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Convergențele teologice referitoare la fundamentele credinţei, aparținând 
diferitelor Biserici şi mişcări parabisericeşti, referitoare la antropologie, mân-
tuire, natura şi funcţia Bisericii şi interpretarea Sfintei Scripturi, determină, 
involuntar, priorităţi misionare conflictuale sau chiar concurenţiale. 

responsabilitate misionară: propovăduirea evangheliei sau prozelitism?
Diferitele concepţii misionare ale Bisericilor conduc la problema binecunos-

cută a prozelitismului. La origine, termenul „proselyte” nu avea nicio conotaţie 
negativă, ci el desemna membrul nou, proaspăt covertit, al tinerei Biserici. A 
fost preluat din tradiţia iudaică în care prozelitul era cel care se convertea la 
credinţa mozaică. În zilele noastre, termenul este mai degrabă peiorativ şi desem-
nează activitatea prin care Bisericile, mişcările sau persoanele care, în numele 
credinţei, caută să schimbe credinţa altora, „prin metode care nu fac parte din 
spiritul dragostei creştine, care violează demnitatea persoanei şi micşorează 
încrederea pe care o poate avea mărturia Bisericii lui Hristos în lume” 1. Astfel 
se exclude mărturia autentică şi se subliniază, prin diverse mijloace, „falsa con-
vingere” de până atunci a credinciosului, care trebuie să vină la „credinţa cea 
adevărată”. Prozelitismul este înţeles de către cei mai mulţi ca fiind „un act de 
evanghelizare, profund nelegitim, o corupere a mărturiei autentice” 2. 

Problema se situează, totuşi, la nivelul aprecierii acestor termeni. Spre 
exemplu, cine spune ce este legitim şi ce este nelegitim? Unde este limita 
dintre proclamarea Evangheliei, ca activitate misionară şi încălcarea princi-
piului teritorial, invocat de o altă Biserică? Un raport asupra prozelitismului 
din anul 1960, subliniază tensiunea dintre libertatea individului şi grija pentru 
unitatea şi integritatea Bisericii: ceea ce reprezintă pentru unii un act legitim 
de evanghelizare, pentru alţii însemnează un prozelitism explicit. De aceea, 

1  Vers un temoiagnage commun. Un appel a etablir des relations responsables dans la mission 
et a renoncer au proselytisme. Document recommande aux Eglises par le Comite central du COE, 
Geneva, 1997, p. 8

2  Le defi du proselytisme et l’appel au temoiagnage commun, Geneve, COE, 1995, p. 78
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raportul menţionează „pe de o parte, dreptul şi sarcina de a face mărturie în 
deplină libertate, iar pe de altă parte, obligaţia căutării unităţii văzute a Bisericii, 
ca Trup al lui Hristos. Între aceste două căutări se situează tensiunea” 3. 

Diferenţele de interpretare apar şi referitor la sensul termenului „mărturie 
în deplină libertate” şi cu privire la natura eclesiologică a Trupului lui Hristos. 
Pentru unii, botezul este semnul prin excelenţă al apartenenţei la Biserică şi 
actul suficient pentru a fi cineva recunoscut ca fiind creştin. Orice încercare 
de a evangheliza o persoană deja botezată este considerată, de anumite Biserici, 
o formă de prozelitism. Alţii, dimpotrivă, argumentează că a fi botezat nu are 
niciun sens, dacă nu faci dovada unei reale convertiri la Hristos. Rebotezarea, 
practicată de numeroase comunităţi evanghelicale, semnifică nerecunoaşterea 
botezului originar şi punerea la îndoială a însăşi eclesiologiei Bisericii în care 
s-a făcut botezul originar 4. 

Constantăm aici, indirect, definiţii radical opuse, cu privire la eclesiologie. 
Cei doi poli sunt reprezentaţi de misiologi renumiţi. Unul insistă asupra urgenţei 
evanghelizării, pe temeiul unei mărturii în deplină libertate, iar celălalt pe 
necesitatea păzirii unităţii văzute a Bisericii şi a integrităţii sale teritoriale. 
Primul este misiologul american Donald McGavran, care atrăsese deja atenţia 
C.E.B., înaintea Adunării generale de la Uppsala, asupra existenţei celor două 
miliarde de oameni, care nu auziseră până atunci de Hristos 5. Al doilea, Joanis 
Papadopolis evoca reacţiile unor Biserici Ortodoxe, care se loveau, mai ales 
în anii de după căderea comunismului, de o serie de „secte”, care veneau să 
evanghelizeze pe teritoriul lor 6. 

