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Începuturile unui dialog global ortodox – evanghelic
de Bradley Nassif1

Introducere2

În luna noiembrie a anului 1999, American Academy of Religion3 a găzduit pentru prima datăîntâlnirea
dintre „Grupul de studii ortodoxe“ şi „Grupul de studii evanghelice”.4 Moderatorul, Robert Jenson, de la
Universitatea Princeton, a rezumat interacţiunea dintre cele douăpărţi în următoarele cuvinte: „Nu ştiu
săexiste vreun dialog între douăgrupări creştine care săaducăo mai mare provocare unităţii ecumenice,
decât cel dintre creştinii ortodocşi şi cei evanghelici. Chiar şi numai gândul cădouăgrupuri atât de
diferite ar putea vreodatăsădepăşeascădiferenţele dintre ele este greu de acceptat. Între cele douăexistă
o unitate remarcabilă, dar totodatăşi divergenţe remarcabile. Însă, aşa cum spunea Iisus: „La
Dumnezeu... toate sunt cu putinţă”.

Scopul acestui articol este de a identifica şi descrie cele mai importante dialoguri şi schimburi academice
care au avut loc în diverse părţi ale lumii de-a lungul ultimului deceniu, între tradiţia Bisericii Ortodoxe
şi cea a protestantismului evanghelic. Acestea includ activitatea desfăşuratăde societăţi academice,
diverşi cercetători, agenţii ecumenice, seminarii şi organizaţii misionare. Problema ultimilor douăsute
de ani, anteriori anilor 1990, de istorie paralelăa Ortodoxiei şi Evanghelismului5 şi cea a numărului tot
mai mare de credincioşi evanghelici care se îndreaptăspre Ortodoxie în zilele noastre vor fi abordate
doar în ansamblu în studiul de faţă, deoarece problemele pe care le implicăsunt mult prea numeroase şi
complexe pentru a putea fi urmărite aici în detaliu. Nădăjduim căîn urma parcurgerii acestei analize cu
privire la perioada dintre 1990 şi zilele noastre cititorii vor beneficia de informaţii la zi şi de o
importanţăvitalăasupra unui potenţial punct de cotiturăimportant în relaţiile dintre Ortodoxie şi
Evanghelism în istoria modernăa Bisericii.

1 Bradley Nassif este profesor de teologie istoricăşi sistematicăîn cadrul Antiochian House of Studies [Centrul
Antiohian de Studii], Patriarhatul Ortodox al Antiohiei (sub egida Seminarului St. Ioan Damaschinul,
Universitatea Balamand, Liban şi S.U.A.) şi fondator al Society for the Study of Eastern Orthodoxy and
Evangelicalism [Societatea pentru studierea Ortodoxiei şi a Evanghelismului]. Dupăstudiile făcute la St.
Vladimir’s Orthodox Seminary (M.Div.), Denver Seminary (M.A., Noul Testament), şi Wichita State University
(Istorie europeană), şi-a obţinut doctoratul la Fordham University, în domeniul Patristicii, sub coordonarea
regretatului Pr. John Meyendorff. De asemenea, Nassif a lucrat şi ca director de programe academice la Fuller
Theological Seminary, filiala Orange County, California. El a fost totodatăşi comentator în cadrul seriei de filme
documentare de televiziune „Christianity: The First Thousand Years” [Creştinismul: prima mie de ani] şi „The
Jesus Experience – Jesus Among the Slavs” [Experienţa cu Iisus: Iisus printre slavi].
2 Titlul original: Bradley Nassif, „Eastern Ortodoxy and Evangelicalism – The Status of an Emerging Global
Dialogue”, în Daniel B. Clendenin, (ed.), Eastern Orthodox Theology – A Contemporary Reader, (Paternoster
Press şi Baker Academic, Grand Rapids, 2003), p. 211–248. Articolul este adaptat dupăBradley Nassif, „Eastern
Orthodoxy and Evangelicalism: The Status of an Emerging Dialogue”, Scottish Bulletin of Evangelical Theology
(18/1, 2000), p. 21–55. Articolul este publicat cu permisiune.
3 Academia Americanăde Religie (n.tr.).
4 Termenul „evanghelic” este utilizat de cele mai multe ori în spaţiul religios românesc ca traducere a termenului
german Evangelische, cu sensul confesional de „luteran”. În textul de faţă, termenul reprezintătraducerea
cuvântului englezesc Evangelical, care defineşte orientarea teologicăa unor confesiuni (cum sunt la noi baptiştii,
penticostalii şi creştinii dupăEvanghelie) care moştenesc caracteristicile Reformei radicale. Adepţii acestor culte
sunt numiţi cel mai adesea în România „neoprotestanţi“, dar acest termen are mai degrabăun sens confesional. Ca
atare, el nu acoperăcomplet sensul teologic al cuvântului englezesc şi nu este adecvat pentru acest text (n.tr.).
5 Deşi cuvântul „Evanghelism” nu este atestat de Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (Academia Română,
Institutul de Lingvistică„Iorgu Iordan”, Bucureşti, 1999), am considerat necesarăintroducerea lui pentru a reda
termenul englezesc Evangelicalism, cu care autorul opereazăfoarte frecvent. Totodată, în acest mod am evitat
traducerea termenului respectiv din limba englezăprin expresii de genul „gândire/tradiţie evanghelică”,
„creştinism evanghelic” care ar fi avut conotaţii diferite de sensul pe care cuvântul îl are în textul original (n.tr.).
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Relaţiile din trecut

Istoria relaţiilor dintre tradiţia Bisericii Ortodoxe şi cele evanghelice protestante nu a fost scrisă
niciodată. Cu toate acestea, căutarea nu trebuie sămeargăprea departe pentru a înţelege căîn trecut
relaţiile dintre ele au fost predominant caracterizate de o lungăistorie negativăde prozelitism,
persecuţie, suspiciune reciprocă, ostilitate, teamăşi ignoranţă. De-a lungul secolului al XIX-lea şi în
prima parte a secolului al XX-lea, creştinii ortodocşi din Orientul Mijlociu au fost ţinta campaniilor de
convertiri în perioada misiunilor prezbiteriene în ţările arabe. Mii de creştini arabi au părăsit bisericile
ortodoxe, melkite şi cele iacobite siriene şi s-au integrat în comunităţile prezbiteriene nou formate. Mai
puţin succes au avut misiunile protestante în Rusia şi Grecia. În Rusia, înainte de Revoluţia Comunistă
din 1917, cuvintele „Ortodoxie, naţionalism şi autocraţie” reprezentau deviza slavăa naţionalismului
ortodox care îi dezavantaja din punct de vedere social pe credincioşii protestanţi ruşi şi îi oprima în
numele „Sfintei Rusia”. În Grecia, au fost promulgate legi civile care scoteau în afara legii
„prozelitismul” făcut de misionarii protestanţi, a căror încălcare se pedepsea prin amenzi şi/sau
închisoare. De-a lungul secolului al XX-lea, sute de misionari protestanţi au suferit persecuţii sporadice
şi discreditare sub acţiunea legislaţiei ortodoxe greceşti.

În ceea ce priveşte Statele Unite, mii de credincioşi ortodocşi au ajuns pe coasta americanăvenind din
Siria, Liban, Rusia şi Grecia şi din diverse ţări europene în timpul perioadei de imigrări de la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Spre deosebire de unitatea naţionalăde care unii
ortodocşi s-au bucurat în ţările lor de provenienţă, America le oferea acum o nouăprovocare externă,
prin pluralismul ei religios. În acest interval de timp, starea bisericii s-a înrăutăţit. La a doua sau a treia
generaţie, un mare număr dintre descendenţii imigranţilor ortodocşi s-au împrăştiat în afara bisericii
datorităevidentei irelevanţe a acesteia pentru vieţile lor şi a faptului cănu aveau posibilitatea să
participe la o liturghie ţinutăîn limba engleză. O parte dintre aceşti enoriaşi (este greu de precizat câţi
anume) s-au alăturat unor biserici protestante dupăce au fost (re)convertiţi la Hristos prin misiunea
evanghelicădesfăşuratăde Billy Graham Crusades, Young Life, Campus Crusade for Christ şi alte
organizaţii parabisericeşti, cât şi prin mărturia personalăa credincioşilor. În unele situaţii, dupăce şi-au
părăsit biserica, foştii credincioşi ortodocşi au ajuns săfie ostracizaţi din punct de vedere social de către
familiile lor. În aceşti termeni se prezenta situaţia generalăa relaţiilor dintre creştinii ortodocşi şi cei
evanghelici.

Începuturile unui dialog global

În ultimii aproximativ treisprezece ani a început săse contureze o nouăparadigmăa relaţiilor ecumenice
dintre credincioşii ortodocşi şi cei evanghelici, atât la nivel popular, cât şi la cel al organizaţiilor. În ceea
ce priveşte primul nivel, în America au început săse alăture Bisericii Ortodoxe mai mulţi credincioşi
evanghelici decât în oricare altăperioadăanterioară. Acelaşi lucru se întâmplăşi în Marea Britanie, însă
într-o mai micămăsură. Deşi nu a fost întreprins un studiu riguros pentru a analiza motivaţiile exacte ale
acestor convertiri, numărul crescând al unor asemenea mutaţii a atras cu siguranţăatenţia deopotrivăa
liderilor ortodocşi, cât şi a celor evanghelici. La o analizăde suprafaţă, cele mai importante motive
pentru care evanghelicii îşi părăsesc bisericile par a fi o foame tot mai acutădupăo închinare liturgică,
dorinţa de a fi într-o legăturădirectăcu creştinismul istoric şi căutarea unui consens istoric asupra
adevărului. O anumităsursăestimeazăcăîn prezent, optzeci la sutădintre cei care intrăîn Biserica
Ortodoxăprovin din contexte evanghelice şi carismatice precum Campus Crusade for Christ, Young
Life, Youth for Christ, comunităţile Vineyard , Evangelical Free Church, denominaţii baptiste, Christian
and Missionary Alliance şi alte comunităţi independente. Celelalte douăzeci de procente vin din biserici
tradiţionale precum Bisericile Anglicană, Episcopaliană, Luterană, Metodistăşi Prezbiteriană.6 Millard
Erickson, un teolog evanghelic american de prestigiu, considerăacest fenomen drept o mişcare de mici
proporţii, dar importantă, care are potenţialul de a produce un impact puternic asupra viitorului credinţei
evanghelice.

6 Convorbire telefonicăcu Peter Gillquist, preşedintele Departamentului de Misiune şi Evanghelizare,
Arhidieceza OrtodoxăAntiohianăa Americii de Nord, iulie 1999.
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Un număr tot mai mare de persoane, în special studenţi, se orienteazăspre denominaţii care accentuează
rolul tradiţiei, al legăturii istoriceşi al liturghiei. Am în minte aderarea unor oameni ca Robert Webber şi
Walter Dunnett la biserici episcopaliene şi anglicane. O poziţie şi mai radicalăeste reprezentatăde
mişcarea de aderare a unor evanghelici la Biserica Ortodoxă. Peter Gillquist, un lider important al
acestei mişcări, descrie pelerinajul către Ortodoxie străbătut de douămii de protestanţi evanghelici. Un
număr al publicaţiei sale periodice Again a găzduit mărturiile unor persoane recent convertite la
Ortodoxie. Printre cazurile cele mai frapante se numărăFranky Schaeffer, fiul regretatului Francis
Schaeffer. Câţiva, ca de exemplu Thomas Howard, au fost atraşi chiar de romano-catolicism.

