
UN MANIFEST EVANGHELIC
O declaraţie cu privire la identitatea evanghelicăși angajarea sa publică

7 mai 2008, Washington DC

© 2008, Comitetul de iniţiativăpentru Manifestul Evanghelic

Conștienți fiind de momentul istoric în care trăim și de provocările enorme cu care se
confruntăumanitatea în general și confrații noștri creștini din întreaga lume, noi, cei care 
semnăm aceastădeclarație, o facem în calitate de lideri din America și de membri ai uneia 
dintre cele mai largi și mai dinamice mișcări creștine din lume – evanghelicii.

Evanghelicii nu au un lider sau un purtător de cuvânt oficial, așa încât niciunul dintre noi nu 
poate vorbi în numele tuturor evanghelicilor; şi nici cei care pretind căo fac. Noi vorbim în
numele nostru, dar și ca un grup reprezentativ al evanghelicilor din America. Recunoaștem cu 
deplinăgratitudine cărădăcinile noastre istorice și spirituale se aflăîn afara acestei țări, căo
mare majoritate a evanghelicilor se aflăîn sud mai degrabădecât în nord și căîn ultima
vreme, numărul evanghelicilor a crescut foarte mult în America Latină, Africa și Asia. Deci, 
noi suntem o micăparte dintr-o mișcare, care este răspândităîn întreaga lume și care este 
orientatăspre viitor. Împreunăcu ei, noi suntem angajați în a ne trăi cu consecvențăcredința 
și a trata cu seriozitate chemarea noastrăîn lumea de astăzi.

Declarația noastrăare un dublu scop: în primul rând, de a reduce confuzia care însoțește 
termenul „evanghelic” în Statele Unite și în lumea vesticăde astăzi și, în al doilea rând, de a
clarifica poziția noastrăcu privire la subiectele care au stârnit consternare cu privire la
prezența evanghelicilor în viața publică[americană].

Ca unii care umblăm pe „calea îngustă”, preocuparea noastrănu este de a câștiga aprobarea 
cuiva sau de a avea popularitate. Nici nu credem căeste corect săpozăm ca victime sau să
protestăm din pricina discriminării. Este evident cănoi nu avem parte aici de persecuții, așa 
cum este cazul fraților noștri din alte părți ale lumii. Multe dintre problemele cu care se
confruntăastăzi evanghelicii din America sunt cauzate de noi înșine. Dacăar fi săprotestăm,
protestul nostru ar trebui săînceapăcu noi înșine.

Noi suntem preocupați mai degrabăde faptul cămistificările și confuziile care au înconjurat 
termenul „evanghelic” s-au amplificat atât de mult, încât atât semnificația cât și importanța lui 
s-au pierdut. Mulți dintre cei dinafara mișcării evanghelice au îndoieli dacătermenul
„evanghelic” mai reprezintăceva pozitiv și mulți dintre cei din interiorul ei se întreabădacă
termenul mai este folositor scopului mișcării evanghelice.

În contrast cu aceste îndoieli, noi declarăm cu curaj cădacăvom defini cu claritate
semnificația termenului „evanghelic“, nu vom avea motive săne rușinăm de faptul căne
numim evanghelici. Noi credem cătermenul este important din pricina mesajului pe care-l
transmite. O înțelegere adecvatăa termenului „evanghelic” ne va conduce la ideea că
evanghelicii pot aduce o contribuție nu numai pentru cei din biserică, ci și pentru întreaga
lume, și în special pentru cei aflați într-o situație dificilă, pentru cei săraci, vulnerabili sau fără
o voce care săîi reprezinte în comunitățile în care trăiesc.

Care este poziția noastrăși de ce este ea importantă?

Manifestul nostru este o declarație publică, adresatădeopotrivăfraților noștri de credințăcât
și întregii comunități umane. A declara cine suntem și care este poziția noastrăîn viața 
publicăeste un lucru important deoarece noi, evanghelicii din America, împreunăcu oamenii
care susțin alte credințe și ideologii, ne aflăm în fața uneia dintre cele mai dificile provocări



ale acestei epoci globale: aceea de a găsi o modalitate de a conviețui laolaltă, în ciuda
diferențelor profunde care existăîntre noi. Aceastăprovocare este și mai radicalăatunci când
diferențele ideologice și religioase sunt fundamentale și ireductibile, și când acestea nu se 
constituie ca diferențe doar între percepții personale cu privire la realitate, ci și între moduri 
de viațătotalmente diferite, care coexistăîn aceeași societate.

Locul religiei în viața oamenilor este unul de mare importanță. Nimic nu este mai firesc și mai 
necesar decât căutarea semnificației și a apartenenței, pentru a înțelege realitatea și a găsi
siguranțăpentru viață. Atunci când aceastăcăutare este însoțităde existența dreptului la 
libertatea de conștiință, ea produce o mare diversitate de credințe și moduri de viațăliber
alese, unele religioase și transcedentale, iar altele seculare și naturaliste.

Totuși, diferitele credințe și familii de credințe furnizeazărăspunsuri foarte diferite la
problemele de viațăși aceste diferențe au o influențădecisivă, nu numai pentru indivizi, ci și 
pentru societate, ca și pentru civilizații întregi. A învăța sătrăim cu aceste diferențe profunde
are implicații importante atât pentru indivizi cât și pentru națiuni. Dezbaterile, deliberările și 
deciziile cu privire la semnificația acestora pentru viața noastrăîn comunitate sunt inevitabile
și de o importanțăcrucială. Alternativa – constrângerea prin tiranie ori ideea teribilăa lui
Nietzsche cu privire la „războaiele spiritului” – reprezintăceva de neconceput.

Noi am ajuns la convingerea căIsus din Nazaret este „Calea, Adevărul și Viața” și cămarea
schimbare prin care trebuie sătreacăcei care îl urmeazăpe el, implicăo transformare radicală
a modului în care privim viața umanăși aduce cu sine o diferențăhotărâtoare în modul nostru
de a trăi, a gândi și a acționa.

Scopul nostru aici este de a face o declarație foarte clarăîn fața concetățenilor noștri precum 
și, în egalămăsură, în fața fraților noștri de credință, indiferent dacăei se considerăa fi în
raport cu noi prieteni, sceptici, indeciși sau dușmani. Dorința noastrăeste de a defini sensul
termenului „evanghelic” și de a clarifica ce implicăfaptul căsuntem evanghelici pentru
viețuirea alături de concetățenii noștri, în viața publicăși, în același timp, alături de ceilalți 
oameni de pe întreaga planetă. Noi considerăm căevanghelicii au înaintea lor trei mari
sarcini.

1. Trebuie săne reafirmăm identitatea
Prima noastrăobligație este săreafirmăm cine suntem. Evanghelicii sunt creștini, care se 
definesc pe ei înșiși, credința lor și viața lor în acord cu Vestea Bunăa lui Isus din Nazaret.
(Termenul evanghelic vine de la un cuvânt din limba greacăce înseamnăveste bunăsau
evanghelie.) Crezând căEvanghelia lui Isus este vestea bunăa lui Dumnezeu pentru întreaga
lume, noi declarăm împreunăcu apostolul Pavel că„nu ne este rușine de evanghelia lui 
Cristos, pentru căea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire”. Contrar înțelegerii greșite, 
care este atât de răspândităastăzi, noi, evanghelicii ar trebui săne definim mai degrabăsub
raport teologic, decât din punt de vedere politic, social sau cultural.