Pentru Mc Gavran şi şcoala sa, intitulată Church Growth, prioritatea Bisericii 
şi a creştinilor este evanghelizarea. Orice întreprindere în domeniul misionar 
este fondată pe un principiu simplu: „Dumnezeu vrea ca oile Sale pierdute să 
fie aflate. Prin urmare, toate energiile, toate strategiile misionare, trebuie să 
fie mobilizate în jurul acestui obiectiv fundamental” 7. În articolul intitulat 
„Scrisoare asupra evanghelizării”, Mc Gavran pledează pentru „neprecupeţirea 
niciunui efort, în slujba misiunii creştine” 8. Faţă de necesitatea enormă, repre-
zentată de misiunea la nivel mondial, el propunea o mobilizare masivă a resur-
selor financiare şi umane pentru înfiinţarea de societăţi misionare noi, cu scopul 
de a împlini „sarcina neterminată a evanghelizării lumii”. Chiar şi la 20 de ani 

3  Veli Matti Karkkainen, Proselytism and Church Relations. Theological issues facing older 
and younger churches, în „Ecumenical Review”, vo. LII, 2000, p. 379

4  Ibidem 
5  Apud. Paul Mojzes, Ed., Ecumenism, evangelism and religious liberty, în „Journal of 

Ecumenical Studies”, vol. XXXIII, no. 1, winter 1966, p. 14-19
6  Apud. John Witte and Paul Mojzes, Eds., Pluralism, proselytism and nationalism in Eastern 

Europe, în „Journal of Ecumenical Studies”, vo. XXXVI, no. 1-2, winter-spring 1999, pp. 8-10
7  „Nu este suficient să căutăm oaia cea pierdută. Bunul Păstor nu este mulţumit de această acţiune. El 

vrea aflarea oii, nu doar căutarea ei” (Understanding Church Growth, WCC Publications, Geneva, p.5)
8  Idem, p. 8
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de la Adunarea generală de la Uppsala, teologul reaminteşte că „trei miliarde 
de fiinţe umane (sau chiar patru), trebuie să vină la credinţa în Iisus Hristos, 
despre care, nu au auzit până acum” 9. 

Influenţa teologiei sale asupra ansamblului de mişcări evanghelicale este 
hotărâtoare. Aceasta a inspirat lucrările întrunirii misionare de la Pattaya, din 
anul 1980. Apelul său presant pentru o evanghelizare urgentă este determinat şi 
de faptul că „toţi oamenii sunt pierduţi, căci nu este nicio cale spre cer, numai 
credinţa în Iisus Hristos” 10. Apropierea dintre credinţă şi botez subliniază faptul 
că, indiferent de starea de botezat sau nebotezat al vreunui om, misiunea trebuie 
să îşi facă datoria, chiar dacă acest lucru înseamnă inclusiv rebotezarea 11. 

Aceste aspecte, dar şi ideea că „nu trebuie precupeţit niciun efort”, au fost 
criticate nu numai de către unii aflaţi în afara mişcării evanghelicale, ci şi de mulţi, 
chiar din sânul acesteia 12. O primă serie de critici se referă la identitatea americană 
a teologului, fapt care i-a permis să aibă o perspectivă unilaterală asupra misiunii. 
Raymond Fung rezumă temerile sale prin următoarele cuvinte: „Poate bogatul să 
aducă Evanghelia? O Biserică sau un popor care deţine o anumită putere asupra 
altora, poate cu adevărat să evanghelizeze?” 13 Apoi, misiunea prezentată de acesta 
este prea individualistă şi în acelaşi timp triumfalistă. 