Aceastămişcare este de dimensiuni reduse, dar este realăşi are potenţialul exercitării unei mari
influenţe datorităfaptului căinclude tineri care ar fi putut deveni lideri ai mişcării evanghelice în anii
următori. Dacădirecţia dominantăa creştinismului evanghelic nu găseşte modalităţi de a împlini
nevoia tinerilor care tânjesc dupăo legăturăcu creştinismul istoric şi cu o închinare care săaibăun
caracter liturgic mai pronunţat, şi mai mulţi dintre ei se vor îndrepta înspre denominaţii care oferă
alternative reale la obişnuita închinare axatăpe experienţă.7

Referinţa pe care o face Erickson la Peter Gillquist prezintămodul în care fostul lider la mişcării
Campus Crusade for Christ a condus aproximativ 1700 dintre adepţii săi la alipirea de Biserica Ortodoxă
Antiohianăîn 1987.8 Ceilalţi 500 dintre discipolii săi s-au desprins de restul grupării şi au rămas o
denominaţie separatăsub numele de „Biserica OrtodoxăEvanghelică”. Câţiva ani mai târziu, Franky
Schaeffer, fiul regretatului Francis Schaeffer, s-a alăturat Bisericii Ortodoxe Greceşti. Deşi Gillquist şi
Schaeffer sunt cât se poate de serioşi în chemarea la ucenicia creştină,9 aşa cum recunosc ei înşişi, nici
unul dintre ei nu deţine o educaţie teologicătemeinică, fapt reflectat de istoria formării lor educaţionale
şi de frecventele interpretări mult prea simplificate ale istoriei bisericii şi a teologiei. Este de asemenea
important de remarcat faptul căîn Marea Britanie, Michael Harper s-a convertit recent la Ortodoxie ca
reacţie la erodarea doctrinarăa Bisericii Anglicane.10

Alături de aceste tendinţe populare, existăo serie de foruri consacrate prin care evanghelicii şi ortodocşii
au început săinteracţioneze unii cu alţii în ultimul deceniu. Majoritatea acestora au scopul stabilirii unor
relaţii de prietenie între participanţii la discuţii, şi doar câteva au presupus lansarea participanţilor în
discuţii teologice de substanţă. În următoarele paragrafe voi încerca sădocumentez şi săevaluez
activitatea pe care o desfăşoarăanumite societăţi academiceşi organizaţii misionare, diverşi cercetători,
şi câteva seminarii şi universităţi. Procedând astfel, am certitudinea căvoi omite persoane şi proiecte
importante, datorităslăbiciunii propriilor mele limitări. Ceea ce urmeazăreprezintătot ce am reuşit să
fac în identificarea contribuţiilor majore, atât cât eu le pot percepe.

Societăţi academice şi organizaţii misionare

7 Millard Erickson, Where Is Theology Going? (Baker, Grand Rapids, 1994), p. 41–42.
8 „Evangelical Denomination Gains Official Acceptance into the Orthodox Church”, Christianity Today (6 feb.

1987), p. 40.
9 Vezi Peter Gillquist, Becoming Orthodox: A Journey to the Ancient Christian Faith (Wolgemuth & Hyatt,

Brentwood, Tenn., 1989); Frank Schaeffer, Dancing Alone: The Quest for Orthodox Faith in the Age of False
Religions (Holy Cross Orthodox Press, Brookline, Mass., 1994). ÎnsăPărintele Eusebius Stephanou, un ortodox
prin naştere cu o fire reformatoare, care susţinuse o înnoire evanghelicăcu mult timp înainte ca Gillquist sădevină
parte a bisericii, i-a criticat pe Gillquist şi Schaeffer pentru căpredicăOrtodoxia, şi nu pe Hristos, aceştia „văzând
în roz tot ceea ce ţine de Biserica Ortodoxă” („Converts to Orthodoxy: A Grave Concern,” The Logos, 25
[Noiembrie/Decembrie, 1992], p. 1–2, 4). O evaluare din punct de vedere istoric a aderării lui Gillquist şi a
adepţilor săi la Biserica OrtodoxăAntiohianăîn 1987 a fost întreprinsăde Timothy Weber („Looking for Home:
Evangelical Orthodoxy and the Search for the Original Church,” în Bradley Nassif, editor, New Perspectives on
Historical Theology: Essays in Memory of John Meyendorff [Eerdmans, Grand Rapids, 1996], p. 95–121). Critica
adusăde Gillquist modului în care Arhidioceza Greacăs-a ocupat de călătoria grupului său la Constantinopol
(Weber, 113) trebuie contrabalansatăprin mărturia verbalăa Pr. Gregory Wingenbach, un preot aparţinând
Arhidiocezei Greceşti, care a supravegheat vizita lor.

10 Michael Harper, Peter Gillquist, editori, A Faith Fullfilled: Why Are Christians across Great Britain
Embracing Orthodoxy? (Conciliar Press, Ben Lomond, 1998).
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De-a lungul ultimilor treisprezece ani, s-au conturat trei organizaţii de prestigiu care au activat pe
diferite planuri în dialogul ortodox – evanghelic. Nu existărelaţii oficiale între aceste organizaţii, de
vreme ce fiecare a fost înfiinţatăcu un scop aparte, independent de specificul celorlalte. Cu toate
acestea, în anumite momente, de facto ele îşi completeazăîn mod reciproc activitatea sau se suprapun în
unele privinţe. În ceea ce priveşte obiectivul principal, cea dintâi organizaţie se axeazăpe problemele
teologice, cea de-a doua este preocupatăde viaţa bisericii, iar a treia se focalizeazăasupra atitudinilor şi
relaţiilor practice dintre cele douăgrupuri. Pe lângăaceste organizaţii, voi face câteva remarci asupra
dialogurilor ocazionale care au fost iniţiate având o duratăşi un scop limitat, cât şi asupra situaţiei din
România care este a doua ţarăca mărime în ce priveşte populaţia ortodoxă.

Activitatea cea mai intensăşi susţinutădin prezent în înţelegerea domeniilor de convergenţăşi
divergenţăteologicădintre tradiţia ortodoxăşi cea evanghelicăeste desfăşuratăde către Society for the
Study of Eastern Orthodoxy and Evangelcalism (SSEOE). Acesta este un grup erudit fondat în 1990 în
Statele Unite de către autorul studiului de faţă, alături de alţi şase teologi ortodocşi şi evanghelici (James
Stamoolis, Pr. George Liacopoulos, Andrea Sterk, Barbara Nassif şi Dale Allison). Toţi aceştia aveau, la
diferite niveluri, o experienţăpersonalăşi o instruire academicăîn ambele tradiţii. Prin întâlnirile sale
anuale şi lucrările aferente nepublicate,11 SSEOE încearcăsădetermine cele douătradiţii săse cunoască
şi săse înţeleagăîn relaţie cu istoria, doctrina, închinarea şi spiritualitatea celeilalte. Pânăîn 1999,
organizaţia s-a întâlnit anual la Billy Graham Center, în campusul Wheaton College, iar în prezent se
întruneşte în diferite locuri din Statele Unite. Printre temele anterioare se numără: „Prozelitism sau
convertire? Un schimb de idei ortodox – evanghelic” (1991), „Scriptură, tradiţie şi autoritate” (1992),
„Mântuirea prin har” (1993), „Împărăţia lui Dumnezeu şi rolul Bisericii în mântuire” (1994), „Rolul
teologiei în viaţa spirituală” (1995) şi „«În afara Bisericii nu este mântuire»: Un schimb de idei ortodox
– evanghelic” (1999). Pentru discursurile principale au fost invitaţi vorbitori din America de Nord,
printre care teologi ortodocşi precum Stanley Harakas, Leonid Kishkovsky, Theodore Stylianopoulos,
Emmanuel Clapsis, George Liacopoulos, Michael Prokurat şi Edward Rommen; teologii evanghelici
participanţi au fost J. I. Packer, Thomas Oden, Gerald Bray, Donald Bloesch, Grant Osborne, James
Stamoolis, Kent Hill, Thomas Finger, Harold O. J. Brown, Craig Blaising şi Dale Allison. Formatul
constăîn alegerea unei singure teme anuale pe care îşi construiesc discursul câte doi vorbitori de
referinţădin ambele părţi, dupăcare urmeazăparticiparea audienţei şi un rezumat al concluziilor la care
s-a ajuns la sfârşitul conferinţei. Scopul SSEOE nu este săconverteascăoameni, făcându-i sătreacă
dintr-o parte în alta, deşi majoritatea membrilor considerăconvertirea teologicădrept o consecinţă
legitimăa dialogului. Scopul principal al aceste societăţi este de a-i îmbogăţi pe participanţi prin
înlăturarea falselor bariere care i-au despărţit, identificând totodatădiferenţele care se menţin. În
cuvintele statutului societăţii, SSEOE caută„săpromoveze comuniunea şi îmbogăţirea reciprocăîntre
teologii implicaţi în aceste activităţi şi săcoordoneze activitatea acestor teologi în America de Nord şi în
străinătate.” Membrii aparţin unui spectru larg de denominaţii evanghelice şi jurisdicţii ortodoxe. Printre
instituţiile reprezentate prin studenţi şi profesori se numărăTrinity Evangelical Divinity School
(Illinois), Wheaton College, Eastern Mennonite Seminary, Southern Baptist Seminary (Kentucky),
Dallas Seminary, Fuller Seminary, St. Vladimir’s Orthdox Seminary, Holy Cross Greek Orthodox
Seminary şi altele. Susţinerea activităţii SSEOE de către evanghelici şi ortodocşi a venit prin
participarea unor personalităţi precum Kenneth Kantzer, J. I. Packer, Ward Gasque, Kent Hill, Bill
Bright, Bishop Timothy (Kallistos) Ware, Pr. Stanley Harakas, regretatul Pr. John Meyendorff şi Philip
Saliba, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Antiohiene a Americii de Nord.12

A doua organizaţie dedicată dialogului ortodox-evanghelic este Evangelicals for Middle East
Understanding (EMEU) [Evanghelicii pentru înţelegerea Orientului Mijlociu] cu sediul în cadrul North

11 Părintele Edward Rommen a alcătuit recent un website pentru a se putea afla mai mult despre SSEOE.
12 Pentru referiri din presăla activitatea SSEOE, a se vedea „Peering Over the Orthodox-Evangelical Crevasse,”

Christianity Today (9 oct. 1992); „Scholars Hope for Thaw in Evangelical-Orthodox Relations,” Christianity
Today (25 oct. 1993); „A True Meaning of Church Service,” Chicago Tribune (1 oct. 1993); „Orthodox and
Evangelical Scholars Meet,” The Word (Arhidioceza Antiohiană) (februarie 1995); „Orthodox, Evangelical
Scholars Meet,” The Orthodox Observer 60 (aprilie 1995).



Revista teologica (Sibiu), 1, 2009, 203–252

5

Park University în Chicago, Illinois. Conform declaraţiei sale de misiune, Evangelicals for Middle East
Understanding este o comunitate informalăformatădin creştini evanghelici din America de Nord,
dedicatădialogului care urmăreşte înţelegerea reciprocă, respectul şi prietenie între creştinii din Orientul
Mijlociu şi cei din apus.”13 O bunăparte din activitatea organizaţiei are în vedere creşterea gradului de
cunoaştere a situaţiei creştinilor arabi din Orientul Mijlociu şi cultivarea unui sentiment de solidaritate
cu aceştia. În acţiunile EMEU sunt implicate biserici prezbiteriene şi alte denominaţii protestante, fiind
stabilite legături cu Biserica Ortodoxăşi bisericile orientale din Egipt, Liban, Siria, Palestina, Iordania,
Irak, Sudanul de sud şi ţările arabe înconjurătoare. Prin organizarea unor călătorii cu scop educaţionHal,
întreprinse de evanghelici americani în Orientul Mijlociu şi prin găzduirea unor conferinţe în Orientul
Mijlociu şi în America de Nord, EMEU făureşte o legăturăvitalăîntre răsărit şi apus. Spre deosebire de
SSEOE, care se axeazăcu precădere asupra problemelor teologice, EMEU este focalizatăasupra
realităţilor practice, pastorale şi autohtone ale bisericilor ortodoxe din ţările islamice. Cu toate acestea,
SSEOE şi EMEU îşi completeazăîn mod reciproc activitatea, prin faptul căsunt explorate atât realităţile
doctrinare, câtşi cele practice ale vieţii Bisericii contemporane.