În spatele acestei afirmații se aflăconștiinta faptului căidentitatea este o chestiune cu o
semnificație puternicăși căeste prețioasăatât pentru grupuri, cât și pentru indivizi. În 
înțelegerea clasicăa liberalismului politic cu privire la sensul libertății, identitatea este de o
importanțăcapitală. Existămari pericole în definirea politicăa identității noastre, de aceea 
insistăm cănoi înșine – iar nu specialiștii ori presa, ori opinia publică– suntem cei care au
dreptul de a afirma cine anume credem noi căsuntem. Noi suntem ceea ce noi înşine declarăm
căsuntem și ne împotrivim tuturor încercărilor de a fi prezentați în termeni care se pretind a fi 
„adevăratele” noastre motivații și agenda noastră„reală”.

Atunci când sunt definiți și înțeleși în felul acesta, evanghelicii formeazăuna dintre marile
tradiții care s-au dezvoltat în cadrul Bisericii Creștine de-a lungul secolelor. Noi apreciem pe



deplin principiile definitorii ale altor tradiții majore și, de asemenea, le stăm alături și lucrăm
împreunăcu ei pentru rezolvarea multor probleme etice și sociale care ne preocupăîn egală
măsură. La fel ca și ei, suntem dedicați trup și suflet pentru o „credințăadevăratăși o 
închinare adevărată” și pentru „universalitatea” Bisericii Creștine, de-a lungul secolelor, a
continentelor și a culturilor, și, de aceea, afirmăm axiomele centrale ale credinței creștine 
exprimate în consensul trinitar și cristologic al bisericii primare. Și totuși noi considerăm
importante anumite convingeri evanghelice, care sunt profund diferite în raport cu alte tradiții, 
distincții pe care le susținem deoarece le considerăm a fi adevăruri biblice care au fost
recuperate de Reforma Protestantăși au fost susținute de multe mișcări de reînnoire și de 
trezire care au urmat, adevăruri care sunt vitale pentru o cunoaștere sigurăși mântuitoare a lui 
Dumnezeu – pe scurt, credințe care sunt în concordanțăcu Vestea Bunăa lui Isus.

Evanghelicii sunt deci oameni care îl urmeazăpe Isus Cristos, creștini adevărați în sensul 
clasic și istoric al cuvântului, așa cum este înțeles el de peste douămii de ani. Evanghelicii
sunt dedicați săgândească, săacționeze și sătrăiascăașa cum Isus a trăit și i-a învățat pe alții, 
și astfel săîntrupeze acest adevăr și Vestea lui cea Bună, în așa fel încât săfim identificați ca
ucenici ai lui. Esența pentru noi, ca evanghelici, este dorința și dedicarea noastrăpentru ca,
potrivit cuvintelor lui Richard de Chichester și așa cum ne învațăScriptura, „să-l vedem pe el
mai clar, să-l iubim pe el mai mult și să-l urmăm pe el mai îndeaproape”.

Noi nu avem pretenția căprincipiul evanghelic – definitoriu pentru credința și viața noastră,
potrivit cu Vestea Bunăa lui Isus – este ceva care ne aparține în mod exclusiv nouă. Scopul
nostru nu este să-i atacăm ori să-i excludem pe alții, ci săreamintim și săreafirmăm acest
adevăr, și astfel să-i adunăm pe alții în jurul lui și săproducem reforma pe care acesta o
implică. Pentru noi, acesta este imperativul definitoriu și țelul suprem al celor care vor să
urmeze calea lui Isus.

În același timp, de obicei, noi nu ne implicăm public sub numele de evanghelici. Noi suntem
pur și simplu creștini, oameni care îl urmeazăpe Isus sau care aderăla creștinismul esențial; 
cu toate acestea principiul evanghelic este capital pentru modul în care ne înțelegem și ne 
practicăm credința.

Aceast lucru este usor de rostit, dar dificil de trăit în practică. A fi evanghelici și a ne defini 
credința și viața conform Veștii Bune a lui Isus, așa cum ne învațăBiblia, presupune săne
supunem viețile în întregime domniei lui Isus, precum și adevărurilor și modului de viațăpe
care îl cere el de la urmașii lui, pentru ca ei săpoatădeveni ca el, sătrăiascăașa cum el i-a
învățat și săcreadăașa cum el a crezut. Urmărind de-a lungul secolelor aceastăviziune,
evanghelicii au prețuit anumite adevăruri pe care le-au considerat a reprezenta esența 
mesajului lui Isus și, de aceea, ca fiind fundamentale pentru ei. Acestea sunt următoarele:

În primul rând, noi credem căIsus este pe deplin Dumnezeu care a devenit pe deplin om,
revelația unică, adevăratăși suficientăa adevăratei esențe, a caracterului și a scopurilor lui 
Dumnezeu, în afarăde care nu este un alt Dumnezeu, și alături de care nu este nici un alt
nume în care noi trebuie săfim mântuiți.

În al doilea rând, noi credem căsingurul temei pentru acceptarea noastrăde către Dumnezeu
este în baza a ceea ce Isus a îndeplinit pe cruce și ceea ce face el acum prin viața lui înviată
din morti, prin care a demascat și a înfrânt blestemul păcatului și al violenței umane, a purtat
pedeapsa pentru păcatele noastre, ne-a creditat cu neprihănirea lui, ne-a răscumpărat de sub
puterea răului, ne-a împăcat cu Dumnezeu, și ne-a împuternicit cu viața lui „de sus”. De aceea
noi nu putem adăuga nimic pentru mântuirea noastră. Fiind creditați cu neprihănirea lui
Cristos, noi primim răscumpărarea lui numai prin har, prin credință.



În al treilea rând, noi credem căviața nouă, primităîn mod supranatural prin regenerarea
spirituală, este o necesitate și în același timp un dar; și căperpetua convertire care urmeazăde
aici este singura cale spre o schimbare radicalăa caracterului și a stilului nostru de viață.
Astfel, pentru noi singura putere suficientăpentru a trăi o viațăcreștinăde credincioșie și 
integritate moralăîn aceastălume este cea datăde învierea lui Cristos și de puterea Duhului 
Sfânt.

În al patrulea rând, noi credem căînvățătura și atitudinea lui Isus fațăde autenticitatea și 
autoritatea supremăa Bibliei, Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, fac ca Scriptura săfie pentru
noi regula finalăpentru credințăși viață.

În al cincilea rând, noi credem căa fi ucenici ai lui Cristos înseamnăa-I sluji lui ca Domn în
fiecare domeniu din viețile noastre, atât în cele seculare, cât și în cele spirituale; în cele
publice, cât și în cele private; în fapte, cât și în cuvinte; în fiecare moment al vieții noastre 
terestre, căutând întotdeauna, așa cum a făcut el, sămergem la cei care sunt pierduți precum și 
la cei săraci, bolnavi, flămânzi, oprimați, disprețuiți social, ca administratori credincioși ai 
creației și ai creaturilor alături de care trăim pe pământ.

În al șaselea rând, noi credem căsperanța binecuvântatăa reîntoarcerii personale a lui Isus ne
dăputere și substanțăîn ceea ce facem, și în același timp căceea ce facem devine un semn al
speranței pentru direcția spre care ne îndreptăm; amândouăacestea conduc către finalul
istoriei și către desăvârșirea împărăției veșnice, care vine numai prin puterea lui Dumnezeu.