Dar, din perspectiva temei studiului de faţă, poate cea mai întemeiată critică 
este aceea a lipsei de viziune, cu privire la mişcarea ecumenică şi la căutarea 
unităţii creştinilor. Practic, în scrierile sale, el pare să nesocotească Bisericile 
deja existente pe aşa numitele „teritorii ale misiunii”. Vorbind exclusiv despre 
„creştinii care cred exclusiv în Biblie” şi despre „comunităţile creştinilor fideli”, 
lasă să se înţeleagă că alte comunităţi creştine nu au aceste caracteristici. 
Viziunea sa teologică lasă puţin loc eforturilor de cooperare şi mărturie comună, 
fapt determinat, după cum se arată, de „grava eroare a Bisericilor, care se 
ocupă mai mult de structuri, decât de luarea de iniţiative misionare” 14. 

Cazul lui McGavran, ilustrează primul pol al gândirii misionare, cu privire 
la relaţia dintre misiune şi prozelitism. 

Misiologia ortodoxă este inseparabilă de eclesiologia sa, căci misiunea este 
expresia Bisericii însăşi, care nu poate fi redusă la simpla enunţare a cuvântului 
lui Iisus Hristos 15. Reflecţiile ortodoxe asupra misiunii, subliniază centralitatea 
Liturghiei, ca eveniment misionar de excepţie. Euharistia este centrul activităţii 

9  „Perspectives missionnaires”, no. 10, 1985, p. 53
10  Gottfried Osei-Mensah, Pattaya: l’evangelization des peoples non-atteints par l’Evangile. 

Ou en sommes-nous?, „Perspectives missionnaires”, no. 2, 1981, p. 16
11  Cf. Evangeliser … comment?, Geneva, 1988, COE, p.34
12  R. Fung analizează într-un articol tezele lui McGavran, într-un articol apărut în „Perspectives 

missionnaires”, no. 12, 1986, p. 56
13  Ibidem 
14  „Perspectives missionnaires”, no. 10, 1985, p. 56
15  John Meyendorf, The Orthodox Church and Mission: Past and Present Perspectives, în 

„Mission Trends”, no. 1, o.c., p. 60
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Bisericii şi expresia fidelităţii şi unirii tainice dintre aceasta şi Hristos Domnul. 
În acest sens, Biserica este deja mărturia Împărăţiei care va veni şi constituie 
o invitaţie permanentă către toţi oamenii „de a se aduna în numele Domnului 
şi de a locui cu El” 16. Ortodocşii înţeleg misiunea ca fiind centrată în Euharistie. 
Ea este, înainte de toate, profund trinitară, orientată spre lucrarea de mântuire 
personală, care-şi găseşte apogeul în „theosis” 17. Teologia misionară ortodoxă 
actuală este conştientă că vremea misiunii, ca evanghelizare teritorială, prin 
convertirea la Hristos, a trecut, locul acesteia fiind acum luat de chestiunea 
„creştinilor doar cu numele” sau a „creştinilor care nu sunt creştini”, conside-
rând ca prioritară redescoperirea credinţei acestora. 

În multe astfel de ţări, datorită numărului mare de credincioşi, Bisericile 
Ortodoxe s-au numit „naţionale”, având o puternică componentă etnică, 
concretizată prin legătura dintre religie şi cultură, aceasta din urmă fiind 
puternic impregnată de fundamentele credinţei majoritare 18. În faţa acestei 
situaţii, a fost foarte greu pentru reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe să accepte 
realitatea misiunilor evangheliştilor, care provin, în general, din ţări apusene. 
Aceştia au găsit cale liberă, după dobândirea libertăţii unor popoare, de a-şi 
prezenta propriile convingeri religioase. Bisericile Ortodoxe au reacţionat 
imediat, considerându-se pe drept victimele unui prozelitism agresiv. Ulterior, 
după redobândirea libertăţii de expresie pentru Biserica Unită cu Roma, repre-
zentanţii acestei Biserici, au fost acuzaţi de practici neprincipiale şi necreşti-
neşti, care au pus la îndoială însuşi dialogul bilateral teologic ortodox-catolic 19. 
Criticile ortodoxe, exprimate prin vocea mitropolitului Kiril, actualul patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Ruse, de la conferinţa de la Salvador de Bahia (1996), 
sunt grăitoare în acest sens 20. 

Mai întâi, pentru mulţi ortodocşi, multiplele misiuni venite din Occident 
reprezintă un afront la adresa unităţii Bisericii şi integrităţii sale teritoriale 21. 