Cea de-a treia organizaţie este Consiliul Ecumenic al Bisericilor (CEB) [World Council of Churches].
Este binecunoscut faptul căCEB şi-a început existenţa la începutul secolului, însădoar din 1993 acest
for depune un efort concertat în crearea unei serii de dialoguri între comunităţile ortodoxe şi cele
evanghelice. Au fost douăevenimente istorice care au generat acest nou spaţiu de dialog ecumenic în
cadrul CEB. Primul eveniment a avut loc în 1991, când la Congresul CEB ţinut la Canberra, în cadrul
uneia dintre sesiunile în plen au fost înălţate rugăciuni trinitariene eretice în care era invocatăde fapt o
„zeiţăa duhului” de sorginte păgânăşi nu Duhul Sfânt al Sfintei Treimi. Astfel de manifestări religioase
cu caracter sincretic au mai apărut de-a lungul Congresului, fapt ce i-a determinat pe reprezentanţii
ortodocşi să-şi exprime obiecţiile. „Observatorii” evanghelici au reacţionat în mod similar, ceea ce i-a
făcut pe ortodocşi şi evanghelici săse remarce în mod reciproc în vederea unei posibile alianţe
protestatare. Doi ani mai târziu, o mânăde oameni, lideri evanghelici şi reprezentanţi ortodocşi ai
Patriarhatului Ecumenic (i.e., Biserica Ortodoxăa Constantinopolului) s-au întrunit la Stuttgart,
Germania, pentru a discuta posibilitatea organizării în comun a unei conferinţe. Impulsul iniţierii unui
dialog ortodox-evanghelic a fost dat şi de faptul căcele douăpărţi au devenit conştiente una de cealaltă
prin reacţia exprimatăîn Congresul CEB de la Canberra, dar totodatăşi de recenta cădere a
comunismului şi afluxul ce a urmat de misionari veniţi din occident în ţinuturile ortodoxe ale Rusiei şi
Europei de Est. În aceste părţi ale lumii se intensificau tot mai mult tensiunile şi ostilităţile dintre
ortodocşii naţionalişti şi misionarii protestanţi, care operau pe baza premisei căsunt puţini credincioşi
adevăraţi în acele locuri şi îşi stabileau astfel ca unul din obiectivele lucrării lor misionare convertirea
creştinilor ortodocşi. DupăStuttgart, discuţiile şi contactele au continuat în special în cadrul oferit de
Comitetul Central al CEB. În cele din urmă, CEB a sponsorizat douăîntruniri internaţionale de dialog
între ortodocşi şi evanghelici. Prima a fost găzduităde Biserica OrtodoxăCoptădin Alexandria, Egipt,
în perioada 10-15 iulie 1995, unde s-au strâns patruzeci de participanţi veniţi din diferite părţi ale lumii.
Lucrările acestei conferinţe au fost publicate în cartea Proclamming Christ Today.14 Cel de-al doilea
dialog a avut loc la Missions-akademie an der Universität Hamburg, Germania, în perioada 30 martie – 4
aprilie 1998, ale cărui lucrări au fost publicate în cartea Turn to God, Rejoice in Hope! Orthodox-
Evangelical Consultation.15 Componenţa internaţionalăa întrunirii a inclus reprezentanţi din Grecia,
Siria, Liban, Egipt, România, Rusia, Bulgaria, Albania, Suedia, Marea Britanie, Statele Unite şi alte ţări.
Însănici una dintre conferinţe nu s-a lansat în ceea ce s-ar putea numi „discuţii teologice de esenţă”. Mai
degrabă, ele ar putea fi mai exact caracterizate ca „întruniri relaţionale” menite în primul rând săspargă
gheaţa dintre cele douăcomunităţi şi săcultive buna înţelegere între ele.

Pe lângăeforturile acestor organizaţii, au fost şi alte încercări de dialog cu o naturămai ocazională. În
Marea Britanie, dialogul dintre evanghelici şi ortodocşi este purtat de către un grup de studiu aflat sub

13 EMEU Journal 6 (Spring, 1999), p. 1.
14 Huibert van Beek, George Lemopoulos, editori, Proclaiming Christ Today (WCC, Geneva, 1997).
15 Huibert van Beek, George Lemopoulos, editori, Turn to God, Rejoice in Hope! Orthdox-Evangelical

Consultation, Hamburg, Germany, 1998 (WCC, Geneva, 1998).
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egida ACUTE, comisia teologicăa Alianţei Evanghelice din Martea Britanie (cu participarea şi a altor
foruri evanghelice). ACUTE sponsorizeazăcâteva asemenea grupuri care abordeazăprobleme teologice
relevante. Grupul de studiu asupra Ortodoxiei cautăsăidentifice cu claritate gradul de convingeri
comune şi cel al diferenţelor, cu referire directăla situaţia populaţiei evanghelice şi a celei ortodoxe din
Marea Britanie. Grupul s-a întâlnit în perioada 1999-2000 pentru analiza unor lucrări ce vizau probleme
de doctrinăşi spiritualitate, care au fost recent adunate şi editate, alcătuind un raport publicat cu titlul
Evangelicalism and the Orthodox Church (ACUTE, Paternoster, Cumbria, 2001). Acest raport poate
sluji ca stimul pentru contactele ulterioare dintre evanghelici şi ortodocşi în Marea Britanie şi în alte
părţi ale lumii. Obiectivul grupului este ca fiecare dintre comunităţi săfie prezentatăceleilalte şi ca
fiecare dintre ele săînlăture o parte din percepţiile greşite şi ignoranţa cu privire la credinţele şi
practicile celeilalte. Deşi participanţii la discuţii sunt conştienţi căîntre cele douăcomunităţi rămân
dezacorduri fundamentale, ei sunt convinşi căele au mult de învăţat una de la cealaltă.16

Într-un alt loc, la Praga, s-a desfăşurat în perioada 2-8 august 2002 o conferinţăcu tema „Baptiştii şi
Ortodoxia”. Întrunirea a fost sponsorizatăde către International Baptist Theological Semiary, o instituţie
de studii postuniversitare aflatăsub egida organizaţiei European Baptist Fellowship. Conferinţa a adus
laolaltăbaptişti din diferite ţări europene şi un singur ortodox (deşi organizatorii au invitat mai mulţi,
invitaţii respectivi nu au putut participa). De asemenea, Church Mission Society (CMS), principalul
organism misionar al Bisericii Anglicane, a fost implicat în organizarea unei conferinţe care a avut loc la
Moscova, la invitaţia Mitropolitului Kyril în 24–30 aprilie 2001. Întrunirea a fost doar una dintr-o serie
de conferinţe organizate de CMS, în parteneriat cu biserici din diverse locuri din lume, cu reprezentanţi
din douăsprezece biserici ortodoxe (calcedoniene şi necalcedoniene) din Europa, Orientul Mijlociu şi
India. Lucrările prezentate au fost publicate de către CMS şi sunt disponibile în limba rusăşi engleză.17

Cuvântul introductiv al Patriarhului aratăfaptul căo preocupare majorăpentru partea rusăo constituie
problema prozelitismului. Menţionarea în mod repetat a acestei îngrijorări de către Patriarhatul
Moscovei ne face săne întrebăm dacănu cumva reprezentanţii ruşi privesc dialogul mai mult ca un
mijloc de rezolvare a problemei prozelitismului decât ca dialog autentic. Totodatăeste important de
remarcat faptul căparticipanţii la dezbateri (chiar venind din aceeaşi tradiţie), atât din răsărit cât şi din
apus, au adesea interese diferite.

În 1999 în Statele Unite, American Academy of Religion (AAR) a găzduit pentru prima datăo dezbatere
între „Grupul de studii ortodoxe”(GSO) şi „Grupul de studii evanghelice” (GSE). Având statutul de co-
preşedinte al GSO alături de Anna Williams de la Cambridge University, am propus în 1998 ca un
asemenea dialog săse desfăşoare în cadrul AAR la următoarea întâlnire anuală. Dr. Williams şi
Comitetul de conducere al GSO au acceptat propunerea şi au adresat celor din GSE o invitaţie pe care
aceştia au primit-o cu entuziasm. Conferinţa comunăa avut tema „Ortodoxia şi Evanghelismul în
dialog”. Tematicile discuţiilor au avut în centru modul de înţelegere carismatic şi cel ortodox asupra
spiritului tradiţiei, închinarea evanghelicăşi cea ortodoxă, şi noţiunea sacramentalăde „participare”
conform gândirii lui Karl Barth şi Sf. Grigorie Palama. La aceastăconferinţăau fost prezenţi un număr
considerabil de aproximativ o sutăde specialişti. Studenţi şi profesori de la Duke Divinity School şi
Loyola University din Chicago şi-au prezentat lucrările, dupăcare a urmat răspunsul venit din partea
profesorului Robert Jensen de la Princeton University. Însăşi desfăşurarea unei asemenea sesiuni de
comunicări în sălile AAR demonstreazărelevanţa crescândăa studiilor ortodox-evanghelice în America
de Nord şi în afara graniţelor ei şi aduce o mărturie în plus asupra faptului cătema a ajuns în prezent la
poziţia de a fi consideratăde către specialiştii din domeniul religiei drept un obiect de studiu legitim al
cercetării academice.

16 Membrii acestui grup sunt: Dr. Tim Grass (baptist şi moderator al grupului), Dr. John Brigs (baptist), Dr.
David Wright (din Biserica Scoţiei), Dr. Kevin Ellis (anglican), Dr. David Hilborn (din United Reformed
Church), Părintele John Jillions (ortodox rus), Dl. Nigel Pocock (Ichthus, o mişcare din Marea Britanie de tip
„House Church”), Dr. Nick Needham (baptist) şi Prof. Andrew Walker (ortodox rus). Pentru mai multe
informaţii, poate fi contactat Tim Grass prin email la adresa grass@tesco.net; lui îi datorez faptul căam avut la
dispoziţie informaţii aduse la zi cu privire la progresele recente din Marea Britanie.

17 Pentru mai multe informaţii, contactaţi info@cms-uk.org.
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În articolul de faţă, România merităo atenţie aparte, datorităistoriei sale religioase şi locului strategic pe
care îl ocupăîntre Bisericile Ortodoxe.18 România adăposteşte în prezent una dintre populaţiile cele mai
numeroase de creştini ortodocşi din lume, fiind devansatădoar de Rusia. Deşi persistădificultăţi istorice
în domeniul libertăţii de exprimare şi al celei religioase în relaţia dintre credincioşii ortodocşi şi cei
evanghelici, au apărut treptat semne de îmbunătăţire a situaţiei odatăcu perioada actualăde post-
comunism. Ţara are un mare potenţial de relaţii constructive. Cu toate acestea, în prezent, în România
„dialogul” rămâne slab şi indirect, constând în cea mai mare parte într-o conştientizare mai puternicăa
nevoii de a explora punctele de legăturădintre cele douăcomunităţi. În ce priveşte dimensiunea
academică, în România sunt mai mulţi evanghelici care studiazăOrtodoxia, decât teologi ortodocşi
preocupaţi de credinţa evanghelică din România. Printre susţinătorii acestui dialog din partea
evanghelicilor se numărăSilviu Eugen Rogobete, care conduce Centrul de Educaţie Creştinăşi Cultură
ContemporanăAreopagus aflat în Timişoara. O laturăa misiunii centrului este construirea unor punţi de
legăturăcu Biserica OrtodoxăRomânălocalăprin dialogul cultural şi religios. Centrul este adăpostit de
o clădire relativ modestă, având o bibliotecă, o salăde întruniri şi un spaţiu pentru secretariat.19 Alţi
lideri evanghelici angajaţi în diverse forme de dialog sunt: Dr. Paul Negruţ(Rectorul Universităţii
Emanuel din Oradea), Dr. Emil Bartoş(conferenţiar în Universitatea din Bucureşti) şi Dr. Dănuţ
Mănăstireanu (World Vision; Dr. Mănăstireanu a avut, în relaţia cu Ortodoxia, o influenţădeterminantă
de-a lungul ultimilor patru ani în deschiderea uşilor pentru organizaţia World Vision, deşi încămai sunt
multe de făcut în aceastădirecţie). De partea ortodoxăse aflăPr. Ion Bria (actualmente pensionat, dar
continuăsăfie un activ participant în dialogurile ortodox-evanghelice din cadrul CEB), Dr. Vasile
Mihoc (profesor de Noul Testament la Universitatea din Sibiu şi membru al Consiliului Consultativ al
organizaţiei World Vision România) şi Dr. Stelian Tofană(profesor de Noul Testament în cadrul
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca). Sunt tot mai mulţi evanghelici români care studiazădespre
Biserica Ortodoxă, ceea ce duce la un aflux cu adevărat impresionant de teze de doctorat şi disertaţii cu
privire la teologia ortodoxă. Scrierile marelui teolog ortodox român Pr. Dumitru Stăniloae au devenit un
domeniu special de interes pentru evanghelici, datorităpopularităţii Pr. Stăniloae şi a influenţei de durată
exercitate în România şi peste hotare. În afara scrierilor acestuia, preocupări evanghelice mai largi au
început săexploreze perspectiva ortodoxăasupra Scripturii, autorităţii şi soteriologiei.20 Cu toate că
evanghelicii constituie în mod evident o minoritate în România, creşterea unui interes nou şi creativ faţă
de Ortodoxie la teologii din noua generaţie – însoţităde schimbarea atitudinilor unui mic grup de lideri
ortodocşi faţăde teologia evanghelică– determinăca România sădevinăţinutul cel mai fertil din Europa
de Est în ce priveşte cultivarea acestui dialog global aflat abia la începutul lui. Pentru ca el săaibăsucces

18 Rusia cu siguranţăs-ar califica pentru o abordare aparte, însăîn prezent sunt disponibile puţine informaţii
care ar putea fi redate, în afara remarcilor făcute ulterior în cadrul lucrării de faţă. Cititorii acestui capitol sunt
invitaţi săîmi trimităastfel de informaţii la adresa blnassif@yahoo.com. Keston Institute din Marea Britanie oferă
cele mai actualizate raporturi cu privire la Rusia în domeniul religiei, şi la fel face East/West Institute din cadrul
Samford University, Alabama, SUA.