În al șaptelea rând, noi credem cătoți cei care îl urmeazăpe Cristos sunt chemați să-l
cunoascăși să–l iubeascăprin închinare, săiubeascăfamilia lui Cristos prin comuniune
eclesială, săcreascăîn asemănare cu Cristos prin ucenicie, să-l slujeascăpe Cristos purtând
grija, în numele lui, de cei aflați în nevoi, și să-l împărtășeascăpe Cristos celor care încănu-l
cunosc, chemând oamenii de la marginile pământului, pânăla sfârșitul vremurilor, ca să
devinăîmpreunăcu noi ucenici ai lui și oameni care merg pe calea lui.

În același timp, suntem gata sărecunoaștem căam eșuat în mod repetat în a trăi la înălțimea 
chemării lui, și căprea adeseori am fost o ilustrație vie a propriei noastre doctrine despre 
păcat. Noi, evanghelicii, împărtășim în același timp aceeași „naturăpăcătoasă” a umanității 
noastre și întreg catalogul păcatelor, al eșecurilor și al ipocriziilor implicate de aceasta. Acest 
lucru nu este un secret nici pentru Dumnezeu și nici pentru cei care ne cunosc și care ne 
privesc.

Definirea caracteristicilor

Dacădefinim în acest fel evanghelismul, de aici decurg următoarele implicații:

În primul rând, a fi evanghelic înseamnăa avea o credințăcare este în același timp o formă
de devoțiune. Evanghelicii aderăpe deplin la credința creștinăexprimatăîn crezurile istorice
ale marilor concilii ecumenice ale bisericii, ca și în marile afirmații ale Reformei protestante,
și încearcăsăfie loiali acestei credințe care a fost transmisădin generație în generație. Dar, în 
esență, a fi evanghelic implicăîntotdeauna mai mult decât o mărturisire de credință, o afiliere
institutionalăsau apartenența la o anumitămișcare. Noi nu avem un lider suprem, și nici 
crezurile, nici tradițiile nu sunt în ultimăinstanțădecisive pentru noi. Isus Cristos și cuvântul 
său scris, Sfânta Scriptură, sunt autoritatea noastrăsupremă; devotamentul nostru total,
încrederea și ascultarea noastrăsunt răspunsul nostru potrivit la acestea.

În al doilea rând, credința și devotamentul evanghelicilor este exprimat la fel de mult în  
închinarea și în faptele noastre, ca și în crezurile noastre. Așa cum atestădiverse imnuri și 
cântece de închinare care au o popularitate universală, precum „Măreţul Har”, marii noștri 
compozitori stau alături de marii noștri teologi și adeseori angajamentul nostru poate fi văzut



mai bine în dărnicia noastrăși în purtarea noastrăde grijăunii fațăde alții, decât în 
declarațiile noastre oficiale. Ceea ce suntem noi nu este cuprins doar în cărți și declarații, ci și 
în grija noastrăfațăde cei săraci, de cei fărăadăpost și fațăde orfani, în vizitarea celor care
sunt în închisoare, în compasiunea noastrăfațăde cei flămânzi și față de victimele
dezastrelor, precum și în lupta noastrăpentru justiție pentru cei oprimați de diverse 
manifestări ale răului, cum sunt sclavia și traficul cu ființe umane.

În al treilea rând, evanghelicii sunt oameni care Îl urmeazăpe Cristos într-un mod care nu
este limitat la anumite biserici și nu este conținut de o mișcare ușor de definit. Noi suntem
membri ai multor biserici și denominații, atât magisteriale, cât și independente, iar
angajamentul nostru evanghelic este acela care ne oferăo unitate esențialăcare ține laolaltăo
mare diversitate de orientări. Aceasta este o trăsăturăfoarte importantăpentru orice mișcare 
de tip rețea în epoca informației, dar evanghelismul a fost dintotdeauna divers, flexibil,
adaptabil, fărăierarhie, și a îmbrăcat o multitudine de forme. Acest lucru este adevărat mai
mult decât oricând, acum când suntem martori ai diversității și ai dinamicii evanghelicilor în 
întreaga lume. Căci a fi evanghelic înseamnămai întâi și mai presus de orice un mod de a fi 
devotați lui Isus Cristos, și de a căuta sătrăim în diferite epoci și în diverse culturi așa cum i-a
chemat el sătrăiascăpe urmașii lui.

În al patrulea rând, așa cum am subliniat mai sus, Evanghelicii trebuie săfie definiți din 
perspectivăteologicăși nu politică; din perspectiva credinței pe care o mărturisesc și nu din 
punct de vedere cultural. Mai presus de orice, este vorba de un angajament și de un 
devotament fațăde persoana și lucrarea lui Isus Cristos, fațăde învățăturile lui și fațăde stilul
de viațăpromovat de el, cât și de un devotament durabil fațăde domnia lui deasupra tuturor
altor autorități pământești, a altor dedicări și a altor loialități. Așa fiind, aceasta nu trebuie să
se limiteze la granițele tribale sau naționale, ori fie confundatăsau săfie redusăla anumite
categorii politice cum ar fi cele de ”conservator” sau „liberal”, ori la anumite categorii
psihologice cum ar fi cele de „reacționar” sau de „progresist”.

În al cincilea rând, mesajul evanghelic, „vestea bună”, este prin definiție în măsură
copleșitoare și întotdeauna un mesaj pozitiv înainte de a fi unul negativ. „Puterea lui Nu” are
o enormăimportanțăteologicăși culturalăîn special în vremuri ca acestea, în care se spune că
„orice este permis” și că„este interzis a interzice”. Așa cum a făcut și Isus, evanghelicii 
trebuie uneori săformuleze judecăți aspre cu privire la ceea ce este fals, nedrept, și rău. Dar,
mai întâi și mai presus de orice, noi, evanghelicii suntem pentru Cineva și pentru ceva, mai 
degrabădecât împotriva cuiva sau a ceva. Evanghelia lui Isus este Vestea Bunăcu privire la
primire, iertare, grație și eliberarea de lege și legalism. Este un „Da” colosal rostit pentru viața 
și pentru aspirațiile umane, ca și un Nu apăsat rostit cu privire la ceea ce este în opoziție cu 
destinul nostru cel adevărat, ca ființe umane create dupăchipul lui Dumnezeu.

În al șaselea rând, trebuie săfacem distincție între evanghelism și alte douătendințe opuse cu
care s-a confruntat protestantismul: revizionismul liberal și fundamentalismul conservator.
Chemați de Isus pentru a fi „în lume, dar nu din lume”, creștinii, în special în societatea 
modernă, au fost împinși către douăextreme. Cei care au fost mai liberali, au înclinat săse
acomodeze lumii într-un mod care săreflecte gândirea și stilul de viațăcontemporan, până
acolo încât au devenit necredincioși lui Cristos; pe când cei mai conservatori au avut tendința 
de a înfrunta lumea, rezistându-i în moduri care se dovedesc a fi în egalămăsurăforme de
neascultare fațăde Cristos.

