe 
care nu erau dispu�·i s�µ le accepte5; 3) pozi�Êia Sf. Chiril al Alexandriei, 
care prin acceptarea M�µrturisirii de credin�Ê�µ a împ�µc�µrii (433) a ajuns 
principalul lider, sacrificând aspectele secundare �·i neesen�Êiale, ca s�µ 
câ�·tige uniunea cu antiohienii �·i s�µ restabileasc�µ unitatea eclesiastic�µ 
r�µnit�µ6; 4) pozi�Êia lui Vasile al Seleuciei, care „alegând” pe Eutihie la 

                                               
1 J. RATZINGER, „Die Bedeutung der Väter für die gegenwärtige Theologie”, în: 
�Ù�õ�ò�ú�ø�÷�ø�ö�À�ë, I (1969), p. 36. 
2 E. SCHLINK, „Die Bedeutung der orthodoxen Kirche für die ökumenische Bewegung”, 
în: Ökumenische Rundschau, XXII (1973), p. 433 �·i în: �ß�ï�ø�õ�ø�ñ�À�ë, XLIV (1973), p. 689.  
3 Vezi cu privire la subiect: Gr. LARENTZAKIS, „Die Bedeutung der Patristik für das 
ökumenische Gespräch. Eine orthodoxe Betrachtung”, în: Orthodoxe Theologie zwischen 
Ost und West. Festschrift für Prof. Theodor Nikolaou, Konstantin Nikolakopoulos, 
Athanasios Vletsis und Vladimir Ivanov (eds.), Verlag Otto Lembeck, Frakfurt am Main, 
2002, p. 557 sq. 
4 Vezi: �„�þ. �Õ�Ô�Ø�Ó�Ð,�i�ô�ô�õ�ò�û�ó�ë�û�ü�ó�ô�¿ �…�û�ü�ø�ú�À�ë �Ð�±, �T�ù�&�÷�ë�ó, 1992, p. 509 sq.  
5 Vezi: Gr. LARENTZAKIS, „Die Bedeutung der Patristik…”, p. 558 sq.; �„�þ. �Õ�Ô�Ø�Ó�Ð, 
�i�ô�ô�õ�ò�û�ó�ë�û�ü�ó�ô�¿ �…�û�ü�ø�ú�À�ë �Ð�±, p. 510; �Þ.�Ù. �Ò�à�×�á�â�Ý�ã, „�‘  �Û�½�ñ�ë�Ï �Ñ�ë�û�À�õ�ï�ó�ø�Ï. �Ñ�À�ø�Ï �ô�ë�À 
���ø�õ�ó�ü�ï�À�ë, �û�ý�ñ�ñ�ú�¼�ö�ö�ë�ü�ë, �ù�ï�ø�õ�ø�ñ�ó�ô�¿ �û�ô�½���ó�Ï”, în: �T�÷�¼�õ�ï�ô�ü�ë �Ñ�õ�ë�ü�¼�î�þ�÷, XXVII (1978), p. 
107. 
6 Vezi: �„�þ. �Õ�Ô�Ø�Ó�Ð, �i�ô�ô�õ�ò�û�ó�ë�û�ü�ó�ô�¿ �…�û�ü�ø�ú�À�ë �Ð�±, p. 617 sq.; �á.�Ö. �Þ�Ð�Þ�Ð�Ó�Ý�Þ�Ý�ã�Ú�Ý�ã,�‘  
���ñ�ó�ø�Ï �Ù�Â�ú�ó�õ�õ�ø�Ï �T�õ�ï�ÿ�ë�÷�î�ú�ï�À�ë�Ï, Ed. �T���ø�û�ü�ø�õ�ó�ô�¿ �Ó�ó�ë�ô�ø�÷�À�ë �ü�&�Ï �i�ô�ô�õ�ò�û�À�ë�Ï �ü�&�Ï 
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Sinodul tâlh�µresc din 448 �·i constatând neputin�Êa sa s�µ arate o 
m�µrturisire diofizit�µ în�Êeleapt�µ, a propus s�µ modifice m�µrturisirea sa 
monofizit�µ cu temei în formula hristologic�µ a Sf. Chiril, ad�µugând simplu 
m�µrturisirii sale monofizite „o fire”, fraza „înomenit�µ �·i întrupat�µ”, astfel 
încât s�µ fie în acord cu Sinodul �·i cu tradi�Êia patristic�µ7; 5) pozi�Êia Sf. 
Marcu Eugenicu, care în spirit conciliant �·i cu în�Êelepciune, a ignorat la 
Sinodul de la Ferrara-Floren�Êa chestiunile secundare care separa 
Ortodoxia de Biserica Romano-Catolic�µ �·i a fost aproximativ exclusivist 
doar pentru diferen�Êa dogmatico-canonic�µ fundamental�µ a adaosului 
Filioque din Simbolul de Credin�Ê�µ, cerând cu fermitate �·i în mod insistent 
din partea interlocutorilor s�µi romano-catolici cel pu�Êin �·tergerea lui din 
anexa la Simbol, pentru ca s�µ se reabiliteze unitatea ecclesial�µ dintre 
Biserica R�µs�µritean�µ �·i cea din Apus8, �·i 6) pozi�Êia Sf. Nectarie, care a 
accentuat cu exagerare, superioritatea iubirii în fa�Êa diferen�Êelor 
dogmatice ale ereticilor9. Trebuie îns�µ s�µ subliniem c�µ aceast�µ pozi�Êie a 