19 Pentru mai multe informaţii, emailul Centrului Areopagus este office@areopagus.ro.
20 Iatăo listăaproape completăa tezelor şi disertaţiilor recente: Paul Negruţ, The Development of the Concept

of Authority Within the Romanian Orthodox Church in the Twentieth Century (tezăde doctorat, London Bible
College, Brunel University, 1994), din care o parte s-a publicat recent sub titlul Revelaţie, Scriptură, Comuniune –
O interogaţie asupra autorităţii în cunoaşterea teologică(Editura Cartea Creştină, Oradea, 1996); Silviu Eugen
Rogobete, Subject and Supreme Personal Reality in the Theological Thought of Fr. Dumitru Staniloae: An
Ontology of Love (tezăde doctorat, London Bible College, Brunel University, 1998), publicatăîn limba română
sub titlul O ontologie a iubirii. Subiect şi Realitate Personalăîn gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae (Editura
Polirom, Iaşi, 2001); Emil Bartoş, The Concept of Deification in Eastern Orthodox Theology with Detailed
Reference to Dumitru Staniloae (tezăde doctorat, University of Wales, 1997), revizuităşi publicatăsub titlul
Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae (Editura Institutului Biblic „Emanuel”, Oradea,
1999; Editura Cartea Creştină, Oradea, 2002); Gheorghe Verzea, Salvation in the Church in the Theology of
Dumitru Staniloae (dizertaţie de masterat, Queen’s University, Belfast, 1996); şi DănuţMănăstireanu, The Place
of Scripture in the Orthodox Tradition (disertaţie de masterat, London Bible College, Brunel University, 1994).
(De asemenea, DănuţMănăstireanu, A Perichoretic Model of the Church. The Trinitarian Ecclesiology of
Dumitru Stăniloae, tezăde doctorat, London School of Theology, Brunel University, 2005 – n.tr.). Îi datorez lui
DănuţMănăstireanu cea mai mare parte a informaţiei inclusăîn aceastănotăşi în paragraful de mai sus.
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şi săprospere, este necesar ca partea ortodoxăsădezvolte o poziţie publicămai fermăîn stabilirea de
relaţii cu instituţii şi biserici evanghelice la toate nivelurile – începând de la Departamentul pentru
ecumenism al Patriarhiei Române, pânăla nivelul maselor de laici şi preoţi ortodocşi. Aceste iniţiative
pot include: organizarea unor comisii comune de dialog ecumenic; realizarea unor schimburi academice
prin care istoria şi teologia fiecăreia dintre părţi, ortodoxăşi evanghelică, săpoatăfi predatăîn şcolile
celeilalte; publicarea de periodice teologice în care ambele comunităţi săpoatăparticipa într-un forum
comun, precum şi vizite personale reciproce în bisericile locale, într-o atmosferăde dragoste creştină. Cu
siguranţă, credincioşii ortodocşi sunt într-o poziţie privilegiatăfaţăde evanghelici în ce priveşte
influenţa, şi ca urmare poartăsarcina mai dificilăa responsabilităţii faţăde realizarea unităţii creştine în
România. Doar iniţiativa îndrăzneaţăa unor lideri ortodocşi, deopotrivălaici sau preoţi, poate pune capăt
deceniilor de ură, teamăşi ignoranţăfaţăde creştinătatea evanghelică, atitudini ce continuăsădomine
percepţia populaţiei ortodoxe româneşti. În mod similar, doar iniţiative ferme întreprinse de către lideri
evanghelici, laici sau ordinaţi, care îşi asumăriscul de a stârni opoziţie în comunităţile protestante din
care provin, îi vor putea duce pe evanghelici dincolo de percepţiile doctrinare greşite cu privire la
Ortodoxie şi de comportamentul ofensiv, încurajat şi de distorsionările populare ale credinţei ortodoxe
de către însăşi populaţia ortodoxă.

Teologi

Existăun număr mic, dar în creştere, de teologi care încep treptat săpublice lucrări în domeniul teologiei
ortodoxe şi celei evanghelice. Se pare căactivitatea este mai intensăde partea interesului evanghelic faţă
de Ortodoxie decât vice versa.21 Numărul surprinzător de mare de evanghelici convertiţi la Ortodoxie în
America de-a lungul ultimilor cincisprezece ani a prins comunitatea evanghelicădescoperităşi a
determinat câţiva binecunoscuţi teologi conservatori sărăspundăpierderilor tot mai mari din rândurile
evanghelicilor. Reprezentativ pentru acest grup este R.C. Sproul,22 un teolog de la Reformed
Theological Seminary din Florida şi Hank Hanegraaff,23 cunoscut şi sub numele de „Omul care răspunde
cu Biblia”, apologet şi cunoscător al sectelor, renumit pentru emisiunile sale de radio, care l-a succedat
pe regretatul Walter Martin.

Dincolo de aceste reacţii venite din partea dreptei evanghelice, existăteologi caracterizaţi de o mai
atentăinformare şi o atitudine echilibrată, care îşi lărgesc într-un mod energic perspectivele asupra
Ortodoxiei prin studierea autorilor clasici şi a scriitorilor moderni aparţinând creştinătăţii răsăritene.
Motivaţia lor pare săfie înrădăcinatăîntr-o conştientizare corectăa deficienţelor şi a golurilor existente
în prezent în teologia modernăşi o lăudabilădorinţăde îmbunătăţire a situaţiei actuale. În cercetarea pe
care o întreprind, unii dintre ei devin conştienţi de faptul căteologia patristicăşi cea bizantinănu sunt
doar fundamentale pentru creştinismul istoric atât din răsărit cât şi din apus, ci ele sunt îndeosebi
determinante în formarea identităţii contemporane a Bisericii Ortodoxe. Menţionarea succintăa câtorva
teologi şi a lucrărilor lor va arăta direcţia pe care evanghelicii îşi desfăşoarăstudiile lor asupra
creştinismului răsăritean.

Gerald Bray, un evanghelic britanic ce activeazăîn prezent în America, este astăzi unul dintre
cercetătorii cei mai erudiţi şi mai competenţi din punct de vedere lingvistic în studierea Ortodoxiei.
Spectrul abilităţilor sale lingvistice îl aşeazăpe Bray în linia întâi a cercetării teologice evanghelice. El
este un foarte bun cunoscător nu doar al limbilor biblice, ebraica şi greaca, dar şi al limbilor latină,
greaca bizantină, greaca modernăşi rusa. Ca specialist în teologia istoricăşi în drept canonic anglican,
Bray predă(printre altele) cursuri în Patrologia greacăşi latinăşi scrie lucrări care abordeazăteme

21 O excepţie poate fi reprezentatăde cărţile şi broşurile apologetice accesibile maselor, scrise împotriva
evanghelicilor de preoţi şi slujitori laici ortodocşi din America. Peter Gillquist şi Frank Schaeffer aparţin acestei
categorii. Literatura apologeticăpublicatăde evanghelici împotriva Ortodoxiei este mult mai restrânsă, excepţie
făcând mai vechile agenţii misionare, precum cea a lui Spiros Zodhiates, „American Mission to the Greeks”.

22 Revista organizaţiei Ligonier Ministry condusăde R.C. Sproul, Tabletalk (numărul din iunie 1999), conţine
câteva articole consacrate condamnării învăţăturilor şi practicilor „eretice” ale Bisericii Ortodoxe.

23 Periodicul Christian Research Journal, editat de Christian Research Institute, sub coordonarea lui
Hanegraaff, a publicat articolul Dr. Paul Negruţ, „Searching for the True Apostolic Church: What Evangelicals
Should Know about Eastern Orthodoxy,” Christian Research Journal 20 (Ian.–Martie, 1998).
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teologice aflate în centrul Ortodoxiei din trecut şi a celei din lumea contemporană. Printre scrierile sale
se numărăstudiile „Eastern Orthodox Theology” [Teologie ortodoxărăsăriteană],24 „Justification and
the Eastern Orthodox Churches” [Justificarea şi Bisericile Ortodoxe Răsăritene],25 „The Filioque Clause
in History and Theology” [Clauza filioque în istorie şi în teologie],26 cărţile The Doctrine of God
[Doctrina despre Dumnezeu]27 (care se ocupăîn detaliu de Ortodoxie şi de gândirea creştinădin primele
secole), Biblical Interpretation: Past and Present [Interpretarea biblică: trecut şi prezent]28 şi câteva
cărţi în seria de comentarii patristice intitulatăAncient Christian Commentary on Scripture29 (Romani, 1
şi 2 Corinteni, precum şi cărţile cuprinse între Iacov şi Iuda; colecţia va fi discutatăulterior în cadrul
prezentării activităţii lui Thomas Oden). Bray îşi caracterizeazăpoziţia faţăde Ortodoxie dupăcum
urmează:

Poziţia mea faţăde Ortodoxie constăîntr-o atitudine de înţelegere, dar nu este lipsităde critică. Nu
împărtăşesc fascinaţia cu care unii din vest se raporteazăla Ortodoxie (dupăce am trăit atât în Grecia,
cât şi în Rusia, este dificil săpercept în mod idealist Biserica Ortodoxă), dar împărtăşesc din plin
preocupările fundamentale ale Ortodoxiei şi cred căîn relaţia cu evanghelicii protestanţi (şi desigur cu
alţii) existăun amplu spaţiu comun, pe care trebuie săîl explorăm. Presupun căs-ar putea spune căeu
aparţin tradiţiei redate prin expresia folositălui C. S. Lewis „creştinism pur şi simplu”, căutând ceea
ce ne uneşte dincolo de diferenţele culturale şi istorice, şi concentrându-măasupra acestui aspect.30

Însăceea ce îl distinge pe Bray de ceilalţi evanghelici aflaţi în „tradiţia C.S. Lewis” este focalizarea sa
asupra credinţei ortodoxe ca element care se aflăîn mod vital în centrul acestei tradiţii. În timp ce alţii,
precum Lewis şi G. K. Chesterton au explorat „Ortodoxia” prin intermediul scrierilor Părinţilor, al
crezurilor şi conciliilor „creştinismului istoric”, Bray leagăo mare parte din „creştinismul istoric” de
viaţa spiritualăşi instituţionalăactualăa Bisericii Ortodoxe. În acest fel, Bray nu opereazăcu o
Ortodoxie lipsităde trup, ci cu o Ortodoxie care în mare parte este realizarea Bisericii Ortodoxe
Bizantine şi cu moştenirea teologicăpe care ea a lăsat-o unei mari părţi din protestantismul şi din
catolicismul tradiţional actual.

Recenta carte a lui Donald Fairbairn intitulatăEastern Orthodoxy through Western Eyes31 merităo
atenţie aparte. Dr. Fairbairn a slujit ca misionar baptist, lucrând în prima parte a anilor 1990 în Rusia şi
Europa de Est. El este totodatăun cercetător în domeniul Patristicii, obţinându-şi doctoratul la
Cambridge University cu o tezăaxatăpe hristologia Sf. Chiril din Alexandria. A scris câteva articole
importante cu privire la lucrarea misionarăprintre ortodocşi şi despre locul credinţei evanghelice în acel
context.32 Dintre toate articolele şi cărţile pe care le-am citit în problema relaţiei dintre Ortodoxie şi
occident, nimic nu întrece lucrarea Eastern Ortodoxy through Western Eyes. Este un studiu echilibrat,
judicios şi extrem de bine informat asupra elementelor de detaliu ale teologiei patristice, cât şi asupra
planului practic, primar, al vieţii şi gândirii creştinilor ortodocşi ruşi. (Cititorii trebuie săcunoascăfaptul
căexistădiferenţe regionale între comunităţile ortodoxe. Credincioşii ortodocşi din Rusia şi Europa de
Est sunt adesea mult mai conservatori decât cei din Orientul Mijlociu şi America, zone în care în general
atitudinile sunt caracterizate de mai multăreceptivitate şi flexibilitate.) Consider căaceastăcarte ar
trebui citităîn mod obligatoriu nu doar de misionarii care se pregătesc sălucreze în ţările ortodoxe, ci şi

24 Gerald Bray, „Eastern Orthodox Theology”, în Sinclair B. Ferguson, David F. Wright, J. I. Packer, (ed.), New
Dictionary of Theology (Inter-Varsity, Downers Grove, Ill., 1998), p. 215–18.