Tendința revizionistăliberalăs-a manifestat pentru prima datăîn secolul al XVIII-lea și a 
devenit mai pronunțatăastăzi, atingând apogeul în acele versiuni ale credinței creștine care 
sunt caracterizate de mari slăbiciuni cum ar fi o încredere exageratăîn capacitățile umane, o 
înțelegere superficialăa răului, o viziune neadecvatăasupra adevărului, ca și o concepție 



deficientădespre Dumnezeu. În final, uneori aceștia nici nu mai pot fi identificați ca fiind 
creștini. Iar atunci când apare o asemenea nedorităcapitulare, aceste așa-numite „evanghelii
alternative” nu reprezintănimic altceva decât o serie de pierderi serioase, care în final
pecetluiesc dispariția lor:

Este vorba mai întâi de o pierdere a autorității – în acest caz Sola Scriptura („numai prin
Scriptura”) este înlocuităcu sola cultura („numai prin cultura”).

În al doilea rând, este vorba de o pierdere a comunității și a continuității – astfel, „credința 
datăodatăpentru totdeauna” devine credința datădoar unui anumit popor, într-o epocă
anume, ceea ce pune distanțăîntre noi și alți credincioși care au existat de-a lungul timpului și 
din generație în generație.

În al treilea rând, avem de-a face cu o pierdere a stabilității – așa cum spune Inge, într-o
expresie inspirată, „cel care se căsătorește cu spiritul epocii va rămâne în curând văduv”.

În al patrulea rând, aceasta duce la o pierdere a credibilității – acest „nou tip de credință” se
dovedește a fi identicăcu credința celor sceptici, astfel încât nu mai rămâne în urmănimic
consistent creștinesc pentru cei care cautăsăexamineze și săînțeleagăcredința creștină.

În al cincilea rând, observăm o pierdere a identității – astfel, aceastăversiune revizuităa
credinței pierde din ce în ce mai mult asemănarea cu credința creștinăistorică, aflatăîn
deplinăconcordanțăcu aceea a lui Isus.

Pe scurt, cu toatăsinceritatea pe care o afișează, și în ciuda încercării lor de a fi relevanți, cei 
care promoveazăextrema revizionistăliberalăriscăsădevinăceea ce Sǿren Kierkegaard
numea niște oameni care folosesc „sărutul lui Iuda”, referindu-se la creștinii care îl trădează
pe Isus pentru o interpretare (greșita) a lui.

Tendința fundamentalistăeste mai recentă, și chiar mai apropiata evanghelismului, așa încât 
în ochii multora aceste douăconcepții se suprapun. Noi îi apreciem pe cei din trecut pentru 
dorința lor sincerăde a fi fideli fundamentelor credinței, dar fundamentalismul a devenit între 
timp un element străin adăugat credinței creștine și s-a dezvoltat în esența sa ca o reacție de 
timp modernist fațăde lumea modernă. Fiind o reacție la lumea modernă, aceasta tinde să
idealizeze un trecut care nu mai existăși săradicalizeze prezentul, manifestând, atât în plan
personal cât și public, un gen de militantism care riscăsădevinăsub-creștin.

Fundamentalismul creștin are corespondențe în multe religii și chiar în secularism; el devine 
adeseori o mișcare socialăcu identitate creștină, al cărei conținut și comportament creștin sunt 
diminuate în mod dramatic. Fundamentalismul, de exemplu, se îndepărteazăprea adesea de
principiul evanghelic, așa cum o fac uneori și evanghelicii, atunci când nu mai ascultăde
marea poruncăde a-l iubi pe aproapele lor ca pe ei înșiși, ca sănu mai vorbim de cerința 
radicalăa lui Isus ca cei care îl urmeazăsă-i ierte pe alții fărălimite și să-și iubeascăchiar și 
dușmanii.

În al șaptelea rând, evanghelismul este deosebit prin modul în care privește în egalămăsură
înspre trecut și înspre viitor. În esența lui, evanghelismul privește înapoi la Isus și la 
Scripturi, considerându-le nu doar ca pe niște rădăcini istorice, ci și ca o angajare a inimii față
de centrul și în direcția generalăa dorinței și învățăturii lui; și nu ca o decizie luatăo singură
dată, ci ca o dedicare făcutăiar și iar, pentru acest principiu vital al stilului de viațăpromovat
de Isus. De aceea, a fi evanghelic nu înseamnădoar a avea o credințăpersonalăprofundă, un
puternic angajament pentru sfințenia eticăa vieții, și un pronunțat voluntarism în acțiune, ci și 
a trăi în mod practic o credințăal cărei dinamism este modelat fărăsfialăde adevăr și de 
istorie.



Și totuși, departe de a fi conservatori naivi și susținători fărărezerve ai tradiției, a fi
evanghelici implicăun permanent angajament fațăde Isus Cristos, iar aceasta aduce cu sine
nevoia de inovație, de reînnoire, de reformare, și de dinamism întreprinzător, pentru cătoate
lucrurile, în orice epocă, trebuie săfie analizate în lumina lui Isus și a cuvântului său. De
aceea, principiul evanghelic este o chemare la autoexaminare, la reflecție, și la dorința de a fi 
corectați și de a ne schimba ori de câte ori acest lucru este necesar. În același timp, departe de 
a fi avocații nihilismului contemporan, care promovează„schimbarea de dragul schimbării”, a
fi evanghelic înseamnăa recunoaște supremația autorității Scripturii, care ne îndreaptăcătre
Isus și ne ajutăastfel săvedem nevoia de a conserva o formăcare rezistătuturor încercărilor
de re-formare.

De aceea noi privim rațiunea și credința ca pe niste aliați, mai degrabădecât ca pe niște 
dușmani, și socotim cănu existănicio contradicție între minte și inimă, între a fi pe deplin
credincios pe de o parte, și a fi pe deplin critic sub raport intelectual, respectiv a fi
contemporan, pe de altăparte. De aceea evanghelicii se deosebesc de reacționari prin aceea ca 
sunt atât reformatori, cât și inovatori; ei se deosebesc însă, de asemenea, de progresiștii 
moderniști, prin negarea legitimității ideii căcu cât un lucru este mai nou, cu atât este el mai
adevărat și căultimul lucru descoperit este și cel mai important, dar și prin faptul căsunt
înclinați săconserve ceea ce este adevărat, drept și bun. Evanghelicii cred în adevărul
paradoxal potrivit căruia cea mai sigurăcale către înainte este întotdeauna sămergi mai întâi
înapoi; această„întoarcere înapoi” este secretul tuturor trezirilor și al reformelor adevărate.

În concluzie, a fi evanghelic este o opțiune mai veche și de mai lungăduratădecât aceea de a
fi protestant. Dorința arzătoare de a fi evanghelici s-a aflat în centrul Reformei protestante, și 
ceea ce dăReformei valabilitate creștină, din punctul nostru de vedere, este recuperarea de
către ea a adevărului biblic. În unele țări, termenul „evanghelic” este încăsinonim cu
termenul „protestant”. Cu toate acestea, este clar cătermenul „evanghelic” și dorința de a fi 
biblici, predateazăși supraviețuiesc în egalămăsurăproiectului protestant în forma lui
istorică, pentru cătermenul „a protesta” și-a pierdut tot mai mult semnificația lui originală
pozitivă, respectiv aceea de a „mărturisi pentru cineva” (pro-testantes), iar termenul
„protestant” este unul din ce în ce mai mult limitat la o anumităperioadăistorică. Alte
etichete vin și pleacă, dar principiul evanghelic, care urmărește credincioșia fațăde Vestea
Bunăa lui Isus și fațăde Scripturi, va rezista pe veci.