                                                                                                            
�j�õ�õ�¼�î�ø�Ï, �T�ù�&�÷�ë, 2004, p. 186 sq.; H.M. DIEPEN, „Les douze Anathématismes au Concile 
d’Éphèse et jusqu’ en 519”, în: Revue Thomiste, LV (1955), p. 337 sq. 
7 Vezi: �Ö.�Ó. �Û�Ð�à�â�ç�Ô�Ú�Ý�ã, �r  �Ò�ú�ó�û�ü�ø�õ�ø�ñ�À�ë �ü�ø�v �Ñ�ë�û�ó�õ�ï�À�ø�ý �á�ï�õ�ï�ý�ô�ï�À�ë�Ï �ô�ë�À �' 
�ø�k�ô�ø�ý�ö�ï�÷�ó�ô�¿ �û�ò�ö�ë�û�À�ë �ü�ò�Ï, �ß�ï�û�û�ë�õ�ø�÷�À�ô�ò, 1990, p. 229 sq. Este precizarea caracteristic�µ 
pe care a dat-o Vasile din Seleucia împotriva reexaminar�µrii faptelor Sinodului Tâlh�µresc 
(449), când a constatat c�µ în Sinodul Tâlh�µresc (448), Eusebiu de Dorileea s-a sup�µrat 
pentru aceast�µ pozi�Êie conciliant�µ fa�Ê�µ de Eutihie: „�ï�n���ø�÷ �î�½ �ü�ë�v�ü�ë �î�ó�ë�õ�ï�ñ�Á�ö�ï�÷�ø�Ï �ü�Á�ü�ï, 
�ø�{�ô �����ø�«�ë�ó�÷�Á�ö�ï�÷�ø�Ï” (Mansi VI, 813; ACO II, 1, 1, 174).  
8 Vezi cu privire la subiect: �„�þ. �Õ�Ô�Ø�Ó�Ð, �Û�ï�ù�ø�î�ø�õ�ø�ñ�ó�ô�¼ ���ú�ø�ì�õ�¿�ö�ë�ü�ë �ü�&�Ï �á�ý�÷�Á�î�ø�ý 
�Õ�ï�ú�ú�¼�ú�ë�Ï-�Õ�õ�ø�ú�ï�÷�ü�À�ë�Ï, Atena, 1990, p. 68 sq.; �Ö�ú. �Ú�Ð�à�Ô�Ü�â�ç�Ð�Ù�×, �‘  ���ñ�ó�ø�Ï �Û���ú�ô�ø�Ï �= 
�Ô�w�ñ�ï�÷�ó�ô�Á�Ï �ô�ë�À �' ���÷�Á�ü�ò�ü�ë �ü�F�÷ �i�ô�ô�õ�ò�û�ó�F�÷ �T�÷�ë�ü�ø�õ�&�Ï �ô�ë�À �Ó�Â�û�ï�þ�Ï, Ed. �i���½�ô�ü�ë�û�ò, 
�Ù�ë�ü�ï�ú�À�÷�ò, 1999, p. 51 sq. 
9 Vezi: Sf. NECTARIE (KEFALA), Mitropolitul Pentaleosului, �Û�¼�ù�ò�ö�ë �Þ�ø�ó�ö�ë�÷�ü�ó�ô�&�Ï, Ed. 
�à�ò�ñ�ø���ø�Â�õ�ø�ý, �ß�ï�û�û�ë�õ�ø�÷�À�ô�ò, 1974, p. 192: „Diferen�Êele dogmatice ce se refer�µ numai 
c�µtre capitolul credin�Êei las�µ liber neînvinsul capitol al dragostei; dogma nu combate 
iubirea �·i pe de alt�µ parte, iubirea favorizeaz�µ dogma, deoarece întotdeauna o 
ad�µposte�·te, întotdeauna o rabd�µ. Dragostea cre�·tin�µ este invariabil�µ, deoarece nici 
credin�Êa �·chioap�µ a ereticilor nu poate s�µ deformeze în ace�·tia sentimentul dragostei. 
Prin intermediul dragostei este foarte probabil s�µ atrag�µ c�µtre el [spre episcop] �·i [pe cei 
care] de departe au judecat dogmatic problema bisericii eterodoxe. Dragostea nu trebuie 
s�µ se jertfeasc�µ niciodat�µ datorit�µ unei diferen�Êe dogmatice. Model ne este Apostolul 
neamurilor, care din dragoste sufer�µ anatem�µ pentru cei ce au r�µstignit pe Hristos. 
Episcopul care nu iube�·te pe eterodoc�·i, cel ce nu lucreaz�µ �·i pentru ace�·tia, este purtat 
de o râvn�µ mincinoas�µ �·i este lipsit de dragoste; acolo adev�µrul �·i lumina, râvna fals�µ �·i 
slava cea de�·art�µ se judec�µ de lumin�µ �·i de dragoste, �·i a�·a se resping. Chestiunile 
credin�Êei în general, nu mic�·oreaz�µ sentimentul dragostei. Înv�µ�Ê�µtorii urii sunt ucenici ai 
celui viclean, c�µci din izvorul dragostei nu curge dulce �·i amar”.  

18 
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P�µrin�Êilor nu se datoreaz�µ atât împrejur�µrilor exterioare �·i provoc�µrilor pe 
care le-au abordat ace�·tia în epocile lor, cât mai ales principiilor �·i 
premizelor care sunt r�µspândite în teologia lor, �·i sunt caracterizate ca 
elemente de baz�µ din cele ce exist�µ în întreaga teologie ortodox�µ. Ne vom 
referi semnificativ numai la principiile fundamentale �·i la premizele 
teologiei patristice care s-au folosit în dialogurile multilaterale ale 
Bisericii Ortodoxe �·i care au pecetluit în mod determinant mersul lor. 

Primul principiu de baz�µ �·i premiz�µ a teologiei patristice este 
însu�·irea ei triadocentric�µ. Nicio latur�µ a teologiei patristice nu se 
în�Êelege f�µr�µ referirea ei la Persoanele Sfintei Treimi. Pentru P�µrin�Êi nu 
exist�µ teologie f�µr�µ Sfânta Treime, fie sub îngusta, fie sub larga ei 
implicare. De altfel, chiar aceast�µ Revela�Êie din care izvor�µ�·te teologia 
constituie mi�·care ad extra a Persoanelor Sfintei Treimi, prin mijlocul 
lucr�µrilor Lor, care se manifest�µ în crea�Êie �·i în istorie, „din Tat�µl, prin 
Fiul, în Duhul Sfânt”10.  

Al doilea principiu de baz�µ �·i premiz�µ strâns unit�µ cu triadologia 
patristic�µ este desigur deosebirea dintre teologie �·i iconomie sau dintre 
firea �·i lucrarea lui Dumnezeu, pe fundamentul c�µruia P�µrin�Êii nu numai 
c�µ au distins desigur pe Fiul �·i pe Sfântul Duh în crea�Êie11, dar au �·i 
întemeiat în pnevmatologia ortodox�µ deosebirea dintre ve�·nicia purcederii 
Duhului Sfânt de la Tat�µl �·i trimiterea Lui dup�µ iconomie, prin Fiul sau �·i 
de la Fiul, în a�·a fel încât s�µ nu existe teritoriu potrivit pentru dezvoltarea 
în R�µs�µrit a înv�µ�Ê�µturii latine despre Filioque12. 

Al treilea principiu de baz�µ �·i premiz�µ este eclesiologia euharistic�µ 
�·i episcopo-centric�µ. Pentru P�µrin�Êi, „una, sfânt�µ, soborniceasc�µ �·i 
apostoleasc�µ Biseric�µ”, precum se roste�·te �·i se m�µrturise�·te în Simbolul 
de Credin�Ê�µ, se înt�µre�·te, se confirm�µ �·i se continu�µ diacronic prin 
participarea credincio�·ilor la taina Sfintei Euharistii �·i gruparea lor în 
jurul episcopului. F�µr�µ episcop �·i Euharistie, nici unitatea Bisericii, nici 

                                               
10 Vezi cu privire la subiect: �Ö.�Ó. �Û�Ð�à�â�ç�Ô�Ú�Ý�ã, �Ý�{�û�À�ë �ô�ë�À � �÷�½�ú�ñ�ï�ó�ë �ü�ø�v �ß�ï�ø�v �ô�ë�ü�¼ �ü�Á�÷ 
�Û�½�ñ�ë�÷ �Ñ�ë�û�À�õ�ï�ó�ø�÷. �á�ý�ö�ì�ø�õ�¿ �ï�k�Ï �ü�¿�÷ �g�û�ü�ø�ú�ó�ô�ø�î�ø�ñ�ö�ë�ü�ó�ô�¿�÷ �î�ó�ï�ú�ï�Â�÷�ò�û�ó�ó�÷ �ü�&�Ï ���ï�ú�À �ø�{�û�À�ë�Ï 
�ô�ë�À � �÷�ï�ú�ñ�ï�ó�F�÷ �ü�ø�v �ß�ï�ø�v �î�ó�î�ë�û�ô�ë�õ�À�ë�Ï �ü�&�Ï �•�ú�ù�ø�î�Á�ÿ�ø�ý �i�ô�ô�õ�ò�û�À�ë�Ï, Ed. �Þ. �Þ�ø�ý�ú�÷�ë�ú��, 
�ß�ï�û�û�ë�õ�ø�÷�À�ô�ò, 21993, pp. 103 sq., 121 sq. 
11 Vezi: �Ö.�Ó. �Û�Ð�à�â�ç�Ô�Ú�Ý�ã, �Ý�{�û�À�ë �ô�ë�À � �÷�½�ú�ñ�ï�ó�ë..., pp. 22 sq., 91 sq. 
12 Vezi: Sf. GRIGORIE PALAMA, �•�ü�ó �ø�{�í�À �ô�ë�À � �ô �ü�ø�v �ã�g�ø�ý, ���õ�õ’� �ô �ö�Á�÷�ø�ý �ü�ø�v �Þ�ë�ü�ú�Á�Ï 
� �ô���ø�ú�ï�Â�ï�ü�ë�ó �ü�Á �Þ�÷�ï�v�ö�ë �ü�Á �Y�ñ�ó�ø�÷, 29, B. Bobrinsky (ed.), în seria: �Þ. �Ò�à�×�á�â�Ý�ã, 
�Ö�ú�ò�ñ�ø�ú�À�ø�ý �ü�ø�v �Þ�ë�õ�ë�ö�� �á�ý�ñ�ñ�ú�¼�ö�ö�ë�ü�ë, �ü�Á�ö. �Ð�±, �ß�ï�û�û�ë�õ�ø�÷�À�ô�ò, 1962, p. 54 sq., unde cu 
mult�µ precizie se rezum�µ pentru subiectul de fa�Ê�µ, tradi�Êia patristic�µ anterioar�µ. 
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sfin�Êenia, nici universalitatea, nici apostolicitatea, nici m�µcar Biserica nu 
poate s�µ existe13. 