25 Gerald Bray, „Justification and the Eastern Orthdox Churches”, în J. I. Packer, (ed.), Here We Stand (Inter-
Varsity, Downers Grove, Ill., 1993), p. 83ş.m.d.

26 Gerald Bray, „The Filioque Clause in History and Theology,” Tyndale Bulletin 34 (1983), p. 91–144.
27 Gerald Bray, The Doctrine of God (Inter-Varsity, Downers Grove, Ill., 1993).
28 Gerald Bray, Biblical Interpretation: Past and Present (Inter-Varsity, Downers Grove, Ill., 1998).
29 Gerald Bray, editor, Romans (Inter-Varsity, Downers Grove, Ill., 1998); idem, editor, 1–2 Corinthians (Inter-

Varsity, Downers Grove, Ill., 1999); idem, editor, James, 1–2 Peter, 1–3 John, Jude (Inter-Varsity, Downers
Grove, Ill., 2000).

30 Email trimis de Gerald Bray autorului studiului de faţă, în 23 iulie 1999.
31 Donald Fairbairn, Eastern Orthodoxy through Western Eyes (Westminster John Knox Press, Louisville,

2002).
32 Ibid., p. 199, pentru o listăcompletăa articolelor.
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în cadrul cursurilor de teologie din seminariile ortodoxe şi cele evanghelice. Criticile şi aprecierile aduse
Bisericii Ortodoxe îi vor ajuta pe ortodocşi şi pe evanghelici săînţeleagămai bine adevăratele domenii
de gândire comunăşi de dezacord. Ca ortodocşi, avem nevoie în special săascultăm ceea ce spune
Fairbairn despre noi, deoarece aceasta ne ajutăsăne aţintim privirea la ceea ce este cu adevărat în
centrul identităţii ortodoxe. El aratămodul în care propria noastrăcredinţăeste profund evanghelicăîn
esenţăşi fiind definităastfel în mod adecvat, este compatibilăîn mare măsurăcu miezul identităţii
evanghelice protestante. Nu sunt decât puţine dintre temele teologice abordate pe care eu le-aşfi
interpretat altfel decât Fairbairn. Prin abordare, lucrarea este relevantăpentru un anumit spaţiu, deoarece
se limiteazăla contextul rus şi la cel est-european. Comunităţile ortodoxe arabe din Orientul Mijlociu
sunt analizate insuficient şi sunt semnificativ diferite de Biserica OrtodoxăRusă. Unele din concluziile
sale nu pot fi aplicate comunităţii pan-ortodoxe. De exemplu, felul în care prezintă„Viziunea ortodoxă
şi distorsionările ei” oferăun material excelent provenind din spaţiul religiei populare ruse. Unele din
distorsionările de naturăreligioasăcu siguranţăse aplicăşi altor comunităţi ortodoxe, însăcititorii
trebuie săfie atenţi pentru a nu transpune experienţa rusăasupra tuturor bisericilor ortodoxe. Cu toate
acestea, cartea este fărăîndoialăo lecturăde primăimportanţăpentru oricine manifestăinteres faţăde
relaţia dintre Ortodoxie şi teologia evanghelică. De fapt, cititorii ortodocşi ar trebuie săo citească, dacă
nu pentru un alt motiv, cel puţin pentru a avea o mai bunăînţelegere a propriei lor credinţe şi a
pericolelor reprezentate de distorsionările doctrinare ivite prin influenţa credinţei populare.

Un alt teolog important care activeazăîn dialogul dintre cele douătradiţii este Thomas Oden. Acesta
afirmă:

În Agenda for Theology (1979) propuneam un program de paleo-ortodoxie postmodernămenit să
aşeze din nou rădăcinile teologiei contemporane în consensul izvoarelor creştine clasice. Tot ce am
întreprins de atunci încoace a urmărit sădezvolte acea premisă. Fărăîndoială, cele trei volume ale
mele de teologie sistematicăfac trimitere în mod constant la surse patristice, dupăcum şe întâmplăîn
lucrarea de teologie pastoralăşi în studiul cuprins în cele patru volume intutulate Classical Pastoral
Care.33

Oden foloseşte o metodăteologicăcare porneşte de la următoarea convingere: consensul Părinţilor
Bisericii din primul mileniu al istoriei creştine dobândeşte un statut normativ în definirea ortodoxiei
creştine. Aceastăistorie a dogmei include rezoluţiile conciliilor ecumenice (325-787 d.Hr.), consensus
patrum, lex orandi a bisericii, teologia pastoralăşi alte expresii ale creştinătăţii „universale”. Pe lângă
lucrările citate anterior, un proiect recent care relevăcel mai clar premisa lui Oden constăîn activitatea
sa editorialăpentru publicarea unei colecţii de douăzeci şi şapte de volume de comentarii patristice
asupra întregii Biblii. Având titlul Ancient Christian Commentary on Scripture (ACCS), aceastăserie
reprezintăprima colecţie modernăde comentarii patristice, ieşităde sub condeiul unui teolog evanghelic
de marcăşi sub egida unei edituri evanghelice (Inter-Varsity Press). Oden descrie natura şi scopul
proiectului în „Introducere Generală”.

Ancient Christian Commentary on Scripture are ca scop revitalizarea învăţăturii creştine bazate pe
exegeza creştinăclasică... Aceastăserie îi oferăpastorului, exegetului, studentului şi cititorului laic
mijloacele necesare pentru a cunoaşte ce anume au spus Sf. Atanasie sau Sf. Ioan Hrisostomul sau
Părinţii pustiei despre un anume text, în vederea predicării, studiului sau meditaţiei. În rândurile
laicilor catolici, protestanţi şi ortodocşi se contureazătot mai puternic convingerea căaspectele vitale
date de predicarea biblicăşi devenirea spiritualănecesitărădăcini mult mai profunde, dincolo de
orizontul orientărilor istorico-critice care au dictat direcţia studiilor biblice din zilele noastre. Drept
urmare, aceastălucrare se adreseazăunei audienţe cu mult mai largi decât o fac studiile specializate
consacrate Patristicii.34

Cu siguranţăeste vorba de un proiect ce s-a dorit a fi ecumenic, a cărui echipăeditorialăla nivelul
volumelor este alcătuitădin specialişti catolici, protestanţi şi ortodocşi, care, sub coordonarea lui Oden,
au intenţionat ca proiectul săedifice audienţele respective. Faptul căseria nu este publicatăşi distribuită
de o editurăromano-catolicăsau ortodoxă, ci de Inter-Varsity Press, aratămodul remarcabil în care

33 Email primit de autor de la Thomas Oden în 21 iulie 1999.
34 Bray, Romans.
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printre evanghelicii din întreaga lume are loc o renaştere a studiilor patristice. Impactul foarte probabil
pe care aceastăserie îl va avea asupra viitorului dialogului dintre ortodocşi şi evanghelici poate fi enorm.
De vreme ce Părinţii Bisericii au avut un rol formativ în conturarea identităţii Bisericii Ortodoxe,
colecţia îi va încuraja în mod natural pe cititorii din întreaga lume săpriveascădincolo de comentatorii
clasici creştini, înspre Biserica ce şi-a însuşi în maniera cea mai profundăacele izvoare. Aceasta îi va
motiva în mod inevitabil pe evanghelici săexploreze într-o mai mare profunzime temele hristologice,
trinitare, eclesiologice şi sacramentale ale Părinţilor Bisericii primare şi ale Bisericii Ortodoxe, ca
evidentămoştenitoare a acestora. De aici nu trebuie săse înţeleagăcăPărinţii ne oferăo interpretare
unică, incontestabilă, a fiecărui verset din Biblie. Dupăcum seria lasăîn mod evident săse vadă, existăo
varietate de interpretări patristice asupra oricărui text din Scripturi. Oden nu trăieşte iluzia născocirii
unei tradiţii exegetice uniforme la toţi Părinţii cu privire la orice text din Scriptură. El recunoaşte că
aproape pentru fiecare pericopăexistăun spectru larg de interpretări. Însăeste la fel de evident faptul că
existăsubiecte exegetice dominante care corespund accentelor majore ale teologiei ortodoxe. Lăsând ca
Părinţii înşişi săvorbească, seria ACCS reflectădiferenţele considerabile între Părinţi în expresia
culturalăşi creativitatea teologică, ei realizând în acelaşi timp un consens remarcabil asupra temelor
centrale ale revelaţiei divine. O asemenea descoperire nu poate decât să-i conducăpe evanghelici înspre
o apreciere mai profundăa Ortodoxiei, accentuând în acelaşi timp asemănările şi deosebirile acesteia
faţăde tradiţia catolicăşi de cea protestantă.

Se poate spune cădupăpărerea tuturor, J. I. Packer este unul dintre cei mai renumiţi reprezentanţi ai
evanghelicilor care a trăit în acest secol. Odatăajuns la anii de vârf ai carierei sale, remarcăm faptul căel
începe sămanifeste un interes clar faţăde dialogul creştin conservator, în speranţa alcătuirii unei agende
comune pentru mărturia unitarăa Bisericii în lumea contemporană. Activitatea sa în domeniul
„ecumenismului evanghelic” (dacăni se permite a folosi aceastăexpresie) a început cel mai vizibil prin
dialogul său cu catolicii în 1995, ceea ce a dus la semnarea de către el a documentului „Evangelicals and
Catholics Together” [Evanghelici şi catolici împreună]. Cu toate căpreocuparea sa faţăde Ortodoxie a
început mult mai devreme, doar în 1995 ea şi-a găsit o expresie concretăîntr-o întrunire ecumenică
conservatoare, denumităconferinţa „Rose Hill”, în care au fost prezenţi catolici, ortodocşi şi
evanghelici. La acea întâlnire, Dr. Packer şi autorul studiului de faţăau lucrat în mod oficial ca parteneri
de dialog. La Rose Hill, Packer a prezentat un articol intitulat „On from Orr: Cultural Crisis, Rational
Realism and Incarnational Ontology” [DupăOrr: criză culturală, realism raţional şi ontology
incarnaţională], căruia i-am răspuns prin „An Eastern Orthodox Response to J. I. Packer” [Un răspuns
ortodox către J. I. Packer].35 Dialogul a continuat în 1997, când Dr. Packer alături de prezentul autor au
predat în tandem la Regent College un curs intitulat „Eastern Orthodoxy and Evangelicalism in
Dialogue” [Ortodoxia şi Evanghelismul în dialog].36 Acest curs, organizat ca un dialog, a constituit un
moment istoric, fiind primul de acest gen ţinut într-unul dintre seminariile evanghelice din America de
Nord. Datorităpersonalităţii distinse a lui Dr. Packer şi a obiectivului teologic constructiv al cursului,
audienţa a dovedit nu doar căun asemenea dialog între ortodocşi şi evanghelici este posibil, ci şi faptul
căel poate duce la o mărturie comunăfărăa i se cere vreuneia din părţi săîşi compromităintegritatea
doctrinarăa poziţiei sale. Apoi, în septembrie 1999, Dr. Packer a dus mai departe dialogul ortodox-
evanghelic din America prin prezenţa sa ca principalul vorbitor evanghelic în cadrul întâlnirii anuale
ţinute de Society for the Study of Eastern Orthodoxy and Evangelicalism.37 Tema conferinţei a fost
„«Outside the Church There Is No Salvation»: An Orthodox and Evangelical Exchange.” Conferinţa s-a

35 James Cutsinger, editor, Reclaiming the Great Tradition: Evangelicals, Catholics and Orthodox in Dialogue
(Inter-Varsity, Downers Grove, Ill., 1997), p. 155–84. Vezi de asemenea J. I. Packer, “Christian Morality Adrift”,
lucrare prezentatăîn cadrul Conferinţei „Faith and Renewal” şi al cărei răspuns ortodox venit din partea Pr.
Stanley Harakas apare în Kevin Perrota, John Blattner, editori, A Society in Peril (Servant Publications, Ann
Arbor, Mich., 1989).