2. Trebuie săne reformăm comportamentul

A doua noastrăpreocupare majorăeste aceea de a ne reforma propriul comportament. Noi
declarăm căa fi evanghelic sau a purta numele de evanghelic înseamnănu numai a ne modela
credința și viețile în concordanțăcu învățătura și standardele Căii lui Isus, ci și a persevera în 
aceasta. Și dacăîndemnul evanghelic este o forțăradicală, reformatoare și înnoitoare, noi 
realizăm cu părere de rău căexistăastăzi o situație ironicăîn acest domeniu. Noi, cei care ne-
am pronunţat mereu pentru reînnoirea formelor uzate, pentru trezirea bisericilor moarte,
pentru încălzirea inimilor reci, pentru reformarea practicilor corupte și a crezurilor eretice, 
precum și pentru o reformăîn societatea noastrăfațăde nedreptățile strigătoare la cer, astăzi
noi suntem cei în cumplita nevoie de reformare și reînnoire. Reformatori fiind, avem noi
înșine nevoie săfim reformați. Protestanți fiind, noi suntem cei împotriva cărora trebuie să
protestăm.

Mărturisim aici cănoi, evanghelicii, am trădat convingerile noastre prin comportamentul
nostru.

Prea adeseori am trâmbițat Evanghelia lui Isus, dar am înlocuit adevărurile biblice cu tehnici
terapeutice, închinarea cu distracția, ucenicia cu creșterea potențialului uman, creșterea 
bisericii cu inițiativele economice, preocuparea pentru bisericăși comunitatea eclesialălocală



cu expresii ale credinței care sunt mai puțin bisericești și doar puțin mai mult decât o 
spiritualitate seacă, împlinirea nevoilor reale cu împlinirea nevoilor subiective resimțite, și 
principiile de misiune cu legile pieței libere. În acest proces, am devenit cunoscuți ca având o 
evanghelie comercială, diluată, o evanghelie a sănătății, a prosperității, a potențialului uman și 
a discuţiilor religioase ieftine, fiecare dintre acestea fiind imposibil de deosebit de modele
trecătoare ale lumii care ne înconjoară.

Prea adeseori am făcut declarații înalte și clare despre autoritatea Bibliei, dar le-am batjocorit
prin vieți și stiluri de viațăcare au fost conduse dupăpreferințele noastre păcătoase, după
obiceiurile lumii moderne și dupăconveniențe.

Prea adeseori ne-am mândrit cu ortodoxia noastră, dar am crescut numărul membrilor din
bisericile noastre prin metode și tehnici la fel de lumești ca și adaptarea lumeascăa
creștinismului nostru la expresia trecătoare a spiritului vremii.

Prea adeseori am eșuat în a demonstra unitatea și armonia în trupul lui Cristos, și ne-am
divizat în fracţiuni determinate de accidente ale istoriei și formate mai degrabăpe baza
adevărului lipsit de dragoste, decât ca expresii ale adevărului și harului Evangheliei.

Prea adeseori ne-am identificat rădăcinile în marile mișcări de trezire spiritualăși reformare, 
dar noi înșine suntem de multe ori atei fărăvoie, seculari în practică, trăind într-o lume fără
ferestre către supranatural și ducând adesea vieți creștine care aratăcăavem foarte puțină
nevoie de Dumnezeu.

Prea adeseori am atacat relele și nedreptățile altora cum ar fi, omorârea copiilor nenăscuți, 
precum și ereziile și apostaziile teologilor liberali ale căror puncte de vedere au devenit „o altă
evanghelie”, în vreme ce am trecut cu vederea propriile noastre păcate. Am închis ochii față
de viciile noastre, și am devenit captivi unor forțe cum ar fi materialismul și societatea de 
consum, în moduri care sunt în contradicție cu credința noastră.

Prea adeseori ne-am concentrat asupra marilor adevăruri ale Bibliei, cum ar fi, crucea lui
Cristos, dar am eșuat săle aplicam altor adevăruri biblice, cum ar fi creația. În cursul acestui 
proces ne-am împovărat pe noi înșine și am susținut o culturăcare a neglijat responsabilitatea
noastrăfaţăde mediu, artele și centrele de creație ale societății. 

Prea adeseori am fost seduși de puterea de modelare a lumii moderne, schimbând harul care l-
a costat atât de mult pe Dumnezeu cu conveniența, trecând de la comunitatea autenticăla
îmbrățișarea individualismului, slăbind autoritatea teologicăpânăla nivelul preferințelor 
personale, și renunțând la adevărul clar și la supunerea exclusivăfațăde Isus pentru un
amestec mizerabil de atitudini care nu pot fi numite altfel decât sincretism.

Prea adeseori am fost neascultători fațăde marea poruncăde a-l iubi pe Domnul Dumnezeu
cu inimile, sufletele, puterea și mințile noastre și am căzut într-un antiintelectualism care este
un handicap cultural la fel de cumplit ca și păcatul. În particular, unii dintre noi au trădat
puternica tradiție creștinăcu privire la punctul corect de vedere asupra științei, rezumat în 
adevărata matrice de idei care a dat naștere științei modernăși au devenit ei înșiși vulnerabili 
caricaturilor privitoare la o falsăostilitate între științăși religie. Făcând așa, am dat drum 
liber, fărăsăvrem, științei fărăfrâu și naturalismului care se dezvoltăatât de vertiginos în
cultura din zilele noastre.

Prea adeseori ne-am fălit cu diversitatea etnicăși rasialăa bisericii din întreaga lume și ne-am
mulțumit săfim enclave ale separatismului la noi acasă.

Prea adeseori am abandonat purtarea de grijăa Domnului nostru fațăde cei aflați în 
întunericul adânc al lumii și am ajuns lideri în ovaționarea celor aflați la putere și lingușitori 
naivi ai celor puternici și bogați.



Prea adeseori am încercat săfim relevanți, dar în loc de a produce „un burduf nou pentru un 
vin nou” am cedat în fața obiceiurilor trecătoare, de moment, și am produs atacuri zgomotoase 
asupra erorilor de ieri, cum ar fi modernismul, în vreme ce am capitulat inofensiv în faţa celor
de astăzi, cum ar fi postmodernismul.

Noi facem acum un apel pentru o umilădar clarărestaurare a principiilor reformatoare
evanghelice, și deci pentru o reformare și reînnoire profundăa tuturor aspectelor vieții și 
învățăturii creștine.

Îi îndemnăm pe confrații noștri evanghelici sătreacădincolo de slujirea de pe buze a lui Isus
și a Bibliei, și săredea acestor autorități locul lor suprem, în învățătura și în practica noastră.

Chemăm comunitățile noastre la un discernământ critic asupra lumii și asupra generației 
noastre, pentru a putea rezista nu numai puterii ei care este în mod evident străinăde
creştinism, ci și a modului subtil și seducător în care aceasta modeleazăcele mai strălucite
idei şi tehnici ale modernității, amintindu-ne întotdeauna cănoi suntem „împotriva lumii,
tocmai de dragul lumii”.

