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Recenzii

Christos Yannaras, Adevărul și unitatea Bisericii, Traducere1 din limba 
greacă de Ierom. Ignatie (Ilie) Trif și Ionuț Dumitru Uliniuc, Editura 
Sofia, București 2009, 254 p.

Lucrarea renumitului teolog grec Christos Yannaras pe care o vom 
recenza în paginile care urmează, este o carte teologică fundamentală. Ea 
cuprinde o abordare sistematică a unei teme esenţiale a teologiei – unitatea 
Bisericii, unitate ce se identifică cu adevărul Bisericii, adică cu ceea ce Biserica 
este ca potenţialitate existenţială și dar al vieţii, după cum ne spune autorul în 
prefaţa lucrării. Abordarea sistematică, bogată, oferă cărţii densitate teologică. 
Evidenţele istorice sau eforturile depuse de-a lungul vremii pentru unitatea 
bisericească sunt punctele cadru pe baza cărora autorul își expune ideile. 
Pornind de la realitatea posibilităţii unirii Bisericilor astăzi, autorul prezintă 
unitatea Bisericii ca o caracteristică a vieţii oamenilor în totalitatea ei. Cu 
o logică teologico-morală deosebită, Yannaras caută să demonstreze în cele 
patru capitole ale lucrării că adevărul unităţii eclesiale trimite către și trebuie 
căutat în autenticitatea existenţei umane. El reprezintă unica posibilitate de 
izbăvire din capcana alienării omului prins în mrejele culturii individualiste, 
a bunăstării și consumismului. Unitatea Bisericii depășește unirea Bisericilor, 
care este o problemă iminentă a vieţii oamenilor în totalitatea, unire ce nu 
permite un polimorfism de viziuni și definiri ale Bisericii.

Autorul construiește o relaţie fundamentală în titlu, ce include doi 
termeni cu o structură puternică (adevărul = η αλήθεια, -ας; și unitatea = η 
ενότητα, -ας), centraţi pe cea mai solidă structură: Biserica. Adevărul și unitatea 
Bisericii exprimă mai mult decât o semantică minunată. Ele construiesc relaţii 
umane desăvârșite în Hristos, în Biserica Sa. Adevărul creează și menţine 
unitatea și crește în ea. Unitatea Bisericii este har – harismă a lui Dumnezeu 
pentru oameni și posibilitatea ca omul să participe la viaţa lui Dumnezeu, 
înfăptuind, în acest fel, adevărul și autenticitatea lui existenţială.

Introducerea cărţii este de fapt un itinerariu explicativ al relaţiei dintre 
unirea Bisericilor și unitatea Bisericii. Unirea Bisericilor presupune mai 
mult un interes îndeosebi al organismelor bisericești în perspectiva relaţiilor 
dintre ele. Aceasta poate fi înfăptuită fără a aduce o schimbare substanţială 
în viaţa oamenilor, dacă nu are ca premisă adevărul existenţial al unităţii 

1 Traducerea a fost făcută după originalul în limba greacă Χρήστος Γιανναράς, Αλήθεια και 
ενότητα της Εκκλεσίας, E. Grigoris, Ediţia a II-a, Atena 1997.