16  Ion Bria, Ed., Go Forth in Peace, Geneva, 1992, p.18
17  Preot prof. dr. Dumitru Stăniloae, „Natura umană asumată în ipostasul Fiului şi Cuvântului 

lui Dumnezeu, spre înveşnicirea oamenilor şi comuniunea lor cu Dumnezeu”, în Chipul nemuritor 
al lui Dumnezeu, Ed. Mitrop. Olteniei, 1991.

18  Cf. Consultation Orthodoxe: Confesser le Christ aujourdhui, Bucharest, Roumanie, 4-8 juin, 
1974, în „Mission Trends”, no. 2, o.c., p. 268

19  Mitropolitul Ardealului, dr. Antonie Plămădeală, se referă la piedicile apărute în dialogul 
teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică, din cauza reapariţiei Bisericii 
Greco-Catolice, în Amintirile Mitropolitului Antonie Plămădeală, Convorbiri cu Dragoş Şeuleanu 
şi Carmen Dumitriu, Editura Cum, Sibiu, fără an, pp. 285-287

20  Vezi comunicarea mitropolitului Kiril, la Christopher Duraisingh, Ed., Called to one Hope. 
The Gospel in diverse cultures, Geneva, WCC Publications, 1998, p. 78. „Relaţionat de schimbările 
politice din lumea anului 1989, avem realitatea competiţiei agresive a mişcărilor misionare în ţările 
Europei de Est” (J. Matthey, Salvador among the world mission conferences of this century, în 
„International Review of Mission”, vol. LXXXVI, no. 340-341, January-Aprilie, 1997, p. 25)

21  Mitropolitul Kiril numea acest fapt o „catastrofă ecumenică”, Called to one Hope. The Gospel 
in diverse cultures, o.c., p. 90
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Această atitudine atentează direct la problema unităţii Bisericii şi a expresiei 
concrete a acesteia. Mai mult, aceste misiuni ignoră existenţa Bisericii locale, 
ca şi când Evanghelia nu ar fi fost propovăduită în aceste ţări 22. Misiunile 
evanghelicalilor produc un mare deserviciu mişcării ecumenice, pentru că 
acestea acţionează individual şi nu în dialog cu Biserica locală, prezentă în 
aceste ţări, încă de la formarea popoarelor respective. 

O a doua critică, vizează modul în care aceste misiuni sunt organizate. În 
cea mai mare parte, ele sunt insensibile la tradiţia culturală şi etnică, fapt care 
aminteşte, mai curând, de practicile colonialiste, de vechile modele misionare 
şi arată din nou ignoranţă, în raport cu oamenii care profesează creştinismul 
de mii de ani. De aceea, popoarele resping, în general, aceste mişcări, întrucât 
ele „decredibilizează mesajul Evangheliei” 23. „Misionarii” evanghelicali sunt 
numiţi, în general, „sectanţi, care nu fac altceva decât să exporte propria lor 
cultură şi concepţie asupra vieţii” 24. 

Un alt motiv pentru respingerea acestor misiuni priveşte unele mijloace, 
pe care le folosesc cei care evanghelizează. Astfel, pentru a fi credibili în 
prezentarea mesajului Evangheliei, mulţi misionari folosesc mijloace necin-
stite, cum ar fi: favorurile sau ofertele materiale. Acuzaţiile de acest fel sunt 
într-adevăr reale, dar succesul misiunii evanghelicalilor nu constă numai în 
folosirea unor astfel de mijloace materiale sau de altă natură 25. De aceea, con-
cepţia lui Fung, deja amintită, cum că Bisericile bogate, care evanghelizează 
ţări sărace, nu sunt credibile, este, din această perspectivă, întemeiată. 

Desigur, grija ortodocşilor pentru menţinerea unităţii Bisericii este de apre-
ciat, dar dincolo de toate criticile întemeiate, dacă misiunile amintite au avut 
un oarecare succes, acest lucru s-a întâmplat pentru că ele au umplut un gol, 
dat de lipsa unei trăiri autentice a credinţei, de către cei convertiţi 26. Evanghelicalii 
exploatează tocmai pe acest gol, mizând pe abordarea personală a omului, pe 
discuţia directă cu acesta despre mântuire şi despre credinţă, în general. 
Mitropolitul citat anterior recunoaşte, pe de altă parte, că există un câmp 
misionar vast în teritoriul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse, dar că, totuşi, 
misiunea aceasta este de competenţa acestei venerabile Biserici 27. 