Al patrulea principiu de baz�µ �·i premiz�µ este unitatea dintre Sfânta 
Scriptur�µ, Sfânta Tradi�Êie �·i Biseric�µ care se g�µse�·te în teologia patristic�µ 
�·i care este nedesp�µr�Êit unit�µ de perceperea patristic�µ despre inspira�Êia lui 
Dumnezeu. Dup�µ P�µrin�Êi, inspira�Êia lui Dumnezeu nu este o extraordinar�µ 
influen�Ê�µ a Duhului Sfânt în mintea Profe�Êilor, Apostolilor �·i a P�µrin�Êilor, 
cu �Êinta extraordinar�µ de în�Êelegere a conducerii lor la scrierea textelor 
sfinte. Este o experien�Ê�µ deosebit�µ a prezen�Êei Duhului Sfânt în via�Êa �·i în 
gândirea membrilor v�µz�µtori de Dumnezeu din Biseric�µ, care constituie 
harismele purt�µtoare ale dumnezeie�·tii Revela�Êii14. Pentru aceasta, 
inspira�Êia lui Dumnezeu dup�µ P�µrin�Êi nici nu se termin�µ, nici nu se 
încercuie�·te literelor textelor sfinte, ci are obiectiv promovarea duhului 
care se ascunde în spatele acestora. De altfel, încercuirea inspira�Êiei lui 
Dumnezeu în literele textelor sfinte nu se conciliaz�µ cu teologia apofatic�µ 
a P�µrin�Êilor, care are �Êint�µ izb�µvirea ei din no�Êiunea de Dumnezeu �·i a 
rela�Êiei Lui cu lumea din obiectele create �·i din formele umane, care se 
termin�µ în ultim�µ faz�µ cu idolatrizarea lui Dumnezeu15. Realitatea c�µ 
înv�µ�Ê�µtura despre inspira�Êia lui Dumnezeu nu exist�µ în teologia patristic�µ 
se vede mai ales din libertatea de gândire care caracterizeaz�µ pe P�µrin�Êi, 
când în erminia textelor sfinte ei dep�µ�·esc litera �·i caut�µ duhul, ajungând 
desigur aceast�µ erminie a lor s�µ exprime �·i s�µ asigure experien�Êa vie�Êii 
duhovnice�·ti ale acelea�·i Biserici16. Inspira�Êia lui Dumnezeu nu este 
perceput�µ de P�µrin�Êi ca privilegiul persoanelor izolate, ci indiciu 
caracteristic al vie�Êii acelea�·i Biserici, ca trup viu harismatic. Cu alte 
cuvinte, f�µr�µ Biseric�µ, inspira�Êia lui Dumnezeu este de neconceput pentru 
P�µrin�Êi. Pentru acest motiv, P�µrin�Êii nu pot s�µ vad�µ Sfânta Scriptur�µ 

                                               
13 Vezi cu privire la subiect: �„�þ. �ç�×�ç�Ø�ÝY�Ú�Ð, �r  ���÷�Á�ü�ò�Ï �ü�&�Ï �i�ô�ô�õ�ò�û�À�ë�Ï � �÷ �ü�7 �ß�ï�À�� 
�Ô�{�í�ë�ú�ó�û�ü�À�� �ô�ë�À �ü�R � ���ó�û�ô�Á���þ �ô�ë�ü�¼ �ü�ø�Â�Ï �ü�ú�ï�f�Ï ���ú�Ã�ü�ø�ý�Ï �ë�k�F�÷�ë�Ï, �T�ù�&�÷�ë�ó, 1965, p. 88 
sq. 
14 Vezi �·i: N.’A. M�Ð�â�á�Ý�ã�Ù�Ð, �Ó�ø�ñ�ö�ë�ü�ó�ô�¿ �ô�ë�À �á�ý�ö�ì�ø�õ�ó�ô�¿ �ß�ï�ø�õ�ø�ñ�À�ë �Ð�±. �Ô�k�û�ë�ñ�þ�ñ�¿ �û�ü�¿ 
�ù�ï�ø�õ�ø�ñ�ó�ô�¿ �ñ�÷�þ�û�ó�ø�õ�ø�ñ�À�ë, Ed. �Þ. �Þ�ø�ý�ú�÷�ë�ú��, �ß�ï�û�û�ë�õ�ø�÷�À�ô�ò, 1985, p. 186 sq. 
15 Vezi: G.D. MARTZELOS, „Kataphatische und apophatische Theologie in der griechischen 
Patristik”, în: Orthodoxes Forum, XVIII (2004), 1, p. 51 sq. 
16 Vezi mai ales omiliile lui Vasile cel Mare �·i ale lui Grigorie de Nyssa, Despre 
Hexaimeron, PG 29, 4A-208C; PG 44, 61A-124C. Vezi �·i: N.’A. M�Ð�â�á�Ý�ã�Ù�Ð, �i���ó�û�ü�¿�ö�ò, 
�«�ó�õ�ø�û�ø�«�À�ë �ô�ë�À �ù�ï�ø�õ�ø�ñ�À�ë �û�ü�¿�÷ �j�ÿ�ë�¿�ö�ï�ú�ø �ü�ø�v �Û. �Ñ�ë�û�ó�õ�ï�À�ø�ý, Ed. �Þ. �Þ�ø�ý�ú�÷�ë�ú��, 
�ß�ï�û�û�ë�õ�ø�÷�À�ô�ò, 21990, pp. 104 sq., 197 sq.  
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independent�µ de Biseric�µ �·i de Tradi�Êia ei. Sfânta Scriptur�µ, Biserica �·i 
Tradi�Êia constituie pentru P�µrin�Êi o unitate de nedesp�µr�Êit17.  

Aceste patru principii �·i premize patristice constituie dup�µ opinia 
noastr�µ criteriul de baz�µ pentru dialogurile teologice multilaterale ale 
Ortodoxiei contemporane, care, în baza acestora, fie a influen�Êat în 
m�µsura puterii ei pe cei de alt�µ credin�Ê�µ, fie a desp�µr�Êit desigur atitudinea 
ei din opiniile teologice care nu se potrivesc cu con�·tiin�Êa de sine a ei.  

b. Contribu�Êia teologiei patristice în dialogurile teologice 
multilaterale 

În mod concret va trebui s�µ subliniem, înc�µ de la început, c�µ 
principiile �·i premizele de mai sus ale teologiei patristice, pe care 
ortodoc�·ii le-au transferat în cadrele problematicii teologiei ecumenice, 
nu au r�µmas f�µr�µ sor�Êi de izbând�µ. În ciuda faptului c�µ nu s-a aflat de 
multe ori s�µ se fac�µ men�Êiuni de nume ale P�µrin�Êilor Bisericii �·i, în mod 
distinct, a laturilor teologiei lor, în aceast�µ r�µspândire al duhului patristic 
al teologiei Ortodoxe, care a caracterizat pozi�Êiile lor teologice, a surprins 
în mod considerabil la formarea problematicii ortodoxe �·i a pozi�Êiei celor 
de alt�µ credin�Ê�µ. În felul acesta, teologia Ortodox�µ prin r�µspândirea 
acestui duh patristic a contribuit determinant nu numai la rezolvarea 
problemelor teologice care îi separ�µ pe cei de alt�µ credin�Ê�µ de Biserica 
Ortodox�µ, dar a exercitat �·i o important�µ influen�Ê�µ la formarea principiilor 
teologice comune care se inspir�µ din teologia patristic�µ, preg�µtind a�·adar 
teritoriul pentru mersul acestor Biserici spre unitatea dorit�µ. 