Facem un apel către toți cei care-l urmeazăpe Isus, săascultăm de porunca lui, manifestând
dragoste unii pentru alţii, săfim credincioşi unităţii pe care o avem în el, şi care este mai
profundădecât diferențele lipsite de importanţădintre noi, și săpracticam mai întâi în biserică
reconcilierea de care este atât de mare nevoie în întreaga lume. Într-o societate divizatăpe
baza identității și curentelor politice, creștinii trebuie sămărturiseascăprin viața lor că
identitatea lor în Isus transcede toate acest tipuri de diferente.

Facem un apel pentru a extinde preocuparea noastrădincolo de anumite preocupări politice
unilaterale, cum ar fi avortul sau căsătoria, către o recunoaștere deplinăa cauzelor și 
preocupărilor din Evanghelie, şi a tuturor problemele umane cu care suntem confruntaţi în
spaţiul public. Deşi nu putem lepăda încredințarea noastră, fundamentatăbiblic, în ceea ce
privește sacralitatea fiecărei ființe omenești, inclusiv a celor nenăscuţi, şi nici nu putem nega
sfințenia căsătoriei, așa cum Dumnezeu a instituit-o, între un bărbat și o femeie, trebuie să
urmăm modelul lui Isus, Prințul Păcii, angajându-ne în marile conflicte globale – rasismul,
corupția, sărăcia, bolile transmisibile, analfabetismul, ignoranța și goliciunea spirituală–
promovând reconcilierea, încurajând o conducere prin slujire care este fundamentatăetic,
asistențăpentru cei săraci, îngrijirea celor bolnavi și educarea noii generații. Noi credem că
suntem chemaţi a fi buni administratori a tot ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat, pentru a le 
putea transmite mai departe generației care vine dupănoi.

Facem un apel pentru o înțelegere mai completăa uceniciei, care aplicăcredința şi integritatea
în fiecare chemare și domeniu al vieții – în cele seculare, şi cele spirituale; în cele fizice şi în
cele religioase – şi care gândeşte lucrurile mai larg, dincolo de sfera politică, implicând
artele, știința, media și creația culturalăîn toatăvarietatea ei.

Mai presus de toate, ne reamintim nouăînșine cădacăvrem săprezentăm altora Vestea Bună
a lui Isus, trebuie ca mai întâi noi înșine săfim modelați de aceastăVestea Bunăși astfel să
fim noi înșine cu adevărat evanghelici.

3. Trebuie săne regândim locul în viața publică
Noi trebuie săgăsim o nouăînțelegere a locului nostru în viața publică. Astfel, afirmăm căa fi
evanghelic și a purta numele lui Cristos înseamnăa căuta săfii credincios libertății, dreptății, 
păcii și bunăstării, lucruri care sunt esența împărăției lui Dumnezeu, a aduce aceste daruri în 
slujba tuturor în viața publicăși a conlucra cu toți cei care împărtășesc aceste idealuri și 
preocupări pentru binele comun. Fiind cetățeni ai Cetății lui Dumnezeu, noi suntem rezidenți 
străini în Cetatea Pământească. Fiind chemați de Isus spre a fi „în" lume, dar „nu din" lume, 



noi suntem angajați pe deplin în afacerile publice, dar nu ne identificăm pe deplin cu vreun
partid politic, ideologie partizană, sistem economic, clasăsocială, clan ori identitate națională.

Întrucât fundamentalismul a refuzat orice legăturăcu lumea și a fost de la început fără
angajare în politică, nume precum John Jay, John Witherspoon, John Woolman și Frances 
Willard în America, sau William Wilberforce și Lord Shaftesbury în Anglia, ne reamintesc de 
o tradiție diferită. Evanghelicii au avut o contribuție strălucităîn politicăîn general, într-o
serie de mari reforme morale și sociale din istorie, cum ar fi abolirea sclaviei, dreptul de vot al
femeilor și chiar cu privire la o serie de noțiuni de însemnătate crucialăcare se discutăastăzi
în politică. Aşa este, de exemplu, contribuția evanghelicăde o însemnătate vitală, deşi prea
puţin cunoscută, la crearea asociaţiilor voluntare și, prin aceasta, la înțelegerea unor noțiuni 
cheie, cum ar fi cele de societate civilăși de capital social.

Comunitatea evanghelică– nici privatizată, nici politizată

Astăzi însă, noi evanghelicii dorim săne desprindem de anumite poziții din viața publică, ce
sunt confundate în mare măsurăcu evanghelismul.

Mai întâi, noi evanghelicii respingem douăerori egale și opuse, în care au căzut recent mulți 
creștini. Una din erori a fost restrângerea credinței numai la viața privată, interpretând și 
aplicând credința numai pe tărâm personal și spiritual. Un astfel de dualism, a despărțit în 
mod eronat spiritualul de secular și a determinat pierderea integrității credinței, aceasta 
devenind „angajatăîn plan privat și irelevantăsub raport public" și astfel o altă„spiritualitate
de salon".

Cealaltăeroare făcutăatât de dreapta religioasă, cât și de stânga religioasăîn ultimile decenii,
este politizarea credinței, atunci când acestea au folosit credința pentru a formula punctele lor
politice esențiale, care și-au pierdut astfel legătura cu adevărul biblic. Prin aceasta însă,
credința își pierde independența, biserica se transformăîntr-un soi de „guvern aflat în
rugăciune", creștinii devin nişte simpli „idioți utili" pentru un partid politic sau altul, iar
credința creștinădevine o formăde ideologie pură. În acest fel, învățăturile creștine sunt 
folosite ca arme de luptăpentru promovarea unor interese politice.

Creștinii de ambele părți ale spectrului politic, stânga ca și dreapta, au făcut greșeala de a 
politiza credința; și dacărăspunsul la slăbirea dreptei religioase ar fi revigorarea stângii
religioase, aceasta n-ar aduce nicidecum îmbunătăţirea lucrurilor. Oricare dintre acestea ar fi
la putere, politizarea credinței este o nebunie și un dezastru pentru biserică, în primul rând și 
mai ales din rațiuni care țin de credința creștină, mai mult decât din rațiuni constituționale.

Fiind chemați săne supunem unei autorități mai înalte decât aceea a unui partid, a unei 
ideologii sau a unei naționalităţi, noi evanghelicii considerăm căeste de datoria noastrăsăne
angajăm în politică, dar că, în egalămăsură, avem datoria de a nu ne lăsa niciodatăacaparaţi
complet de vreun partid, de vreo ideologie partizană, de vreun sistem economic sau de o
anumitănaționalitate. Pe cântarul nostru, puterea spirituală, moralăși socialăeste la fel de
importantăca puterea politică; binele cântărește mai mult decât ceea ce este popular; 
dreptatea, ca principiu, este mai presus de interesele partidului; adevărul conteazămai mult
decât jocul în echipă; iar conștiința conteazămai mult decât puterea și supraviețuirea.

Politizarea credinței nu este niciodatăun semn de putere, ci unul de slăbiciune. Aşa cum
spune un proverb înțelept, „primul lucru care se poate spune despre politicăeste căpolitica nu
este nicidecum primul lucru ca importanţă."

Sufletul evanghelicului nu este de vânzare. El a fost cumpărat deja cu un preț infinit de mare.