În studiul intitulat Sectele (creştine). Contra-misiune prin prozelitism, părintele Ion 
Bria arată că din punct de vedere ortodox, „revelaţia şi voia lui Dumnezeu de a recon-
cilia şi recapitula totul, creaţia văzută şi nevăzută, în Sine s-au realizat prin întruparea, 
învierea şi înălţarea Mântuitorului. Revelaţia lui Hristos cu privire la Biserica Sa se 

22  Ibidem
23  Idem, p. 91
24  Ibidem
25  Cf. Cecil Robeck, Mission and the Issue of Proselytisme, în „International Bulletin of 

Missionary Research”, vol. 20, no. 1, January 1996, pp. 2-8
26  Ibidem
27  Called to one Hope. The Gospel in diverse cultures, o.c., p. 91
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concretizează istoric începând cu Biserica de la Cincizecime. Prin urmare, creştinul 
este primit în Biserica cea una indivizibilă, devenind membru al Trupului lui Hristos. 
Episcopul, preotul, trebuie să asigure participarea creştinilor la viaţa Bisericii locale, 
care ia forma comuniunii în doctrină, Taine, Liturghie, solidaritate, rugăciune” 28. Prin 
urmare, Biserica nu înţelege prin misiune nici combaterea polemică a altor Biserici 
care sunt angajate în predicarea Evangheliei, nici diluarea Evangheliei în tradiţii sin-
cretiste, naţionaliste sau etniciste. Biserica Ortodoxă pune la îndoială orice misiune 
care nu are în vedere transmiterea personală, istorică, cronologică a credinţei în Iisus 
Hristos şi întruparea Evangheliei în experienţa spirituală a unui popor dintr-un anumit 
loc şi timp. (…) (De aceea, n.n.) întrebarea pe care ortodocşii o pun tuturor misionarilor 
este aceasta: unde este credinţa lui Hristos, unde este mesajul Crucii şi Învierii?” 29. În 
esenţa sa „prozelitismul este o contra-mărturie şi o contra-misiune pentru că nu urmă-
reşte creştinarea celor care nu sunt creştini, ci îi vizează pe creştinii botezaţi” 30. Pentru 
acestea respinge Biserica Ortodoxă prozelitismul, „nu numai dintr-o dificultate de 
ordin geografic sau numeric, ci din raţiuni teologice şi dogmatice fundamentale” 31

Dar, dincolo de aceste considerente, rămâne totuşi de observat concepţia 
diferită a ortodocşilor şi a catolicilor, cu privire la integralitatea Bisericii insti-
tuţionale, în opoziţie cu relativismul eclesial al mişcărilor evanghelicale. De 
aceea, cineva opina că dacă aceşti interlocutori nu pot, cel puţin deocamdată, să 
evanghelizeze împreună, să facă totuşi acest lucru, în respect mutual, dovedind 
astfel că se află pe calea găsirii unei posibilităţi de a da o mărturie comună lumii 32. 
Raportul celei de a cincea conferinţe, organizate de comisia Credinţă şi Constituţie 
(Santiago de Compostela, 1993), subliniază că, cei care sunt angajaţi în dezbateri 
cu privire la evanghelizare şi prozelitism sunt motivaţi de o grijă aparte pentru 
mântuirea individuală a credincioşilor 33. În documentul intitulat Spre o mărturie 
comună, se admite posibilitatea că, anumite persoane trec de la o credinţă la alta, 
„dintr-o convingere reală”. În acest caz, Bisericile trebuie să se întrebe serios 
dacă nu cumva sunt ele însele reponsabile pentru unele cauze, care îi determină 
pe oameni să-şi schimbe apartenenţa eclesială 34. Această invitaţie la autocritică 
este de fapt un îndemn la o analiză obiectivă, cu privire la calitatea vieţii spirituale 
a credincioşilor din cadrul Bisericilor tradiţionale 35. 