De la început va trebui s�µ men�Êion�µm c�µ modificarea care s-a f�µcut 
în articolul de baz�µ din Statutul Consiliului Mondial al Bisericilor, care 
dup�µ a treia Adunare general�µ de la New Delhi (1961) s-a extins din 
hristocentric în triadocentric, constituie adaptarea clar�µ la principiul 
patristic al realit�µ�Êii triadocentrice, care caracterizeaz�µ, precum am spus, 
teologia ortodox�µ. Dup�µ cum este cunoscut probabil, articolul de baz�µ din 
Statutul Consiliului Mondial al Bisericilor, dup�µ cum acesta a fost fixat la 
prima Adunare general�µ din 1948 de la Amsterdam, a proclamat c�µ: 
„Consiliului Mondial al Bisericilor este o adunare a Bisericilor, care 
admite pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Dumnezeu �·i Mântuitor”18 �·i, în 

                                               
17 Vezi �·i: N.’A. M�Ð�â�á�Ý�ã�Ù�Ð, �Ó�ø�ñ�ö�ë�ü�ó�ô�¿ �ô�ë�À �á�ý�ö�ì�ø�õ�ó�ô�¿ �ß�ï�ø�õ�ø�ñ�À�ë �Ð�±, p. 181 sq. 
18 Vezi: †�Ò�ú�ý�û�ø�û�ü�Á�ö�ø�ý �Ù�ä�Ü�á�â�Ð�Ü�â�Ø�Ü�Ø�Ó�Ý�ã, mitropolitul Mironului, „�â�Á �X�ú�ù�ú�ø�÷-�Ñ�¼�û�ó�Ï 
�ü�ø�v �Þ�ë�ñ�ô�ø�û�ö�À�ø�ý �á�ý�ö�ì�ø�ý�õ�À�ø�ý �ü�F�÷ �i�ô�ô�õ�ò�û�ó�F�÷”, în: �T���Á�û�ü�ø�õ�ø�Ï �T�÷�î�ú�½�ë�Ï, IV (1954), p. 



 
 
I MPORTANTA PARINTILOR BISERICII ÎN DIALOGURILE … 

  277

mod cert, prin acest articol de baz�µ s-au stabilit temele atât pentru a doua 
Adunare general�µ la Evanston, din 1954 („Hristos, speran�Êa lumii”), cât �·i 
cea de-a treia Adunare general�µ de la New Delhi, din 1961 („Hristos, 
lumina lumii”), care au ar�µtat desigur caracterul hristocentric al 
problematicii teologice a Adun�µrii19. Deja la aceast�µ adunare de la New 
Delhi, dup�µ devierile conving�µtoare din partea grup�µrii protestante �·i la 
insisten�Êa ortodoc�·ilor, s-a formulat opinia ortodox�µ �·i patristic�µ conform 
c�µreia nu poate s�µ se în�Êeleag�µ teologic men�Êiunea c�µ Hristologia este 
independent�µ de Triadologie. Astfel, articolul de baz�µ a luat de atunci 
urm�µtoarea form�µ care se p�µstreaz�µ pân�µ ast�µzi: „Consiliul Mondial al 
Bisericilor este o adunare a Bisericilor, care m�µrturisesc pe Domnul 
nostru Iisus Hristos ca Dumnezeu �·i Mântuitor, în acord cu Sf. Scriptur�µ 
�·i încearc�µ s�µ fac�µ fa�Ê�µ împreun�µ la apelul lor comun spre slava unui 
Dumnezeu, Tat�µl, Fiul �·i Duhul Sfânt”20.  

În ciuda realit�µ�Êii c�µ temele care s-au dezb�µtut la urm�µtoarele trei 
Adun�µri Generale ale Consiliului Mondial al Bisericilor (Upsala-1968, 
Nairobi-1975 �·i Vancouver-1983) erau hristologice, cu toate acestea ele 
au fost încadrate în perspectiva triadologic�µ a Hristologiei, precum 
aceasta s-a stabilit în noul articol de baz�µ al Statutului Consiliului. Numai 
dup�µ a �·aptea Adunare general�µ a Consiliului Mondial de la Canberra, din 
1991, tema a fost clar triadologic�µ �·i desigur pnevmatologic�µ („Vino, 
Duhule Sfinte! – Reînnoie�·te întreaga crea�Êie!”)21. 

Cu toate acestea, referatul care a fost prezentat la Canberra de 
c�µtre prezbitera sud-coreeanc�µ, profesoara Chung Hyung Kyung, a stârnit 
reac�Êii puternice din cauza imaginilor �·i reprezent�µrilor animiste �·i 
panteiste prin care s-a reprezentat lucrarea reprezentativ�µ a Duhului 
Sfânt în lume. Reac�Êiile acestea au venit din partea ortodoc�·ilor, a ne-
calcedonienilor, dar �·i a multor protestan�Êi, datorate în special faptului c�µ 
profesoara Chung, sus�Êin�µtoarea exclusiv�µ a premizelor ei animiste �·i 

                                                                                                            
162 sq. �·i �Ö. �â�á�Ô�â�á�×, �Ý�k�ô�ø�ý�ö�ï�÷�ó�ô�¼ �T�÷�¼�õ�ï�ô�ü�ë (�á�ý�ö�ì�ø�õ�¿ �û�ü�¿�÷ �…�û�ü�ø�ú�À�ë �ü�ø�v �Þ�ë�ñ�ô�ø�û�ö�À�ø�ý 
�á�ý�ö�ì�ø�ý�õ�À�ø�ý �i�ô�ô�õ�ò�û�ó�F�÷), Ed. �â�½�ú�ü�ó�ø�Ï, �Ù�ë�ü�ï�ú�À�÷�ò, 1987, p. 24. 
19 Vezi: N. M�Ð�â�á�Ý�ã�Ù�Ð, �Ý�k�ô�ø�ý�ö�ï�÷�ó�ô�¿ �Ù�À�÷�ò�û�ò. �…�û�ü�ø�ú�À�ë-�ù�ï�ø�õ�ø�ñ�À�ë, �ß�ï�û�û�ë�õ�ø�÷�À�ô�ò, 1986, p. 
265 sq.; N. M�Ð�â�á�Ý�ã�Ù�Ð, �‘  �Þ�ú�ø�ü�ï�û�ü�ë�÷�ü�ó�û�ö�Á�Ï, �ß�ï�û�û�ë�õ�ø�÷�À�ô�ò, 1995, p. 196 sq.  
20 Vezi: �Ö. �â�á�Ô�â�á�×, „�â�Á �÷�½�ø�÷ �X�ú�ù�ú�ø�÷-�Ñ�¼�û�ó�Ï �ü�ø�v �Ù�ë�ü�ë�û�ü�ë�ü�ó�ô�ø�v �ü�ø�v �Þ�ë�ñ�ô�ø�û�ö�À�ø�ý 
�á�ý�ö�ø�ý�õ�À�ø�ý �ü�F�÷ �i�ô�ô�õ�ò�û�ó�F�÷”, în: �•�ú�ù�ø�î�ø�ÿ�À�ë, XXXVI (1961), p. 28 sq. Textul complet al 
Statutului Consiliului Mondial al Bisericilor cu traducere în greac�µ vezi la: �Ö. �â�á�Ô�â�á�×, 
�Ý�k�ô�ø�ý�ö�ï�÷�ó�ô�¼ �T�÷�¼�õ�ï�ô�ü�ë..., p. 173 sq. 
21 Vezi: Signs of the Spirit (Official Report - Seventh Assembly: Canberra, Australia, 7-
20 February 1991), WWC Publications, Geneva, 1991, p. 37 sq. Vezi �·i: N. M�Ð�â�á�Ý�ã�Ù�Ð, 
�‘  �Þ�ú�ø�ü�ï�û�ü�ë�÷�ü�ó�û�ö�Á�Ï..., p. 200 sq.  
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panteiste, a prezentat Pnevmatologia ca total independent�µ de Triadologie 
�·i Hristologie, violând astfel fundamentul de baz�µ triadologic �·i 
hristologic al Statutului Consiliului Mondial al Bisericilor22. În declara�Êia 
comun�µ pe care au oferit-o la Canberra, ortodoc�·ii �·i ne-calcedonienii au 
accentuat c�µ Pnevmatologia nu este în�Êeleas�µ de tradi�Êia ortodox�µ auto-
independent�µ �·i de sine st�µt�µtoare fa�Ê�µ de Triadologie �·i Hristologie. �¨i 
aceasta, deoarece Duhul Sfânt atât pentru Sf. Scriptur�µ, cât �·i pentru 
P�µrin�Êii Bisericii este de nedesp�µr�Êit de Tat�µl �·i de Fiul, nu numai ve�·nic, 
ci �·i în Iconomie23. Opinii asem�µn�µtoare au exprimat �·i anumi�Êi 
protestan�Êi, în acord total la un moment dat cu considera�Êiile ortodoc�·ilor. 
Desigur, Biserica Luteran�µ („Asocia�Êia interioar�µ �·i exterioar�µ a misiunii 
cre�·tine”) cu sediul la Neuendettelsau, în Germania, exprimând nelini�·tile 
�·i opiniile ei multor altor protestan�Êi, în scrisoarea pe care a trimis-o 
ortodoc�·ilor, care au luat parte la Adunarea general�µ de la Canberra, 
subliniind violarea articolului de baz�µ din Statutul Consiliului Mondial al 
Bisericilor, ce s-a petrecut în urma referatului profesoarei Chung, a 
accentuat cu emfaz�µ pozi�Êia ortodox�µ c�µ Pnevmatologia nu poate în 
niciun fel s�µ fie separat�µ de Hristologie �·i de Triadologie24. Aceast�µ pozi�Êie 
teologic�µ �·i patristic�µ a devenit semnul întâlnirii �·i coali�Êiei dintre 
ortodoc�·i, ne-calcedonieni �·i protestan�Êi fa�Ê�µ de aceste tensiuni 
periculoase cu privin�Ê�µ la caracterul Consiliului Mondial al Bisericilor, ce 
s-au observat la Adunarea general�µ de la Canberra. 