36 Curs disponibil pe casete audio la librăria Regent College.
37 Dr. Edward Rommen a fost principalul vorbitor ortodox. Rommen a deţinut anterior postul de profesor în

cadrul departamentului de misiune al Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois. Anunţul convertirii
sale la Biserica Ortodoxăa apărut în Christianity Today (11 august 1998).
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dovedit a fi cea mai mare întrunire desfăşuratăpânăîn prezent de creştini ortodocşi şi evanghelici, cu o
participare de aproximativ douăsute de persoane.

Alături de Bray, Oden şi Packer, cel puţin pe scurt ar trebui menţionatăactivitatea şi a altor specialişti.
Aceştia provin dintr-un context calvinist, anglican, anabaptist, al bisericilor libere, nazarinean, menonit,
wesleian, penticostal şi al altor denominaţii. În aceastălistăpot fi incluşi Miroslav Volf,38 Grant
Osborne,39 Harold O. J. Brown,40 Daniel Clendenin,41 James Stamoolis,42 Donald Bloesch,43 Kent Hill,44

Mark Noll,45 Kenneth Kantzer,46 Randy Maddox,47 Thomas Finger,48 T. F. Torrance,49 Elaine Storkey,50

38 Volf oferăcea mai pătrunzătoare criticăvenitădin partea unui reprezentant al bisericilor libere, asupra
eclesiologiilor “euharistice” moderne ortodoxe şi catolice, aşa dupăcum acestea sunt dezvoltate de John Zizioulas
şi respectiv Cardinalul Ratzinger (Miroslav Volf, After Our Likeness: The Church as the Image of the Trinity
[Eerdmans, Grand Rapids, 1998]). Volf este un penticostal croat, care a predat anterior la Fuller Seminary şi în
prezent la Yale. Traiectoria carierei sale şi interesele sale teologice stau drept mărturie asupra dezvoltării cercetării
evanghelice în direcţia unei “Ortodoxii ecumenice”, care priveşte modelul colegial al eclesiologiei “euharistice”
din Ortodoxie ca fiind mai compatibil cu teologia evanghelicădecât modelul papal de eclesiologie “euharistică”
din romano-catolicism.

39 Osborne oferăcel mai reuşit studiu hermeneutic comparativ realizat pânăîn prezent, în „The Many and the
One: The Interface Between Eastern Orthodox and Protestant Evangelical Hermeneutics,” St. Vladimir’s
Theological Quarterly 3 (1995), p. 281–304. Lucrarea a fost iniţial prezentatăîn cadrul SSEOE, unde Osborne
este un partener activ de dialog. El este profesor de Noul Testament la Trinity Evangelical Divinity School,
Deerfield, Illinois.

40 Brown este unul dintre puţinii cercetători evanghelici care şi-au scris teza de doctorat sub coordonarea
regretatului teolog ortodox George Florovsky, care a predat la Princeton. Brown este un interpret eficient al
gândirii lui Florovsky pentru comunitatea evanghelică, deşi uneori el îl constrânge pe acesta săintre în nişte
papuci evanghelici incomfortabil de strâmţi, e.g., „On Method and Means in Theology,” în John D. Woodbridge,
Thomas E. McComiskey, editori, Doing Theology in Today’s World: Essays in Honor of Kenneth S. Kantzer
(Zondervan, Grand Rapids, 1991), p. 147–169.

41 Clendenin a fost expus la Ortodoxie în timpul celor câţiva ani petrecuţi în Rusia, ca profesor de religie la
Universitatea de Stat din Moscova. Din aceastăperioadăa rezultat o lucrare foarte răspândită, publicatăîn două
volume, în care Ortodoxia este prezentatăcititorilor occidentali: Eastern Orthodox Christianity: A Western
Perspective (Baker, Grand Rapids, 1994); ibid., editor, Eastern Orthodox Theology: A Contemporary Reader
(Baker, Grand Rapids, 1995). Principala contribuţie adusăde Clendenin este sinteza pe care o realizeazăasupra
ideilor de bazăa scriitorilor ortodocşi din literatura suplimentarăşi interpretarea acestor idei în mod specific
pentru un auditoriu evanghelic protestant.

42 Stamoolis a fost unul dintre membrii fondatori al SSEOE. El este un baptist crescut într-un context ortodox şi
anterior a fost decan al Wheaton Graduate School. Apropiat de Biserica Ortodoxă, însătotodatăavând o atitudine
critic constructivă, contribuţia sa la dialog a fost în principal în domeniul misiunilor ortodoxe. A se vedea James
Stamoolis, Eastern Orthodox Mission Theology (Orbis Books, Maryknoll, N.Y., 1986). Pentru reflecţiile sale
asupra motivelor pentru care a devenit evanghelic, a se vedea „Reflections on Becoming Evangelical” în
Occasional Bulletin publicat de Evangelical Missiological Society, 11.1 (Spring 1999), p. 3–4.

43 Un participant la întrunirile SSEOE, unde a prezentat o lucrare cu titlul „Salvation in Protestant
Evangelicalism” (1993) din impresionanta sa lucrare Christian Foundations, vol. 2 (Inter-Varsity, Downers
Grove, Ill., 1997).

44 Kent Hill, The Soviet Union on the Brink: An Inside Look at Christianity and Glasnost (Multnomah,
Portland, Ore., 1991). Hill a fost de asemenea un activ participant la activitatea SSEOE şi susţinător al acesteia.

45 Deşi nu a scris mult în acest domeniu, el este membru SSEOE, prieten apropiat şi consecvent sprijinitor al
dialogului ortodox-evanghelic. Modul în care apeleazăla concepţiile Pr. George Florovsky în ce priveşte
mandatul istoricului creştin rămâne fundamental pentru prelegerile pe care le-a ţinut la Wheaton College în cadrul
cursului de Istorie a Civilizaţiei Occidentale. (Din toamna anului 2006 Mark Noll va preda la Notre Dame
University – n.tr.)

46 Activitatea sa în domeniu este manifestatăprin implicarea şi sprijinul acordat SSEOE: „Numai lucruri bune
pot rezulta din convorbiri adevărate între gânditorii ortodocşi şi evanghelicii conservatori. Iar aceastăsocietate
oferătocmai un astfel de cadru.”

47 Randy Maddox, Responsible Grace: John Wesley’s Practical Theology (Kingswood Books, Nashville, 1994).
Unul dintre obiectivele lui Maddox este săgăseascăîn gândirea lui Wesley o integrare instructivăa accentelor
teologice care au separat în mod tradiţional creştinismul răsăritean de cel apusean.
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Vinay Samuel,51 David Dockery,52 şi alţii53 pe care fărăîndoialăi-am omis. Ar fi prea mult săafirmăm
cătoţi aceştia sunt specialişti în creştinismul răsăritean, dar fiecare într-un mod specific a început să
îndrume comunitatea evanghelicăînspre un nivel al dialogului academic mult mai avansat decât a fost
vreodată. De fapt, editura Zondervan, o importantăediturăevanghelică, a recunoscut recent căstudierea
Ortodoxiei este o lacunăa cercetării evanghelice actuale care trebuie săfie acoperită. În iulie 1999,
editorii academici au autorizat publicarea unei noi cărţi din seria „Counterpoint Series”, care va fi în
mod exclusiv consacratăacestui subiect. Titlul provizoriu al acestei lucrări în curs de apariţie este Three
Views on Eastern Orthodoxy and Evangelicalism, fiind editatăde James Stamoolis.54

Teologia nu este astăzi singurul domeniu al cercetării evanghelice care interacţioneazăcu Biserica
Ortodoxă. Psihologii evanghelici preiau şi ei unele dintre concepţiile Părinţilor pustiei, din Biserica
Ortodoxăbizantină, sirianăşi coptă. Fărăa minimaliza rolul esenţial pe care teologia trebuie să-l aibăîn
vindecarea rănilor dintre credincioşii ortodocşi şi cei evanghelici, existătotodatăşi o mare valoare
practicăîn folosirea resurselor antropologiei ortodoxe în slujba psihologiei creştine. Unul dintre
specialiştii care lucreazăspecific în acest domeniu este Dr. Janice Strength, profesor de terapia familiei
la Facultatea de psihologie de la Fuller Seminary.55 Ea este de asemenea co-fondatoare a unei şcoli
postuniversitare de psihologie creştinăîn Moscova, în care majoritatea covârşitoare a celor din
conducere şi dintre studenţi sunt ortodocşi. Însărecent, bordul american al şcolii a întrerupt relaţiile cu
şcoala din Rusia datorităunui sistem de valori foarte diferit cu privire la căsătorie. Cu toate acestea,
şcoala existăîn continuare ca şcoalăcreştină, având atât profesori ortodocşi, cât şi protestanţi.56 Într-un
capitol intitulat „From Conflict to Love: Suggestions for Healing the Christian Family” [De la conflict la
dragoste: sugestii pentru vindecare în familia creştină], Strength oferăcomunităţii ortodoxe şi celei
evanghelice o analizăfoarte finăa naturii umane şi a rezolvării conflictelor, alături de câteva linii

48 Thomas Finger, „Anabaptism and Eastern Orthodoxy: Some Unexpected Similarities?” Journal of
Ecumenical Studies (Autumn, 1995), articol prezentat iniţial la SSEOE.

49 Torrance trebuie săfie luat mult mai serios în consideraţie în contextul evanghelic din America de Nordşcu
totul alta este situaţia în Europa. Îngrijorările exprimate de evanghelicii din America de Nord se datoresc în parte
epistemologiei sale teologice şi a accentului redus pus pe revelaţia propoziţională. Cu toate acestea, modul
extraordinar în care stăpâneşte limba şi literatura Bisericii Răsăritene (anticăşi modernă), alături de ecumenismul
său relativ conservator izvorât dintr-o profesiune de credinţăcalvinistă, fac contribuţiile sale imposibil de trecut cu
vederea. Evanghelicii ar trebui săinteracţioneze cu propunerile sale mult mai profund decât au făcut-o pânăîn
prezent. Printre scrierile sale, mult prea multe pentru a le putea enumera, a se vedea contribuţia sa recentăla
dialogul reformat-ortodox în Trinitarian Perspectives: Toward Doctrinal Agreement (T & T Clark, Edinburgh,
1994).

50 Elaine Storkey, „The WCC Statement on Mission: A Paper for Discussion” în van Beek, Lemopoulos,
editori, Turn to God, Rejoice in Hope!, p. 75–79. Storkey este asistentul lui John Stott la Institute for
Contemporary Christianity, Londra.

51 De remarcat mai mult pentru participarea sa la consultările ortodox-evanghelice din cadrul întrunirii CEB
ţinutăîn 1998 la Hamburg, în Germania, decât pentru publicarea unor studii academice în domeniu. El este
director executiv al Oxford Center for Mission Studies.

52 David Dockery, Biblical Interpretation Then and Now: Contemporary Hermeneutics in the Light of the Early
Church (Baker, Grand Rapids, 1992). Lucrarea dovedeşte recuperarea vechii tradiţii exegetice de către un
specialist baptist în Noul Testament. Glen Hinson şi Charles Scalese, baptişti, procedeazăîn mod similar în
domeniile evanghelizării, eclesiologiei patristice, teologiei sacramentale şi ale hermeneuticii teologice.

53 Craig Blaising, „Scripture, Tradition and Authority: A Response to Emmanuel Clapsis,” lucrare nepublicată
prezentatăîn cadrul întrunirii SSEOE (1995); totodată, Blaising a lucrat ca secretar-casier al SSEOE (1995–97);
Robert Rakestraw, „Becoming Like God: An Evangelical Doctrine of Theosis,” Journal of the Evangelical
Theological Society 2 (1994); Gabriel Fackre, The Christian Story, ediţia a treia, 3 vol., (Eerdmans, Grand Rapids,
1996). Fackre a crescut cu un tatăcare provenea dintr-o familie ortodoxădin Orientul Mijlociu. Walter Sawatsky,
menonit, a publicat numeroase cărţi şi articole consacrate evanghelicilor din Rusia. Cecil Robeck, penticostal, a
studiat la rândul lui eclesiologia Sf. Ciprian în lumina discuţiilor ecumenice contemporane catolice şi ortodoxe.
54 Lucrarea a apărut între timp şi se aflădeja în procesul traducerii şi publicării în limba română(n.tr.).
55 În prezent, ea lucreazăca asistent al rectorului, însădatorităunor probleme de sănătate va trebui probabil să
demisioneze în curând.
56 Email primit de la Janice Strength, în 12 februarie 2003.
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directoare asupra dialogului ortodox-evanghelic din Rusia, prezentate din perspectiva unui terapeut al
familiei.57

Atunci când de îndreptăm atenţia asupra părţii ortodoxe în acest dialog, remarcăm cu regret faptul că, cu
câteva excepţii notabile,58 contactul teologilor din Rusia şi Grecia cu evanghelicii este foarte modest sau
chiar inexistent, ei chiar dispreţuindu-i pe aceştia, în principal datoritămisiunilor evanghelice – misiuni
care în Rusia se bucurăîn multe cazuri de reuşită, dar în Grecia sunt lipsite de succes.