Un spaţiu public civil, mai degrabădecât unul sacru sau unul gol



În al doilea rând, noi evanghelicii respingem cele douăextreme care definesc în prezent
războaiele culturale în Statele Unite. În aceste războaie culturale sunt în joc probleme
importante și profunde, de care depinde viitorul Statelor Unite și al civilizației occidentale. 
Dar problemele apar mai degrabădin modul în care se desfăşoarăaceste dispute.

În particular, ceea ce noi evanghelicii deplângem în confruntările culturale de la noi, nu este
numai prăbuşirea totalăa unei viziuni generale cu privire la binele comun, ci și conflictul 
nesfârșit legat de locul potrivit al credinței în viața publică, și, deci, de libertatea noastrăde a
intra și de a ne angaja în viața publicădin perspectiva credinței. În prezent domneşte o mare
confuzie asupra principiilor care ghideazămodul în care oameni de diferite credințe pot intra 
în piața publicăși pot interacționa unii cu alții în mod viguros, dar civilizat. Rezultatul este 
lărgirea frontului războaielor culturale dea lungul și dea latul Americii şi transformarea
acestora ăntr-un soi de „război sfânt", precum și proliferarea periculoasăa conflictelor, a urii
și a proceselor civile.

În primul rând, ne delimităm de cei care sunt partizani ai teoriei spaţiului public sacru, de cei
care, din motive religioase, istorice sau culturale, vor săcontinue a oferi un loc preferențial 
unei anumite religii în viața publică; de cele mai multe ori este vorba de credința creștină, dar
are putea fi vorba la fel de bine de orice altăcredință. Într-o societate atât de diversădin punct
de vedere religios cum este America astăzi, nici o credințănu poate fi normativăpentru
întreaga societate. Este totuși necesar săexiste un loc pentru exprimarea liberăa credinței în 
spaţiul public.

Dorim săfacem cunoscut faptul căsuntem angajați fărăechivoc în asigurarea libertății pentru 
oamenii de toate credințele, inclusiv a dreptului de a se converti la și de la creștinism. Ne 
opunem cu fermitate impunerii teocrației în societate noastrăpluralistă. Suntem de asemenea
îngrijorați de atacurile corectitudii politice împotriva evanghelizării, din pricina
incompatibilităţii acestora cu principiile liberalismului politic. Nu avem nicidecum dorința de 
a obliga pe cineva sau de a impune cuiva anumite credințe sau comportamente, pe care ei 
înşişi nu le-au adoptat în mod liber, şi pe care noi nu le demonstrăm a fi prezente în viețile 
noastre, mai presus de toate prin iubire.

În al doilea rând, ne delimităm de partizanii teoriei spaţiului public gol, de cei care vor să
facădin orice expresie religioasăo chestiune absolut privatăși săfacădin spaţiul public unul
absolut secular. Fiind promovatăadesea de o coaliție informalăa seculariștilor, a liberalilor și 
a susținătorilor separării stricte dintre bisericăși stat, aceastăpoziție este chiar mai puțin justă,
şi mai ineficientădecât cea dinainte, pentru căea exclude din viaţa publicămarea majoritate a
cetățenilor, care sunt încăprofund religioși. Nimic nu este mai intolerant decât să-i inviți pe 
oameni la implicare în sfera publică, dar apoi săinsiști ca ei sălase deoparte credința care îi 
face a fi ceea ce sunt și care modeleazăconcepția lor despre lume și viață.

În contrast cu aceste extreme, noi susținem teoria spaţiului public civile - o viziune a vieții 
publice în care cetățeni de toate credințele sunt liberi săintre și săse angajeze pe baza
credinței lor, dar în limitele cadrului a ceea ce este considerat de asemenea a fi drept și liber 
pentru alte credințe. În acest fel, orice drept care îl afirmăm pentru noi, este automat un drept
pe care îl apărăm pentru alții. Un anumit drept acordat creștinilor este în egalămăsurăun
drept pentru evrei, pentru seculariști, pentru mormoni, pentru musulmani, pentru scientologi, 
ca şi pentru toți credincioșii, de orice credințăar fi aceştia.

Calea lui Isus, nu a lui Constantin

Existăalte douăpreocupări pe care vrem săle supunem atenției concetățenilor noștri. Pe de o 
parte, suntem alarmaţi în special de faptul căgenerația războiului cultural, înarmatăcu reacții 
ușor de înțeles la adresa extremismul religios din întreaga lume, creeazăprintre destui oameni



educați un puternic curent de opinie împotriva oricărei manifestări religioase în viața publică.
Dacăacest curent se va întări și va deveni un echivalent american al animozității Europei
împotriva prezenţei religiei în viața publică, rezultatul va fi dezastruos pentru republica
americană, și va duce la o restrângere severăa libertății pentru toți oamenii, de orice credință
ar fi aceştia.

De aceea, avertizăm cu privire la intoleranța izbitoare a noilor atei, și îi chemăm pe toți 
cetățenii de bunăcredințăși pe credincioșii de toate credințele și pe cei fărăo credinţăanume,
săni se alăture pentru a construi un puternic spaţiu public civil, în interesul tuturor.

Pe de altăparte, suntem alarmaţi de faptul căîn contextul avansului globalizării și al formării
unui spaţiu public global, nu reuşim săgăsim o viziune comunăasupra modului în care putem
trăi în libertate, dreptate și pace cu diferențele profunde dintre noi, la nivel global. Aşa cum
demonstreazărecentele proteste și revolte ale musulmanilor produse în urma insultelor 
percepute de ei la adresa credinței lor, era internetului a creat o lume în care oricine poate să
audăceea ce spunem, chiar dacănoi nu vorbim în mod intenționat pentru a fi auziţi de ceilalţi.
Provocările legate de capacitatea noastrăde a trăi cu diferențele profunde dintre noi sunt 
intensificate în era tehnologiilor globale, cum ar fi aceea a internetului.

Pe măsurăce spaţiul public global se dezvoltă, distingem douăerori egale și opuse pe care 
trebuie săle evităm: pe de o parte, constrângerea secularismului, exemplificatăcândva de
comunism și în prezent de mai blândul, dar strictul secularism de tip francez și, pe de altă
parte, extremismul religios, exemplificat de violenţa islamistă.

În același timp, respingem douăpoziții principale în care mulți se încadreazăacum. Pe de o
parte, în contestăm pe cei care considerăcalea lor ca fiind singura cale, cea pe care trebuie s-o
urmeze oricine și pentru care sunt gata să-i constrângăpe alții. Oricare ar fi credința sau 
ideologia pusăîn discuție - comunism, islam, ori chiar democrație - aceasta pozitie conduce în
mod inevitabil la conflict.

Fărănicio îndoială, mulți oameni îi vor pune pe toți creștinii în aceastăcategorie, din pricina
împăratului Constantin și a persecuției susținutăde stat pe care el a inaugurat-o, şi care a dus
la o alianțăpericuloasăîntre bisericăși stat, continuatăpânăastăzi în Europa.