28  Pr. prof. dr. Ion Bria, Liturghia după Liturghie. O tipologie a misiunii apostolice şi mărturiei 
creştine azi, Ed. Athena, Bucureşti, 1996, p. 221

29  Ibidem
30  Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiune, parohie, pastoraţie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006, p. 124
31  Mitropolit Nicolae Corneanu, Quo vadis? Studii, note şi comentarii teologice, Ed. 

M.B.Timişoara, 1990
32  Cf. T. F. Best and Gunther Gassmann, Eds., On the way to Fuller Koinonia, Geneva, WCC, 1994, p. 7
33  Cf. „Report of the Fifth World Conference on Faith and Order”, arhiva C.E.B.,  
34  Vers un temoiagnage commun, o.c., p. 9
35  Cf. T. F. Best and Gunther Gassmann, Eds., On the way to Fuller Koinonia, Geneva, WCC, 

1994, p. 12
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Am poziţionat mai sus, două teologii misionare, una evanghelică şi una 
ortodoxă, dar diferenţele teologice apar foarte bine conturate şi se transpun, 
pe teren practic, în strategii misionare diverse. 

Am fi putut să alegem şi alte cazuri, pentru a ilustra aceste diferenţieri, 
precum situaţia din America de Sud, unde Biserica majoritară catolică reclamă 
aceleaşi lucruri evanghelicalilor, mai ales penticostalilor.  În faţa acestei situaţii, 
insurmontabilă la prima vedere, se mai poate gândi cineva la posibilitatea unei 
mărturii comune?

angajamentul social
„Credinţa fără fapte, moartă este” spune Apostolul (Iacov 2, 20). Însuşi 

Mântuitorul Hristos îi prevenea pe ucenicii Săi: „Nu tot cel ce-Mi zice: Doamne, 
Doamne, va intra în Împărăţia cerurilor” (Matei 7, 21). Credinţa adevărată în 
Iisus Hristos este întotdeauna însoţită şi de o transpunere a acesteia în fapte. 
Într-un document inspirat de mişcarea ecumenică se afirmă: „Evanghelia este 
o invitaţie la credinţa în Iisus Hristos, iar proclamarea acestei credinţe trebuie 
să se traducă în fapte” 36. Faptul de a-L urma pe Hristos, implică o anumită 
exigenţă morală şi o activitate permanentă în mijlocul societăţii. 

Legătura dintre practicarea credinţei şi necesitatea unei griji pentru societate 
este larg recunoscută de către interlocutorii studiaţi. Problema este dacă, dincolo 
de credinţă şi de doctrină, angajamentul comun pentru problemele concrete ale 
societăţii, poate duce la construirea unei mărturii comune. Totuşi, dintru început 
trebuie arătat că dimensiunea profetică a Bisericilor, este departe de a întruni 
unanimitatea şi poate fi atât o sursă de diviziune, cât şi un factor de unitate 37. 

În anul 1972, mitropolitul dr. Antonie Plămădeală al Ardealului a publicat 
un vast studiu intitulat „Biserica slujitoare”, în care după ce se referă la 
temeiurile slujirii în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie, enumeră şi dezvoltă 
câteva aspecte practice ale slujirii în Răsăritul ortodox 38. Dar partea cea mai 
relevantă pentru studiul nostru este cea de a patra, în care autorul compară 
modelele slujirii din prisma Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi din prisma 
Bisericii Romano-Catolice. Comparativ cu acestea, modelul slujirii sociale a 
Ortodoxiei este „unul mai puţin instituţional, în sensul că ea nu a elaborat o 
doctrină privind relaţiile Bisericii cu lumea, în cadrul unei hotărâri a vreunui 

36  A. Maffeis, La discussion theologique actuelle,Parism 1998, p.48
37  Cf. The Ecumenical Dialogue on Moral Issues. Potential Sources of Common Witness or of 

Divisions. A Study Document, în „Ecumenical Review”, vol. XLVIII, no. 2, 1996, Geneva, WCC, p. 89
38  În anii mai recenţi a apărut şi lucrarea semnată de conf. univ. dr. Pavel Chirilă, pr. drd. Mihai 