                                               
22 Vezi: �Ö.�Ó. �Û�Ð�à�â�ç�Ô�Ú�Ý�ã, �•�ú�ù�Á�î�ø�ÿ�ø �î�Á�ñ�ö�ë �ô�ë�À �ù�ï�ø�õ�ø�ñ�ó�ô�Á�Ï ���ú�ø�ì�õ�ò�ö�ë�ü�ó�û�ö�Á�Ï. 
�Û�ï�õ�ï�ü�¿�ö�ë�ü�ë �î�ø�ñ�ö�ë�ü�ó�ô�&�Ï �ù�ï�ø�õ�ø�ñ�À�ë�Ï �Ð�±, �ß�ï�û�û�ë�õ�ø�÷�À�ô�ò, 1993, p. 143 sq.; G. MARTZELOS, 
„Theologischer Animismus und Orthodoxe Pneumatologie”, în: „�Þ�ø�ú�ï�ý�ù�½�÷�ü�ï�Ï...”. 
�Ò�ë�ú�ó�û�ü�¿�ú�ó�ø�Ï �â�Á�ö�ø�Ï ���ú�Á�Ï �ü�ó�ö�¿�÷ �ü�ø�v �T�ú�í�ó�ï���ó�û�ô�Á���ø�ý �T�õ�ì�ë�÷�À�ë�Ï �T�÷�ë�û�ü�ë�û�À�ø�ý 
(�Ö�ó�ë�÷�÷�ø�ý�õ�¼�ü�ø�ý), Ed. �U�ú�ö�Á�Ï, �T�ù�&�÷�ë, 1997, p. 132 sq. 
23 Vezi: „Reflections of Orthodox Participants”, în: Signs of the Spirit (Official Report - 
Seventh Assembly: Canberra, Australia, 7-20 February 1991), WCC Publications, 
Geneva, 1991, p. 281; „�á�ô�½���ï�ó�Ï �ü�F�÷ �•�ú�ù�ø�î�Á�ÿ�þ�÷ �á�Â�÷�½�î�ú�þ�÷”, în: �i�÷�ò�ö�½�ú�þ�û�ó�Ï (�Ó�ï�õ�ü�À�ø�÷ 
�Ý�k�ô�ø�ý�ö�ï�÷�ó�ô�&�Ï �i���ó�ô�ë�ó�ú�Á�ü�ò�ü�ø�Ï), VII (1991), 2-3, p. 15; „«�á�ô�½���ï�ó�Ï �ü�F�÷ �•�ú�ù�ø�î�Á�ÿ�þ�÷ 
�á�Â�÷�½�î�ú�þ�÷»: �Ó�¿�õ�þ�û�ò �ü�F�÷ �•�ú�ù�ø�î�Á�ÿ�þ�÷ �ô�ë�À �ö�¿ �Ò�ë�õ�ô�ò�î�ø�÷�À�þ�÷ �•�ú�ù�ø�î�Á�ÿ�þ�÷ �û�ü�¿�÷ �ç�± 
�Ö�ï�÷�ó�ô�¿ �á�ý�÷�½�õ�ï�ý�û�ò �ü�ø�v �Þ�á�Ô”, în: �r  �ç�± �Ö�ï�÷�ó�ô�¿ �á�ý�÷�½�õ�ï�ý�û�ò �ü�ø�v �Þ�ë�ñ�ô�ø�û�ö�À�ø�ý 
�á�ý�ö�ì�ø�ý�õ�À�ø�ý �i�ô�ô�õ�ò�û�ó�F�÷ (�Ù�ë�ö���½�ú�ú�ë, �Õ�ï�ì�ú�ø�ý�¼�ú�ó�ø�Ï 1991): �Ò�ú�ø�÷�ó�ô�Á-�Ù�ï�À�ö�ï�÷�ë-
�T�ÿ�ó�ø�õ�ø�ñ�¿�û�ï�ó�Ï, Ed. „�â�½�ú�ü�ó�ø�Ï”, �Ù�ë�ü�ï�ú�À�÷�ò, 1992, p. 81. Vezi �·i concluzia Congresului 
Ortodoc�·ilor �·i Bisericilor ortodoxe de R�µs�µrit ne-calcedoniane, care s-a desf�µ�·urat între 
25 nov.-4 dec. 1989, la Academia Ortodox�µ din Creta: „«�i�õ�ù�½ �Þ�÷�ï�v�ö�ë �Y�ñ�ó�ø�÷, 
���÷�ë�ô�ë�À�÷�ó�û�ø�÷ �����û�ë�÷ �ü�¿�÷ �ô�ü�À�û�ó�÷» - �Û�ó�¼ �•�ú�ù�ø�î�Á�ÿ�ò �ù�ï�Ã�ú�ï�û�ò”, în: �T���Á�û�ü�ø�õ�ø�Ï 
�Ñ�ë�ú�÷�¼�ì�ë�Ï, LI (1990), p. 153. 
24 Vezi: �i�÷�ò�ö�½�ú�þ�û�ó�Ï (�Ó�ï�õ�ü�À�ø�÷ �Ý�k�ô�ø�ý�ö�ï�÷�ó�ô�&�Ï �i���ó�ô�ë�ó�ú�Á�ü�ò�ü�ø�Ï)..., VI (1991), 5, p. 2 sq. 
Vezi �·i: �r  �ç�± �Ö�ï�÷�ó�ô�¿ �á�ý�÷�½�õ�ï�ý�û�ò �ü�ø�v �Þ�ë�ñ�ô�ø�û�ö�À�ø�ý �á�ý�ö�ì�ø�ý�õ�À�ø�ý �i�ô�ô�õ�ò�û�ó�F�÷..., p. 84 sq. 
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Problema triadologic�µ a ortodoc�·ilor de mai sus, dar �·i a 
protestan�Êilor din mediile Consiliului Mondial al Bisericilor, a demonstrat 
desigur c�µ teologic Consiliul nu poate s�µ avanseze, sprijinindu-se simplu 
numai prin acceptarea articolului de baz�µ din Statut, dac�µ nu exist�µ un 
cadru triadologic regulamentar foarte clar, care s�µ precizeze articolul de 
baz�µ �·i s�µ devin�µ acceptat de c�µtre toate p�µr�Êile biserice�·ti. Pentru acest 
motiv, a noua Adunare general�µ care a avut loc între 14 �·i 23 febr. 2006 
la Porto Alegre (în Brazilia) a acceptat admiterea cu privire la decizia 
Comitetului Central (febr. 2005), stabilind ca necesar criteriul intr�µrii în 
Consiliu a p�µr�Êilor eclesiale care cred în Dumnezeul Treimic, precum 
aceasta a fost stabilit�µ în Simbolul Niceo-Constantinopolitan25. În acest 
fel, Simbolul Niceo-Constantinopolitan, desigur f�µr�µ Filioque, constituie 
în cele ce urmeaz�µ norma triadologic�µ necesar�µ pentru grup�µrile 
eclesiastice ale Consiliului Mondial al Bisericilor. În acest semn, precum 
percepem, este clar�µ nu numai deznod�µmântul principiului patristic al 
triadocentrismului în baza importantului Simbol [de credin�Ê�µ] al vechii 
Biserici, precum este Simbolul Niceo-Constantinopolitan, dar �·i 
contribu�Êia general�µ a teologiei Ortodoxe în formarea criteriilor teologice 
de baz�µ ale Consiliului Mondial al Bisericilor. 