Noi nu susţinem în mod necritic un voluntarism fărăcontrol sau individualismul care este în
floare acum, ci mai degrabădeplângem în mod serios alianța periculoasădintre bisericăși stat 
și persecuția care a rezultat din aceasta. Noi, evanghelicii ne revendicăm moștenirea nu de la 
Constantin, ci de la Isus din Nazaret, a cărui poziție este foarte diferităde a celui dintâi. Deşi
unii dintre noi sunt pacifiști, iar alții sunt adepţii teoriei războiului drept, cu toții credem că
Vestea Bunăa lui Isus privitoare la realizarea dreptăţii pentru întreaga lume, a fost răspândită
nu de o putere cuceritoare, prin intermediul săbiei, ci prin suferința slujitorului care s-a
desbrăcat de putere și care a fost pregătit sămoarăpentru realizarea scopului pe care şi l-a
propus. La fel ca și alți credincioși, noi nu privim atacurile și insultele împotriva credinței 
noastre ca fiind „ofense" ori „blasfemii" de care ar trebui săfim apărați prin lege, ci mai 
degrabăca făcând parte din preţul uceniciei pe care trebuie să-l plătim fărăsăne plângem sau
săjucăm rolul de victimă.

Pe de altăparte, respingem poziția celor care cred căvalorile sunt chestiuni relative pentru
diferite culturi, și care, din aceastăcauză, refuzăsăpermităca cineva săjudece alte fiinşe
umane, sau alte culturi. La prima vedere aceastăpoziție pare a fi una tolerantă, dar pânăla
urmăse dovedeşte căea conduce în mod inevitabil la răul automulțumirii; căci într-o lume în
care existămanifestări ale răului precum genocidul, sclavia, oprimarea femeii și atacul asupra 
copiilor nenăscuți, existădrepturi care cer săfie apărate, fărădelegi cărora trebuie săne



împotrivim și în care amestecul în treburile altora este legitimă, în cazul în care existăo
justificare morală.

Avertizăm de asemenea împotriva pericolului celor douăniveluri din arena publicăglobală,
nivelul de sus fiind rezervat liberalilor seculari cosmopoliţi, cel de jos revenindu-le
credincioșilor locali. Asemenea aranjamente sociale vădesc superbie şi condus la restricții 
serioase ale libertății religioase și ale justiției, fiind nedemne de liberalismul politic autentic.

Încăo dată, opţiunea noastrăeste pentru un spaţiu public civil, și pentru un respect real pentru 
drepturile tuturor, chiar și ale celor cu care noi nu suntem de acord. Spre deosebire de liderii 
religioși medievali și de anumiţi atei contemporani, care cred că„eroarea nu trebuie săaibă
drepturi" noi respectăm dreptul altora de a fi greșiţi. Dar, de asemenea insistăm asupra
faptului căprincipiul „dreptului de a crede orice" nu presupune neapărat faptul că„orice ai
crede este corect". Mai degrabă, aceasta înseamnăcărespectul pentru diferențele legate de 
conștiințăpoate însemna de asemenea respect pentru o dezbatere necesarăasupra acestor
diferențe.

Invitație adresatătuturor

Așa cum am declarat mai sus, noi, cei care semnăm aceastădeclarație, nu presupunem că
vorbim în numele tuturor evanghelicilor. Vorbim numai în numele nostru și totuși nu doar 
pentru noi înșine. De aceea, îi invităm pe toți creștinii, pe concetățenii noștri și oe oamenit de 
diferite credințe din întreaga națiune și din întreaga lume, săacorde o atenție serioasăacestei
declarații și să-i răspundăîn mod adecvat.

Îi îndemnăm pe evanghelici săia în considerare aceste afirmații și săni se alăture pentru a
clarifica confuzia profundăcu care este înconjurat evanghelismul, pentru ca împreunăsă
putem fi mult mai credincioși Domnului nostru și modului de viațăcare l-a caracterizat.

Îi îndemnăm pe concetățenii noștri săevalueze consecințele distrugătoare ale războiului
cultural actual, sălucreze împreunăcu noi la sarcina urgentăa restabilirii libertății și 
respectului în viața publicăși săne asigurăm călibertatea va dăinui și pentru generațiile 
viitoare.

Îi îndemnăm pe cei de alte credințe din întreaga lume, săînțeleagăcănoi respectăm dreptul
lor de a crede ceea ce cred, așa cum le dicteazăconștiința, și îi invităm săurmeze regula de
aur și săacorde aceleași drepturi pe care le au şi ei și săarate acelaşi respect, atât faţăde noi,
cât și fațăde cei care aderăla alte credințe, pentru ca astfel săaducem împreunălibertatea
religioasăla nivel practic și săfacem mai rarăpersecuția religioasă, pentru ca diversitatea
umanității săfie complementară, mai degrabădecât în contradicție cu bunăstarea umanității.

Îi îndemnăm pe cei care furnizeazăinformaţii sau analizeazăchestiunile publice, respectiv pe
oamenii de știință, pe jurnaliști și pe cei aflaţi în funcții publice, săabandoneze stereotipurile
și săadopte definiții și categorii în baza cărora descrierea noastrăși a altor credincioși săfie
făcutăîn termeni corecți și cinstiţi, utilizând un mod de exprimare care ar vrea sa le fie aplicat
lor înșile.

Îi îndemnăm pe cei aflaţi la putere și în poziții de autoritate săaprecieze faptul cănoi urmărim
bunăstarea comunității, a orașelor și a țărilor în care trăim, dar căsupunerea noastrăeste
întotdeauna fațăde o autoritate mai înaltăși fațăde standarde care sunt superioare oricăror
alte standarde. Acesta a fost secretul contribuției creștinismului la dezvoltarea civilizației, 
precum și al pasiunii lui pentru reforme.

Îi îndemnăm pe cei care împărtășesc dedicarea noastrăfațăde săraci, fațăde cei aflaţi în
suferințăși fațăde cei oprimați, săni se alăture în efortul de a aduce îngrijire, pace, dreptate și 
libertate milioanelor de ființe umane care sunt acum ignorate, oprimate, înrobite sau tratate cu 



desconsiderare și ființelor umane care sunt afectate în mod serios de ordinea mondială
instituităîn prezent.

Îi îndemnăm pe cei care cautăsemnificația vieții și un cămin spiritual în mijlocul haosului
creat de filosofiile contemporane, de falimentul și de alienarea societății moderne, săia în
considerare evanghelia pe care noi am găsit-o a fi vestea cea bunăeste de fapt cea mai bună
veste din toate cele care au fost rostite vreodată, fiind disponibilătuturor celor care vor săvină
și sădescopere ceea ce nouăne aduce acum bucurie și suntem gata săîmpărtășim cu alţii.

În final, declărăm solemn căîntr-o lume a minciunii, a ipocriziei și a şmecheriei, în care
adevărul este în general respins și cuvintele suferăde o inflație severă, noi facem această
declarație în cuvinte care au fost alese și cântărite cu foarte mare atenţie; cuvinte cu ajutorul
cărora ne angajăm acum înaintea lui Dumnezeu,. Fiind oameni ai Veștii Bune, noi dorim nu 
doar săproclamăm Vestea Bună, ci și s-o întrupăm și săfim astfel noi înşine o veste bună
pentru lumea și generația noastră.

Aceasta este poziția noastră: fărăsăne fie rușine și întăriți ferm în credința noastră, lansăm
acest apel oamenilor de toate credințele, în dragoste, speranțăși umilință. Cu ajutorul lui
Dumnezeu, noi stăm gata ca alături de voi săînfruntăm provocările vremurilor noastre și să
lucrăm împreunăpentru o mai mare înflorire a umanității.
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