Valică şi asis. Soc. Mrd. Andreea Băndoiu, intitulată Introducere în Teologia socială. Teze centrale 
pentru o doctrină socială a Bisericii (Ed. Christiana, Bucureşti, 2005), care se referă printre altele 
şi la aspectele practice ale slujirii în Biserica Ortodoxă aduse la zi, cu observarea noilor şi multiplelor 
implicaţii ale diaconiei în cuprinsul Patriarhiei Române (p. 129-165)
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Sinod ecumenic sau Conferinţe panortodoxe 39, care să aibă un caracter normativ 
pentru lucrarea ei în societate. Totuşi aceasta nu înseamnă că ea nu are o ati-
tudine faţă de lume, întemeiată teologic şi că nu are o practică în slujirea lumii. 
Biserica Ortodoxă este una a slujirii în îndoitul său aspect: slujirea lui Dumnezeu 
şi slujirea oamenilor 40.Comunitatea creştină se realizează ca „ecclesia” nu 
numai prin mărturisire de credinţă şi prin cult, ci şi prin slujire faţă de lume” 41. 

„Filantropia creştină este o componentă principală şi necesară a strategiei 
misionar-pastorale. Comunitatea parohială trebuie să devină o comunitate de 
mărturie şi de slujire. Preotul trebuie să îi înveţe pe oameni să se ajute (…) şi 
să iniţieze toate activităţile filantropice şi sociale la nivel de parohie” 42. 

Ca perspectivă pentru o slujire socială comună, ca mărturie a tuturor creştinilor, 
„Biserica Ortodoxă consideră azi că slujirea are o mare importanţă şi pentru dia-
logul şi colaborarea inter-bisericească. În confruntarea cu realităţile şi schimbările 
sociale ale vremii, Bisericile sunt nevoite nu numai să se îndrepte spre domenii 
neglijate în trecut, ci şi să colaboreze în mod practic în interesul lor şi al umanităţii” 43

Din perspectivă romano-catolică, colaborarea practică între creştini este o exi-
genţă şi o oportunitate pentru ecumenism: „Aceasta este o cale dinamică, în sensul 
unităţii creştinilor, căci unitatea acţiunii poate contribui la o unitate a credinţei” 
(Unitatis redintegratio, paragraful 40). Posibilităţile acestei acţiuni sunt multiple, 
întrucât viaţa socială şi culturală oferă un câmp bogat pentru colaborarea dintre 
creştini. Aceştia sunt chemaţi să lupte pentru afirmarea demnităţii umane, pentru 
instaurarea binelui, păcii şi dreptăţii în lume. Împreună lucrarea nu se sprijineşte 
numai pe imperativul umanist, cât, mai ales pe cel evanghelic. Este de aceea, 
importantă mărturia creştină privitor la problemele lumii, ca expresie a credinţei 
comune în Iisus Hristos, Cel Unul (cf. Unitatis redintegratio, paragraful 74). 

Chestiunea raportului dintre mărturisirea credinţei şi exigenţa etică, este ilus-
trată şi în sânul Consiliului Ecumenic al Bisericilor, mai ales prin existenţa celor 
două componente ale acestuia: Viaţă şi Acţiune şi Credinţă şi Constituţie. După 
mai mulţi ani de activitate „în paralel”, ele au ajuns la concluzia necesităţii 
aprofundării relaţiei dintre cele două componente misionare: căutarea unităţii 
doctrinare şi angajarea Bisericii în problemele concrete ale societăţii. Concretizarea 
unora dintre discuţiile şi abordările teologice se găseşte în volumul Costly Unity 44. 

39  În anul 2000 Patriarhia Moscovei şi a întregii Rusii a fost prima Biserică Ortodoxă locală 
care a alcătuit un document privitor la misiunea socială a Bisericii, intitulat „Fundamentele concepţiei 
sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse” (vezi Ioan I. Ică jr. şi Germano Marani, Gândirea socială a 
Bisericii, Ed. Deisis, Sibiu, 2002, p. 185-268)

40  Pornind de la această definiţie episcopul dr. Vasile Coman al Oradiei şi-a intitulat cartea de 
predici Slujind lui Dumnezeu, slujim oamenilor, Ed. I, 1978, Ed. Institutului biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008, 629 p. 