În afara Rusiei şi a Greciei, teologii ortodocşi sunt angrenaţi la diferite niveluri în construirea unor punţi
de legăturăcu evanghelicii. Sunt rezervat săvorbesc despre mine însumi, însăca teolog ortodox am avut
privilegiul de a consacra acestui domeniu o parte din cercetarea pe care am făcut-o pânăacum. Am
amintit deja în paragrafele anterioare trei contribuţii: SSEOE, capitolul „An Eastern Orthodox Response
to J. I. Packer,” şi cursul pe care l-am predat alături de Dr. Packer la Regent College, cu tema „Eastern
Orthdoxy and Evangelicalism in Dialogue”. Alături de acestea, sunt şi următoarele capitole şi articole:
capitolul „New Dimensions in Eastern Orthodox Theology” [Noi dimensiuni în teologia ortodoxă
răsăriteană] oferăun ghid introductiv în studierea Ortodoxiei, scris special pentru studenţii evanghelici
de la teologie.59 Deşi este destinat unei audienţe nord-americane, puţin familiarizatăcu limbile europene,
studiul slujeşte ca introducere în cunoaşterea principalelor trăsături ale teologiei ortodoxe şi a capcanelor
metodologice care trebuie evitate atunci când aceasta este studiată. În eseul „Evangelical Missions in
Eastern Orthodox Lands” [Misiuni evanghelice în ţările ortodoxe] este schiţatăo strategie misiologică
pentru evanghelicii care slujesc în ţări ortodoxe precum Rusia sau cele din Europa de Est.60 Tot în
domeniul misiologiei, a se vedea scurtul articol „Orthodox Mission Movements” [Mişcări misionare
ortodoxe] apărut în Evangelical Dictionary of World Missions [Dicţionar evanghelic de misiune
mondială], editat de A. Scott Moreau et al. (Baker, 2000); la fel, şi articolul „What Orthodox Christians
Can Learn from Evangelical Christians” [Ce anume pot învăţa creştinii ortodocşi de la creştinii
evanghelici] apărut în Global Missions Report (2003) publicat de East/West Institute, Samford
University, institut coordonat de Dr. Mark Elliot. În sfera spiritualităţii comparate, autorul de faţăa
prezentat o lucrare la Regent College, cu tema „Eastern Orthodox and Evangelical Spirituality: The Core
of a Common Agenda” [Spiritualitate ortodoxăşi evanghelică: miezul unei agende comune].61 Pe scena
internaţională, dupăcum am amintit anterior, am avut privilegiul de a fi invitat pentru a susţine prelegeri
în cadrul consultărilor ortodox-evanghelice sponsorizate de Consiliul Ecumenic al Bisericilor, întruniri
ţinute în Alexandria (Egipt) şi Hamburg (Germania).62 Totodatălucrez la un capitol pentru cartea Three
Views on Eastern Orthodoxy and Evangelicalism [Trei perspective asupra Ortodoxiei şi
Evanghelismului], aflatăîn curs de apariţie, editatăde James Stamoolis (Editura Zondervan, fapt
menţionat anterior); capitolul este intitulat „The Evangelical Theology of the Eastern Orthodox Church”
[Teologia evanghelicăa Bisericii Ortodoxe]. În cadrul acestuia, nădăjduiesc săsintetizez ultimii treizeci
de ani de studiu teologic şi experienţăîn teologia ortodoxăşi cea evanghelică, prin prezentarea motivelor
pentru care cred căcele douăteologii sunt compatibile în domenii cheie, dupăcum ele rămân
incompatibile în altele. Acestor lucrări li se alăturăcâteva cursuri postuniversitare în sfera istoriei

57 Janice Strength, „From Conflict to Love: Suggestions for Healing the Christian Family,” în S. Linzey, K.
Kaisch, editori, God in Russia: The Challenge of Freedom (University Press of America, Lanham, Md., 1999).
58 O astfel de excepţie o reprezintăAcademia TeologicăEvanghelicădin St. Petersburg, care include între cei care
predau profesori ortodocşi ruşi (pentru mai multe detalii, vezi secţiunea ulterioară„Seminarii şi universităţi”).
Alte excepţii pot fi reprezentate de câţiva lideri ortodocşi ruşi: Pr. Alexander Borisov, regretatul Pr. Alexander
Men şi Mitropolitul Kyril. Nu îmi sunt cunoscute excepţii similare în Grecia, deşi Arhiepiscopul Demetrios
Trakatellis a putut fi considerat un prieten al evanghelicilor din Atena, înainte de a părăsi Grecia în 1999 pentru a
deveni noul Arhiepiscop al Arhidiocezei Ortodoxe Greceşti din America de Nord.
59 David Dockery, editor, New Dimensions in Evangelical Thought (Inter-Varsity, Downers Grove, Ill., 1998), p.
92–117.
60 Trinity World Forum (Winter, 1996), publicaţie periodicăpublicatăde Trinity Evangelical Divinty School,
Deerfield, Illinois.
61 Curs disponibil pe casete audio la librăria Regent College.
62 „Eastern Orthodoxy and Evangelicalism in Dialogue”, în van Beek, Lemopoulos, editori, Turn to God, Rejoice
in Hope!, p. 69–74.
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Ortodoxiei, a teologiei şi misionarismului ei, cursuri pe care le predau atât în seminarii ortodoxe cât şi
evanghelice din America de Nord (aspect ce va fi discutat ulterior în secţiunea „Seminarii şi
universităţi”).

Alţi teologi ortodocşi au publicat articole ocazionale, oferind îndrumări specifice în ce priveşte relaţia
Bisericii Ortodoxe cu cercetarea evanghelică. Asemenea studii nu sunt nici pe departe numeroase, dar
identitatea autorilor şi mesajul pe care ei îl adreseazăsunt aspecte extrem de semnificative, datorită
poziţiilor strategice pe care aceştia le deţin în structurile eclesiastice din cadrul Bisericii Ortodoxe.
Teologii la care ne referim sunt Pr. Stanley Harakas,63 Pr. Theodore Stylianopoulos,64 Pr. Emmanuel
Clapsis,65 Episcopul Timothy (Kallistos) Ware,66 Arhiepiscopul Philip Saliba,67 Edward Rommen,68

Eusebius Stephanou,69 alături de un grup restrâns, dar în creştere, de preoţi ortodocşi locali70 din
America de Nord. Câteva spicuiri din mesajele de încurajare adresate organizaţiei SSEOE vor arăta forţa
interesului pan-ortodox faţăde dialogul cu comunitatea evanghelică:

Avem bucuria de a încuraja activitatea beneficăpe care dumneavoastrăşi organizaţia dumneavoastrăo
desfăşuraţi pentru promovarea comuniunii şi a îmbogăţirii spirituale reciproce printre cei care
participăla aceste activităţi. Nădăjduiesc căveţi fi rodnici şi văveţi înmulţi rândurile, pentru ca
mesajul lui Iisus Hristos, conform învăţăturii biblice şi apostolice, săfie cunoscut de toţi. –
Arhiepiscopul Philip Saliba, Primat al Arhidiocezei Ortodoxe Antiohiene a Americii de Nord

63 Stanley Harakas, „On Theological Method”, lucrare nepublicatăprezentatăla întrunirea SSEOE (1996).
64 A fost invitat săsusţinăo prelegere asupra spiritualităţii ortodoxe al întrunirea SSEOE desfăşuratăla Billy
Graham Center, Wheaton College, 1995. A se vedea mai jos remarcile sale.
65 Emmanuel Clapsis, „Scripture, Tradition and Authority: An Eastern Orthodox View”, studiu oferit în cadrul
SSEOE, 1995.
66 Articol nepublicat cu tema „The Holy Spirit in the Eastern Church Fathers” prezentat la un dialog penticostal-
ortodox în Praga, 1998.
67 Primat al Arhidiocezei Ortodoxe Antiohiene a Americii de Nord, care a primit membri ai Bisericii Ortodoxe
Evanghelice în Biserica Antiohiană, în 1987.
68 Un evanghelic convertit la Ortodoxie în 1997. A se vedea „Reflections on Becoming Orthodox” în The
Occasional Bulletin publicat de Evangelical Missiological Society, 11.1 (Spring, 1999), p. 1–3.
69 Stephanou este un ortodox grec prin naştere care a obţinut cinci diplome de studii postuniversitare în Grecia şi
Statele Unite. Timp de mai bine de trei decenii, el a susţinut reînnoirea ortodoxăpe linie evanghelică. Într-o vreme
fiind o personalitate controversatăîn Arhidioceza Greacă– datorităperceperii la el a unei lipse de echilibru
spiritual sub influenţa carismatică, şi nu pentru erezie dogmatică– el a fost persecutat de autorităţile bisericii, dar
niciodatăexcomunicat. În prezent se bucurăde binecuvântare din partea ierarhiei bisericeşti cu privire la
organizaţia sa „The Brotherhood of St. Symeon the New Theologian.” Frăţia este un grup de reînnoire spirituală
care organizeazătrimestrial conferinţe pe tema înnoirii la sediul ei din Destin, Florida, şi redacteazăo publicaţie
bilunară, numităThe Orthodox Evangelist (anterior The Logos). Actualmente o bunăparte din activitatea sa este
consacratăevanghelizării ortodoxe şi vindecării fizice şi emoţionale a persoanelor individuale şi familiilor. El a
avut de asemenea un rol esenţial în susţinerea lucrării lui Charles Omuroka, un tânăr evanghelist ortodox dinamic
din Kenya, în Africa de Est.
70 Parohiile ortodoxe locale au fost cel mai puţin afectate de acest dialog. Dupăcum se întâmplăadesea în
discuţiile ecumenice, concluziile l-a care s-a ajuns rămân de multe ori înţepenite undeva sus şi rareori ajung săse
filtreze pânăîn viaţa practicăa bisericii. Însăo excepţie de remarcat poate fi întâlnităla St. Paul’s Greek Orthodox
Church, Irvine, California. Preotul, Pr. Steve Tschilis, a găzduit în incinta bisericii întâlnirea anualăa SSEOE din
septembrie 1999, în cadrul căreia Dr. J. I. Packer şi Dr. Edward Rommen s-au adresat unei audienţe record.
Părintele Steve este un ortodox prin naştere, fiind de asemenea deschis la un dialog constructiv cu evanghelicii din
zona Californiei de Sud. Biserica sa este un model de parohie pan-ortodoxă, având un impresionant program de
ŞcoalăDuminicalăcondus de Eve Tibbs, un absolvent ortodox de la Fuller Seminary, şi care include în planul de
învăţământ instruire asupra Bibliei, istorie ortodoxă, liturgicăşi spiritualitate. Sunt şi alţi absolvenţi ortodocşi ai
unor seminarii evanghelice, pe care nu i-am menţionat pânăacum în acest articol. Remarcăm cazul Tatianei
Glebova, o credincioasăortodoxărusădin Moscova care tocmai a absolvit Fuller’s School of Psychology şi
lucreazăîn prezent cu un preot ortodox rus la dezvoltarea unui program de monitorizare a preoţilor ortodocşi ruşi;
şi cazul Părintelui Martin Ritsi, un absolvent al Fuller’s School of World Mission, care acum slujeşte ca director
al Orthodox Christian Mission Center în St. Augustine, Florida.
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SSEOE îndeplineşte un rol vital... Cât de mult avem de câştigat din a ne asculta unii pe alţii! Fie ca
Iisus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru al tuturor, săbinecuvinteze lucrarea dumneavoastră. –
Episcopul Timothy (Kallistos) Ware, Oxford University