Acestei leg�µturi strânse va trebui s�µ i se men�Êioneze în pu�Êine 
cuvinte �·i importan�Êa pe care o are teologia patristic�µ în r�µspunsurile 
Bisericilor Ortodoxe fa�Ê�µ de textul de la Lima (1982) referitor la Botez, Sf. 
Euharistie �·i Nunta, cunoscute ca BEM, pe care l-a prelucrat comisia 
„Credin�Ê�µ �·i ordine” a Consiliului Mondial al Bisericilor �·i care s-a pus la 
dispozi�Êia tuturor Bisericilor membre ale Consiliului pentru analiz�µ26. 

                                               
25 Vezi: Document No. A 03, Amendments to the Constitution and Rules of the World 
Council of Chyrches, 9th Assembly, 14-23 februarie 2006, Porto Alegre, Brazilia, p. 5 sq. 
26 Cu privire în parte, la întreb�µrile care s-au pus de c�µtre membrii Consiliului Mondial al 
Bisericilor, fa�Ê�µ de r�µspunsul Bisericii vezi Prologul textului BEM, la care s-au al�µturat 
W.H. Lazareth �·i N. Nisiotis, din: Baptism, Eucharist and Ministry, coll. Faith and Order 
Paper 111, World Council of Churches, Geneva, 1982, p. x. De asemenea, vezi: �Þ�À�û�ü�ó�Ï 
�ô�ë�À �â�¼�ÿ�ó�Ï, �Þ�ë�ñ�ô�Á�û�ö�ó�ø�÷ �á�ý�ö�ì�ø�Â�õ�ø�÷ �i�ô�ô�õ�ò�û�ó�F�÷, �Ñ�¼���ü�ó�û�ö�ë-�Ô�{�í�ë�ú�ó�û�ü�À�ë-�…�ï�ú�þ�û�Â�÷�ò. 
�á�ý�ñ�ô�õ�À�÷�ø�ý�û�ë�ó �ü�¼�û�ï�ó�Ï �ï�k�Ï �ü�¿�÷ ���À�û�ü�ó�÷ (�Ö�ë�õ�õ�ó�ô�Á�÷ �ô�ï�À�ö�ï�÷�ø�÷ � ���ó�ö�ï�õ�ï�À�� �ü�ø�v ���î�ï�õ�«�ø�v Max 
Thurian - �j�õ�õ�ò�÷�ó�ô�¿ �ö�ï�ü�¼�«�ú�ë�û�ó�Ï � ���ó�ö�ï�õ�ï�À�� �ü�ø�v �•�ú�ù�ø�î�Á�ÿ�ø�ý �Ù�½�÷�ü�ú�ø�ý �ü�ø�v 
�Ý�k�ô�ø�ý�ö�ï�÷�ó�ô�ø�v �Þ�ë�ü�ú�ó�ë�ú�í�ï�À�ø�ý � �÷ �á�ë�ö���ï���Â �Ö�ï�÷�ï�Â�û�ò�Ï), Ed. �â�ø�v �•�ú�ù�ø�î�Á�ÿ�ø�ý �Ù�½�÷�ü�ú�ø�ý 
�ü�ø�v �á�ë�ö���ï���Â, 1983, p. 5 sq.  
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De la început trebuie s�µ semnal�µm c�µ, dac�µ cineva ar exclude 
r�µspunsul Patriarhiei Ecumenice27, unde, ca s�µ se accentueze rela�Êia 
tainelor �·i a Bisericii s-a dat men�Êiunea lui Nicolae Cabasila28, �·i al 
Patriarhiei de la Moscova29, care a invocat textul din Ioan Damaschin, ca 
s�µ se sublinieze schimbarea real�µ a pâinii �·i al vinului în Trupul �·i 
Sângele Domnului în taina Sf. Euharistii30, în r�µspunsurile Bisericilor 
Ortodoxe implicate nu exist�µ alte men�Êiuni categorice ale P�µrin�Êilor 
Bisericii. Cu toate acestea, baza patristic�µ a tuturor r�µspunsurilor 
conduc�µtorilor Bisericilor Ortodoxe fa�Ê�µ de textul de la Lima devine 
concret�µ din importan�Êa care se atribuie celor trei taine ale Bisericilor 
Ortodoxe, considerându-le ca elemente de baz�µ ale credin�Êei eclesiatice �·i 
ale vie�Êii, f�µr�µ de care nu poate s�µ existe Biserica. De asemenea, în afar�µ 
de aceasta, baza patristic�µ al r�µspunsurilor în cauz�µ, ale rezervelor �·i ale 
contesta�Êiilor Bisericilor Ortodoxe arat�µ în mod distinct pozi�Êiile textului 
pentru cele trei taine �·i, mai ales pozi�Êiile textului despre comunicarea 
mistic�µ (intercommunion), succesiunea apostolic�µ �·i c�µs�µtoria general�µ, 
care sunt cele mai complicate probleme pentru acordul Bisericilor cu 
textul BEM31. Eclesiologia euharistic�µ �·i episcopo-centrist�µ a P�µrin�Êilor, 
precum �·i unitatea tradi�Êiei biblice �·i patristice, care izvor�µ�·te din 
perceperea patristic�µ despre inspira�Êia divin�µ a Bisericii la care ne-am 
referit mai sus, sunt criteriile de baz�µ ale subiectului de fa�Ê�µ pentru 
pozi�Êia Bisericilor Ortodoxe fa�Ê�µ de textul de la Lima. Dincolo de aceasta, 
trebuie îns�µ s�µ accentu�µm c�µ temelia patristic�µ care este r�µspândit�µ, 
precum am spus, în r�µspunsurile Bisericilor Ortodoxe în textul acesta, dar 
�·i în lipsa importantelor fragmente patristice, a contribuit într-o a�·a 