41  Mitropolit dr. Antonie Plămădeală, Biserica slujitoare, Sibiu, 1986, p. 250-251
42  Valer Bel, Teologie şi Biserică, Presa Universitară Clujeană, 2008, p. 297
43  Mitropolit dr. Antonie Plămădeală, o.c., p. 297
44  T. Best and W. Granberg – Michaelson, Eds., Koinonia and justice, peace and creation: Costly 

Unity. Presentation from the World Council of Churches, Consultation in Ronde, Denmark, February 
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Documentul evocă „erezia morală” a unor Biserici (cum ar fi: „creştinismul 
german” sau Bisericile Africii de Sud, care susţin aparthaidul), care prin împăr-
tăşirea anumitor concepte s-au îndepărtat de la morala dragostei creştine şi de 
la înţelesul termenului de koinonia. Căci, angajamentul în favoarea dreptăţii, 
păcii şi slavării creaţiei, poate fi o formă de koinonia, chiar între persoane care 
nu împărtăşesc aceeaşi credinţă în Hristos. Documentul merge chiar mai 
departe, susţinând că angajamentul etic poate să aibă un efect misionar puter-
nic 45. Documentul încearcă să sublinieze implicările eclesiologice cu privire 
la această perspectivă 46. Astfel, problema unităţii se raportează, într-o mare 
măsură, la exigenţele morale. Dar, oare angajamentul acesta poate fi suficient 
pentru crearea unei autentice koinonia, în sensul de comuniune şi viaţă cu 
Dumnezeu Cel în Treime? 47

Criticile evanghelicalilor, exprimate la Adunarea generală de la Harare 
(1998) subliniază unele aspecte ale acestei dificultăţi. Ele arată că luările de 
poziţie ale Bisericilor, cu privire la problemele etice şi morale, nu conduc 
întotdeauna la o apropiere între creştini, ci dimpotrivă, la o aprofundare a 
diviziunilor. Scrisoarea participanţilor evanghelicali, remarcă lipsa unei teologii 
„vii şi coerente”, pentru fundamentele Adunării. Ei reclamă lipsa referinţelor 
scripturistice, existenţa unor concluzii care sunt departe de a reflecta morala 
biblică, cu privire la „etica sexuală şi concepţia asupra familiei creştine”, 
cedarea în faţa asalturilor „relativismului moral şi individualismului”, care 
sunt valori permisive ale Occidentului 48. Iată de ce, nu întotdeauna aplecarea 
spre problemele lumii contemporane, poate crea, singură, o comuniune. 

Dar, cu toate acestea, angajamentul comun faţă de problemele sociale ale 
lumii este necesar şi util. Dincolo de divergenţele în materie de credinţă, 
Bisericile pot găsi un teren comun pentru lupta în vederea instaurării dreptăţii, 
păcii şi a valorilor general umane. Această colaborare comună trebuie să aibă 
însă la bază credinţa trinitară şi să fie puternic înrădăcinată în Evanghelie. „În 
ochii lumii, acţiunea conjugată a creştinilor în societate trebuie să aibă valoarea 
unei mărturii date în numele Domnului. Ea are dimensiunile unui anunţ, pentru 
că revelează Persoana lui Iisus Hristos” (Unitatis redintegratio, paragraful 43). 

1993, Geneva, WCC, 1993, 230 p. 
45  Birmele, La communion ecclesiale, o.c., p. 359
46  Idem, p.405
47  Acest subiect l-a preocupat pe patriarhul ecumenic Bartolomeu I, care spunea următoarele, 

în discursul său de la Adunarea generală de la Harare (1998): „Înainte de a lansa o dezbatere pe 
tema naturii Consiliului Ecumenic al Bisericilor, trebuie să analizăm teologic şi eclesiologic termenul 
koinonia, spre o definiţie clară şi fără echivoc pentru toate Bisericile membre ale C.E.B. (Nicolas 
Lossky, Ed., Faisons route ensemble. Rapport officiel de la huitieme assemblee, Geneve, WCC 
Publications, 1999, p. 260)

48  „Appel du Jubile, Lettre addressee au COE par le participants evangeliques”, idem, p. 277


