Sfânta Tradiţie
Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie este învăţătura de
credinţă descoperită de Dumnezeu şi transmisă prin viu grai
din generaţie în generaţie, nealterată până astăzi.
Sfânta Tradiţie are aceeaşi valoare pentru credinţă ca şi
Sfânta Scriptură, pentru că ambele cuprind acelaşi Cuvânt al
lui Dumnezeu. Sfânta Tradiţie este mai veche, mai răspândită
şi în unele puncte mai dezvoltată decât Sfânta Scriptură.
Fiindcă de la Adam până la Moise nu s-a scris nici o carte
sfântă, Însuşi Mântuitorul a dat învăţăturile şi rânduielile
Sale prin viu grai şi prin pildă vie. Sfinţii Apostoli, de
asemenea, au predicat la început prin viu grai, iar mai târziu,
când nu mai puteau sau nu mai ajungeau să predice prin viu
grai, unii dintre ei au aşternut în scris învăţăturile
Mântuitorului.
Însăşi Sfânta Scriptură vorbeşte lămurit despre
însemnătatea Sfintei Tradiţii. Sfântul Apostol Ioan spune la
sfârşitul Evangheliei sale: “Deci şi alte multe minuni a făcut
Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea
aceasta.” (Ioan 20,30), iar Sfântul Apostol Pavel zice: “Cele ce
aţi învăţat şi aţi primit şi aţi auzit şi aţi văzut la mine,
acestea să le faceţi.” (Filipeni 4,9); “Deci, dar, fraţilor, staţi
neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat, fie prin
cuvânt, fie prin epistola noastră.” (II Tesaloniceni 2,15).
De altfel, Sfântul Apostol Pavel spune: “mai fericit este a
da, decât a lua” (Faptele Apostolilor 20,35), cuvinte care au fost
rostite de Mântuitorul Iisus Hristos, dar care nu se găsesc în
cele patru Evanghelii. Sfinţii Părinţi, de asemenea ne învaţă
să cinstim şi să ţinem Sfânta Tradiţie cu aceeaşi sfinţenie şi
tărie ca şi Sfânta Scriptură. În acest sens, Sfântul Vasile cel
Mare spune: “dintre dogmele şi propovăduirile păstrate de
Biserică, pe unele le avem din învăţătura scrisă, pe altele,
însă, le-am primit din tradiţia Apostolilor, predate nouă în
taină. Amândouă acestea, Sfânta Scriptură şi Sfânta
Tradiţie, au aceeaşi autoritate pentru evlavie.” (Canonul 91).
Participând activ la viaţa Bisericii celei adevărate şi
cunoscând dreapta credinţă, vom fi feriţi de influenţele
străine Ortodoxiei şi vom păstra mai departe Adevărul
transmiţându-l curat copiilor noştri spre a fi părtaşi veşnic cu
Iisus Hristos, Cel ce este Calea, Adevărul şi Viaţa!
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Ştiaţi că ...

?

Sfânta Tradiţie, ca şi Sfânta Scriptură, fiind descoperire
dumnezeiască este neschimbătoare şi păstrată cu sfinţenie în tezaurul
Bisericii noastre Ortodoxe.
Conţinutul Sfintei Tradiţii a fost fixat de Biserică într-un răstimp de
opt secole şi cuprinde:
- Simbolul de Credinţă (Crezul);
- cele 85 de canoane apostolice;
- învăţăturile dumnezeieşti numite dogme şi canoanele (hotărârile)
celor 7 sinoade ecumenice şi ale celor 9 sinoade particulare;
- mărturisirile de credinţă ale martirilor;
- definiţiile dogmatice împotriva ereziilor;
- scrierile Sfinţilor Părinţi;
- cărţile de slujbă ale Bisericii;
- mărturii istorice şi arheologice privitoare la credinţa creştină
apostolică.

Sfânta Scriptură despre...
Sfânta Tradiţie
Să aflăm ce spunea despre Sfânta Tradiţie Sfântul Apostol Pavel.
Va trebui să rezolvaţi corect perechile de exerciţii de mai jos şi veţi
afla trimiterile pentru două versete din Noul Testament. Rezultatul
primului exerciţiu reprezintă capitolul, iar rezultatul celui de-al
doilea, versetul.
Copiii care vor transcrie versetele găsite şi le vor trimite
pe adresa revistei până la data de 1 martie 2007,
vor primi câte o surpriză!
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