                                               
27 Vezi: Max THURIAN (ed.), Churches respond to BEM (Official responses to the 
„Baptism, Euharist and Ministry” text), vol. IV, coll. Faith and Order Paper 137, World 
Council of Churches, Geneva, 1987, p. 4. 
28 Este vorba despre pozi�Êia cunoscut�µ a lui Nicolae Cabasila, în acord cu care Biserica 
„semnaleaz�µ tainele” (vezi: �j�ú�ö�ò�÷�ï�À�ë �ü�&�Ï �ù�ï�À�ë�Ï �Ú�ï�ó�ü�ø�ý�ú�ñ�À�ë�Ï, PG 150, 452C). Vezi �·i: 
�„�þ. �ß. �Ü�Ø�Ù�Ý�Ú�Ý�Þ�Ý�ã�Ú�Ý�ã, op. cit., p. 235. 
29 Vezi: Max THURIAN (ed.), Churches respond to BEM..., vol. 2, coll. Faith and Order 
Paper 132, World Council of Churches, Geneva, 1986, p. 8. 
30 Este vorba de fragmentul: „Trupul este cu adev�µrat unit cu dumnezeirea, trup din 
trupul Sfintei Fecioare, nu c�µ trupul în�µl�Êat la ceruri se coboar�µ, ci c�µ aceast�µ pâine �·i 
acest vin se prefac în trupul �·i sângele Domnului” (vezi: IOAN DAMASCHIN, �m�ô�î�ø�û�ó�Ï 
���ô�ú�ó�ì�¿�Ï �ü�&�Ï �@�ú�ù�ø�î�Á�ÿ�ø�ý ���À�û�ü�ï�þ�Ï, 4, 13 (86), PG 94, 1144A-1145A).  
31 Vezi: Max THURIAN (ed.), Churches respond to BEM..., vol. 2, p. 5 sq.; vol. 3, coll. Faith 
and Order Paper 135, World Council of Churches, Geneva, 1987, p. 1 sq; vol. 4, coll. 
Faith and Order Paper 137, World Council of Churches, Geneva, 1987, p. 1 sq. 
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De asemenea, o alt�µ realitate important�µ care arat�µ valoarea 
teologiei patristice în dialogurile teologice multilaterale, în afar�µ de 
Consiliul Mondial al Bisericilor, este conferin�Êa de la Viena (15-17 mai 
1998) care a fost organizat�µ de institu�Êia Pro Oriente35, în scopul discu�Êiei 
pe baza textului catolic cu titlul „Purcederea Duhului Sfânt în tradi�Êia 
greac�µ �·i latin�µ”, care a fost redactat la „Consf�µtuirea papal�µ pentru 
promovarea unit�µ�Êii cre�·tinilor” �·i publicat pentru prima dat�µ în 
periodicul L’Osservatore Romano din sept. 1995 �·i în continuare, în 
1996, în bro�·uri separate în patru limbi: francez�µ, greac�µ, englez�µ �·i 
rus�µ36. La aceast�µ Conferin�Ê�µ au luat parte mai mult de 40 de teologi 
romano-catolici, ortodoc�·i, ne-calcedonieni, greco-catolici, precum �·i 
luterani �·i protestan�Êi reforma�Êi. 

Înainte s�µ se ofere textul pentru discu�Êie �·i pentru lu�µrile de pozi�Êie 
ale ortodoc�·ilor, exista un optimism general din partea romano-catolicilor 
c�µ în textul acesta se dep�µ�·e�·te punctul mort dintre prezentarea grecilor 
�·i a latinilor cu referire la tema Filioque, de vreme ce deja P�µrin�Êii 
Bisericii vorbesc despre „purcederea” Duhului Sfânt de la Tat�µl „prin 
Fiul” sau „�·i din Fiul”37. Precum s-a ar�µtat desigur, atât în referatele cât �·i 
în interven�Êiile ortodoc�·ilor împotriva discu�Êiilor care au fost, 
„purcederea” Duhului Sfânt de la Tat�µl „prin Fiul” se declar�µ la P�µrin�Êii 
greci fie dup�µ rela�Êia de fire dintre Fiul �·i Duhul Sfânt, fie dup�µ lucrarea 
de trimitere a Duhului Sfânt în Iconomie, identificat�µ în chestiunea de 

                                                                                                            
�Ð���ú�ó�õ�À�ø�ý-2 �Û�ë�p�ø�ý 1998)»”, în: �i�÷�ñ�ö�½�ú�þ�û�ó�Ï..., XIV (1998), 5, p. 3 sq. �·i: „Evaluation of 
the New Facts in the Relations of Orthodoxy and the Ecumenical Movement 
(Thessaloniki, Greece, 29 April-2 May 1998)”, în: Turn to God. Rejoice in Hope. 
Orthodox Reflections on the way to Harare (The report pf the WWC Orthodox Pre-
Assembly Meeting and selected resource material), Thomas FitzGerald, Peter Bouteneff 
(eds.), Orthodox Task Force, World Council of Churhes, Geneva, 1998, p. 136 sq. 
35 Rapoartele acestei Conferin�Êe în: Vom Heiligen Geist. Der germeinsame trinitarishe 
Glaube und das Problem des Filioque (PRO ORIENTE - Studientagung über das 
römische Dokument „Die griechische und die lateinische Überlieferung über den 
Ausgang des Heiligen Geistes. Eine Klarstellung in Verantwortung des Päpstlichen 
Rates zur Förderung der Einheit der Christen”. Wien, 15-17 Mai 1998), Herausgegeben 
im Auftrag der Stiftung PRO ORIENTE von Alfred Stirnemann und Gerhard Wilflinger, 
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Viena, 1998. 
36 Vezi: Pontificium Concilium ad Christianorum unitatem fovendam, Les Traditions 
grecque et latine concernant la procession du Saint Esprit/�â�Á «���ú�ø�o�½�÷�ë�ó» �ü�ø�v �U�ñ�À�ø�ý 
�Þ�÷�ï�Â�ö�ë�ü�ø�Ï �ï�k�Ï �ü�¿�÷ ���õ�õ�ò�÷�ó�ó�ô�¿�÷ �ô�ë�À �ü�¿�÷ �õ�ë�ü�ó�÷�ó�ô�¿�÷ ���ë�ú�¼�î�ø�û�ó�÷/The greek and latin 
Traditions regarding the procession of the Holy Spirit/�ˆ�j�}�e�}�k�da�y �b �e�Z�l�b�g�k�d�Z�y 
�l�j�Z�^�b�p�b�b �h�[ �B�k�o�h�^�}�g�b�b �K�\�y�l�h�]�h �>�m�o�Z, Typis Vaticanis, 1996.  
37 Cf. Pontificium Concilium ad Christianorum unitatem fovendam..., p. 4 sq.  
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fa�Ê�µ cu „purcederea �·i de la Fiul”, �·i nu se are deloc leg�µtur�µ cu ve�·nicia 
originii dup�µ fire a Duhului Sfânt, pentru care P�µrin�Êii greci folosesc 
aproape exclusiv verbul „� �ô���ø�ú�ï�Â�ï�û�ù�ë�ó”38. Cu alte cuvinte, dificultatea 
în�Êelegerilor de fa�Ê�µ se datoreaz�µ faptului c�µ P�µrin�Êi latini redau în latin�µ 
atât „���ú�ø�o�½�÷�ë�ó”, cât �·i „ � �ô���ø�ú�ï�Â�ï�û�ù�ë�ó” prin verbul „procedere”, desigur 
f�µr�µ s�µ le l�µmureasc�µ dac�µ acestea se refer�µ la Teologie sau la Iconomie39. 
Prin urmare, în opinia ortodox�µ întreaga tem�µ nu era posibil s�µ fie 
cercetat�µ în adâncime, dac�µ nu se lua serios în vedere deosebirea 
patristic�µ între Teologie �·i Iconomie40. Din p�µcate, îns�µ romano-catolicii �·i 
protestan�Êii nu puteau u�·or s�µ în�Êeleag�µ aceast�µ veche deosebire 
patristic�µ, de vreme ce sprijinitorii �·i opiniile teologice moderne ale 
teologilor contemporani, precum de exemplu ale lui K. Rahner41 �·i ale lui 
K. Barth42, admiteau a priori c�µ rela�Êiile Persoanelor Sf. Treimi în 

                                               
38 Vezi: Ioannis ZIZIOULAS, Mitropolitul de Pergam, „Das Dokument über die griechische 
und lateinische Überlieferung über deb Ausgang des Heiligen Geistes aus griechisch-
orthodoxer Sicht”, în: Vom Heiligen Geist. Der germeinsame trinitarishe Glaube und 
das Problem des Filioque..., p. 143 sq.; Daniel CIOBOTEA, Mitropolitul Moldovei �·i 
Bucovinei, „Das römische Dokument über deb Ausgang den heiligen Geistes aus 
rumänisch-orthodoxer Sicht”, în: Vom Heiligen Geist. Der germeinsame trinitarishe 
Glaube und das Problem des Filioque..., p. 152 sq.; T. KOEV, „Das römische Dokument 
über den Ausgang des heiligen Geistes aus bulgarisch-orthodoxer Sicht”, în: Vom 
Heiligen Geist. Der germeinsame trinitarishe Glaube und das Problem des Filioque..., 
p. 167 sq. De asemenea, vezi: Vom Heiligen Geist. Der germeinsame trinitarishe Glaube 
und das Problem des Filioque..., pp. 198 sq., 203 sq. 
39 Vezi cu privire la subiect: �Ö.�Ó. �Û�Ð�à�â�ç�Ô�Ú�Ý�ã, �Ý�{�û�À�ë �ô�ë�À � �÷�½�ú�ñ�ï�ó�ë �ü�ø�v �ß�ï�ø�v �ô�ë�ü�¼ �ü�Á�÷ 
�Û�½�ñ�ë�÷ �Ñ�ë�û�À�õ�ï�ó�ø�÷..., p. 102 sq.; G.D. MARTZELOS, „Die Anfänge und die Voraussätzugen 
des Filioque in der theologischen Überlieferung des Abendlandes”, în: Orthodoxos 
Forum, XIII (1999), 1, p. 32 sq. 
40 Vezi: Vom Heiligen Geist. Der germeinsame trinitarishe Glaube und das Problem des 
Filioque..., pp. 195 sq., 198 sq., 200, 203. 
41 Vezi: K. RAHNER, „Der dreifaltige Gott als trasnszendenter Urgrund der 
Heilsgeschichte”, în: Mysterium Salutis. Grundriß heilsgeschichtlicher Dogmatik, J. 
Feiner-M. Löhrer (ed.), Bd. II, Einsiedlen, 1967, p. 328: „Die «ökonomische Trinität» ist 
die «immanente Trinität» und umgekehrt”. 
42 Vezi: K. BARTH, Die kirchliche Dogmatik I, 1, Chr. Kaiser Verlag, München, 1932, p. 
320 sq. �·i mai ales p. 503: „Wir sind nun aber durchweg der Regel gefolgt - und halten 
diese Regel für grundlegend - daß die Aussagen über die Wirklichkeit der göttlichen 
Seinsweisen «zuvor in sich selber» inhaltlich keine anderen sein können als diejenigen, 
die über ihre Wirklichkeit eben in der Offenbarung zu machen sind. Unsere sämtlichen 
Sätze über die sogenannte immanente Trinität ergaben sich uns sehr einfach als 
Bestätigungen und Unterstreichungen oder sachlich: als die unentbehrlichen Vordersätze 
über die ökonomische Trinität”. 
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Iconomie reflect�µ ve�·nicia rela�Êiei Lor treimice43. A�·adar, o mare parte a 
discu�Êiei s-a rotit în jurul preocup�µrii �·i importan�Êei acestei deosebiri 
patristice în rela�Êie cu tema Filioque. În final, în comunicatul oficial 
redactat de sus�Êin�µtorii ortodoc�·i ai tradi�Êiei patristice, pe care l-am 
formulat cu rezervele noastre pentru pozi�Êiile lui din cauza con�Êinutului 
textual, am semnalat neclarit�µ�Êile �·i punctele problematice pe care le 
con�Êine, �·i am insistat pentru �·tergerea adaosului Filioque din folosirea 
liturgic�µ al simbolului Niceo-Constantinopolitan în Bisericile din Apus �·i 
recitarea lui în baza textului grecesc original, precum acesta s-a fixat la 
Sinodul din Constantinopol (381), a�·adar f�µr�µ adaosul Filioque. Aceast�µ 
pozi�Êie a Bisericilor a devenit o completare acceptat�µ de Conferin�Ê�µ, �·i a 
fost introdus-o în textul Comunicatului oficial ca una din „referin�Êele” de 
baz�µ pentru împlinirea unit�µ�Êii eclesiastice44.  

Concluzie 

Dincolo de toate acestea, am v�µzut desigur, c�µ importan�Êa teologiei 
patristice pentru dialogurile teologice multilaterale ale Bisericii Ortodoxe 
este enorm�µ �·i incontestabil�µ. Desigur, realitatea acestei importan�Êe nu se 
manifest�µ numai în influen�Êa pe care exercitat-o �·i o exercit�µ pân�µ ast�µzi 
Biserica Ortodox�µ în formularea problematicii teologice, ci �·i în m�µsurile 
�·i în pozi�Êiile celor de alt�µ credin�Ê�µ fa�Ê�µ de aceste dialoguri teologice, 
astfel încât teologia patristic�µ de la nivelul interortodox s�µ fie considerat�µ 
ca fundament incontestabil �·i punct al rela�Êiei ortodoc�·ilor pentru 
apropierile lor teologice fa�Ê�µ de cele ale celor de alt�µ credin�Ê�µ. Înc�µ �·i 
atunci când, pentru aceste dialoguri teologice, teologia patristic�µ nu poate 
s�µ exercite influen�Êa dorit�µ cu cei de alt�µ credin�Ê�µ, contribu�Êia ei este 
incontestabil�µ, fiindc�µ lucreaz�µ ca inelul de leg�µtur�µ al Bisericii Ortodoxe, 
determinând auto-con�·tiin�Êa ei. Pentru aceasta, nimeni nu poate s�µ ignore 
cadrele dialogurilor teologice multilaterale.  

 
(prezentare �·i traducere din limba greac�µ modern�µ  

de Alexandru PRELIPCEAN) 

                                               
43 Vezi: �Ö�ï�þ�ú�ñ�À�ø�ý �Ó. �Û�Ð�à�â�ç�Ô�Ú�Ý�ã, �Ý�ú�ù�ø�î�ø�ÿ�À�ë �ô�ë�À �û�Â�ñ�í�ú�ø�÷�ø�ó �î�ó�¼�õ�ø�ñ�ø�ó, �á�ï�ó�ú�¼: 
�Õ�Ø�Ú�Ý�á�Ý�Õ�Ø�Ù�× �Ù�Ð�Ø �ß�Ô�Ý�Ú�Ý�Ö�Ø�Ù�× �Ñ�Ø�Ñ�Ú�Ø�Ý�ß�×�Ù�×, 61, Ed. �Þ. �Þ�ø�ý�ú�÷�ë�ú��, 
�ß�ï�û�û�ë�õ�ø�÷�À�ô�ò, 2007, pp. 85 sq., 103, 203. 
44 Vezi: �Ö�ï�þ�ú�ñ�À�ø�ý �Ó. �Û�Ð�à�â�ç�Ô�Ú�Ý�ã, �Ý�ú�ù�ø�î�ø�ÿ�À�ë �ô�ë�À �û�Â�ñ�í�ú�ø�÷�ø�ó �î�ó�¼�õ�ø�ñ�ø�ó..., p. 218 sq. 