În lumea post-sovietică, odatăcu deschiderea naţiunilor tradiţional ortodoxe înspre posibilitatea unui
prozelitism făţiş, relaţiile dintre evanghelici şi ortodocşi pot merge în una din cele douădirecţii: fie
întoarcerea la riscurile unei perioade pre-ecumenice, fie schimbarea cursului istoriei. SSEOE a început
deja săabordeze aceastăproblemăimportantăde naturăteologicăşi practicăîn ce priveşte misiunea.
Un asemenea dialog academic poate aduce mult bine. – Părintele Stanley Harakas, Profesor emeritus
de teologie şi etică, Holy Cross Greek Orthodox Seminary

De o importanţăaparte sunt remarcile Pr. Theodore Stylianopoulos, un distins profesor de Noul
Testament la Holy Cross Greek Orthodox Seminary (Brookline, Massachusetts). Cu trecerea anilor, pe
măsurăce gândirea lui Stylianopoulos s-a maturizat, el a devenit îndrăzneţşi sincer deschis în dorinţa sa
de a interacţiona cu cercetarea evanghelicăîn sfera teologiei şi a studiilor biblice. Dupăcâte se pare,
acesta a fost rezultatul anilor de interacţiune cu evanghelicii din zona Boston, inclusiv activitatea de
cooperare cu Gordon-Conwell Theological Seminary (şcoalăaflatăîn parteneriat cu Holy Cross),
vizitele făcute la biserica păstorităde Gordon McDonald în regiunea Boston, participarea activăîn
cadrul SSEOE, alături de alte contacte similare ortodox-evanghelice. El afirmă:

Mulţi cercetători evanghelici precum Donald G. Bloesch, Gordon D. Fee şi James I. Packer par a avea
afinităţi foarte puternice cu gândirea teologilor ortodocşi, cel puţin în ceea ce priveşte Scriptura.
Aceştia şi alţi evanghelici dintr-un fel de „linie de mijloc” între fundamentalism şi protestantismul
liberal şi-au dezvoltat propria lor „sintezăneo-patristică” în cadrul lumii diverse a protestantismului.
Cu siguranţă, astfel de evanghelici au nevoie să-şi regândească„principiul eclesial” în raport cu
expresia acestuia în tradiţia ortodoxă, iar unii fac deja acest lucru.

Însăîn ce priveşte „principiul Scripturii”... aceşti teologi evanghelici... se dovedesc a fi chiar mai
„patristici” decât mulţi ortodocşi care privesc tradiţia patristicădrept propria lor moştenire.

Din nou aşaccentua faptul că, dacăşi „principiul eclesial” este adus în discuţie, teologii ortodocşi şi
cei evanghelici se pot sprijini în mod reciproc în condiţii reale pe baza unanimităţii lor asupra
doctrinei creştine clasice ca şi chintesenţăa adevărului biblic neschimbător. Angajamentele lor
teologice şi circumstanţele actuale îi aduc împreunăpentru a lucra la elaborarea unei mărturii comune
şi a unei hermeneutici biblice comune...

...aceia care afirmăautoritatea Scripturii şi cautăsătrăiascăşi sămunceascăpăstrând un echilibru
între credinţăşi raţiune, vor continua sătindăspre un consens care poate fi numit fie „universalitate
evanghelică” sau „Evanghelism universal” ca singura opţiune creştinădurabilăpentru cel de-al treilea
mileniu.71

Aceste remarci făcute de un specialist de talia lui Stylianopoulos nu ar trebui sătreacădrept retorică
ecumenică. Chemarea sa la sprijin reciproc este clară, specificăşi exprimatăcu autoritate. Dacă
Stylianopoulos are dreptate, atunci teologii şi oamenii angajaţi eclesial din comunitatea ortodoxăşi din
cea evanghelicănu au o altăopţiune decât aceea de a lua aceastăinvitaţie în serios şi a-i răspunde prin
acţiuni specifice şi hotărâte. Asemenea acţiuni pot fi: organizarea de consultări biblice comune,
participarea în programe de schimburi academice (ceea ce poate înlătura caricaturile şi stereotipurile
existente), iniţierea unor proiecte editoriale în colaborare în domenii ca eclesiologie, istoria canonului,
tradiţie şi hermeneuticăbiblică, şi alte proiecte asemănătoare.

Aşadar dintr-o perspectivăde ansamblu, dacăar fi săne întrebăm în ce loc, din punct de vedere
geografic, dialogul ortodox-evanghelic a fost cel mai amplu cultivat, răspunsul ar fi Statele Unite. Acest
fapt nu trebuie săîi surprindăpe cititori, de vreme ce America de Nord este îmbibatăde creştinism
evanghelic şi tocmai pentru faptul căevanghelicii se bucurăde un statut religios predominant în cultura
americană, ortodocşii americani au fost constrânşi sărăspundăinfluenţei acestora. Modul în care ei au
răspuns a contribuit în parte la apariţia a ceea ce se poate numi „o teologie ortodoxăamericană”. Cu alte

71 Theodore G. Stylianopoulos, The New Testament: An Orthodox Perspective, vol. 1 (Holy Cross Orthodox Press,
Brookline, Mass., 1997), p. 212, 227–28, 232. Acest ultim citat se referănu doar la evanghelicii protestanţi, ci şi
la romano-catolici şi ortodocşi.
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cuvinte, teologii ortodocşi din America au fost determinaţi sărecurgăla resursele teologice religioase ale
propriei lor tradiţii pentru a putea răspunde într-o manierăcreatoare provocărilor aduse de religia
americană– inclusiv de creştinismul evanghelic american. Aşa dupăcum existăaccente teologice
caracteristice în Grecia, România, Bulgaria şi în alte părţi datorităproblemelor politice, istorice,
geografice şi religioase cu care s-a confruntat Biserica Ortodoxăşi care au impus raportarea ei la
provocările specifice unor contexte date, tot astfel, ortodocşii din America au început treptat săofere
răspunsuri teologice relevante din punct de vedere cultural şi teologic contextului lor. Dar aici apare o
interesantăironie. În timp ce în locuri precum Rusia sau Europa de Est, Biserica Ortodoxăa deţinut o
poziţie religioasădominantăfaţăde bisericile evanghelice, în America evanghelicii sunt cei care se
bucurăde un statut dominant faţăde minoritatea comunităţilor ortodoxe. Aceste simple date au direct
de-a face cu răspunsul la întrebarea: De ce anume dialogul ortodox-evanghelic este cu mult mai avansat
în Statele Unite decât în orice altăparte a lumii? Se pot găsi diverse explicaţii la aceastăsituaţie, însă
probabil motivul cel mai important este dat de toleranţa americanăfaţăde pluralismul religios. Creştinii
beneficiazăîn America de privilegiul constituţional al „libertăţii religioase”. Liderii ortodocşi din Rusia
şi Europa de Est ar trebui săţinăcont de acest fapt, deoarece el contrazice presupoziţia de fond cădoar o
protecţie a Ortodoxiei stipulatăprin lege poate asigura sănătatea spiritualăa populaţiei ortodoxe. De
fapt, în America s-a adeverit chiar contrariul. Tocmai datoritălibertăţilor noastre religioase, un număr tot
mai mare de evanghelici doresc săcunoascăBiserica Ortodoxăfărăa avea constrângerea culturalăa unei
legislaţii discriminatorii. În cuvinte simple, singura Ortodoxie la care merităsăaderi este cea care a fost
studiatăşi înţeleasăîn mod liber. Mai mult decât atât, în America, puţinii teologi ortodocşi influenţi care
au o cunoaştere la zi a cercetării evanghelice înţeleg faptul căaceşti credincioşi nu trebuie nici pe
departe socotiţi împreunăcu sectele şi religiile eretice, ca şi cum ar fi cufundaţi cu toţii în acelaşi întins
ocean de întunecime. Dimpotrivă, aceşti teologi îi considerăpe evanghelici ca fiind credincioşi autentici,
care trăiesc în comunităţi creştine dinamice, având un patrimoniu considerabil de cercetare academică
teologică.

Ceea ce se întâmplăîn dialogul american creeazăastfel posibilităţi impresionante de regrupare şi înnoire
în ţările de baştinăortodoxe. Însăaceasta nu trebuie interpretatăca o desconsiderare a bisericilor-mamă
din afara Americii, de vreme ce ele vor avea parte întotdeauna de o înaltăpreţuire din partea
credincioşilor ortodocşi americani. Însăun fapt aproape de netăgăduit este căle revine copiilor
duhovniceşti ai acestor biserici, aflaţi în Statele Unite, misiunea de a realiza acea raportare constructivă
la credinţa evanghelică, perspectivăpe care ţările de origine nu au reuşit săo dobândeascăîn mod
efectiv pânăacum. Acestea fiind spuse, ar fi totuşi destul de eronat săzugrăvim o imagine mult prea
optimistăa relaţiilor ortodox-evanghelice din America. Fărădoar şi poate, nu totul este în roz în Statele
Unite. Rămân în continuare provocări şi obstacole majore atât pentru spaţiul academic, cât şi pentru
biserică, iar spre aceste provocări ne vom îndrepta acum atenţia.

Seminarii şi universităţi

Pe tărâmul misiunii, odatăcu prăbuşirea comunismului, între ortodocşi şi evanghelici s-au ridicat
ziduri de tensiune şi ostilitate în diverse locuri din Rusia şi Europa de Est. Un număr uluitor de
aproximativ şapte sute de agenţii misionare din occident sunt înregistrate ca activând în prezent în
aceste ţări.72 Cu toate acestea, foarte puţini misionari sunt echipaţi cu o înţelegere măcar sumarăa
istoriei, culturii sau limbii ţărilor în care lucrează. Pregătirea misionarăpe care o primesc studenţii
evanghelici care ulterior ajung acolo lipseşte aproape cu desăvârşire. Fapt deloc surprinzător, ca
urmare a acestui lucru, credincioşii ortodocşi se simt insultaţi atunci când unii protestanţi misionari
vin în ţările lor cu premisa căRusia (sau o altăţarădin blocul ţărilor est-europene) este o naţiune
păgână, lipsităde orice prezenţă sau istorie a Evangheliei. Unii organizează întâlniri de
evanghelizare, în care preocuparea pentru ucenicizarea noilor convertiţi este una superficială.
Datorităacestui fapt, liderii ortodocşi manifestăresentimente tot mai puternice faţăde misionarii

72 Sharon Linzey, Holt Ruffin şi Mark Elliot, editori, East-West Christian Organizations: A Directory of Western
Christian Organizations Working in East Central Europe and the Newly Independent States Formerly Part of the
Soviet Union (Berry Pub. Services, Evanston, Ill., 1993). (Numărul acestora a scăzut considerabil în prezent –
n.tr.).
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care încearcăsă-i converteascăpe enoriaşii lor sau să-i facăprozeliţi. În aceeaşi măsură,
evanghelicii din apus se simt ofensaţi pentru căunii dintre ierarhii Bisericii Ortodoxe îi confundă
cu o sectă. Surprinderea şi indignarea lor este cauzatăde faptul căBiserica Ortodoxăia măsuri atât
de extreme pânăîntr-acolo încât săscoatălucrările misiunilor respective în afara legii. Evanghelicii
occidentali sunt consternaţi săaudăde comportamentul naţionaliştilor de dreapta care au distrus
orice punte de dialog prin acţiuni de genul celei în care s-a făcut un foc public pentru distrugerea
scrierilor teologice ale unor teologi ecumenici ca John Meyendorff, Alexander Schmemann şi
George Florovsky – care dupăpărerea aproape unanimăsunt consideraţi printre cei mai mari
teologi ortodocşi ai acestui secol.

Intenţia mea este doar săsurvolez aceste probleme, care de altfel cred căsunt foarte cunoscute
cititorului. Pentru cei aflaţi în câmpul de misiune, ele sunt probleme stringente, ale căror consecinţe
afecteazăînsuşi viitorul vieţii lor. Aceastăîntreagăsituaţie subliniazăfaptul că, dacăortodocşii şi
evanghelicii doresc săpăzească„unitatea Duhului, întru legătura păcii” (Efes. 4.3), ei trebuie să
înceapăprin a-şi lărgi înţelegerea pe care fiecare din părţi o are asupra istoriei teologice a celeilalte.
Aceasta înseamnăcănu existănici scurtături, nici drumuri de ieşire, şi nici cărări lipsite de durere,
ci doar calea crucii lui Hristos. Cele douăcomunităţi trebuie săfacăschimburi de studenţi la nivelul
seminariilor (sau cel puţin săstabileascărelaţii de prietenie între profesori, pentru a putea fi
demarat astfel dialogul), să-şi împărtăşeascăîn mod reciproc bibliografii, să-şi viziteze unii altora
bisericile şi săpetreacătimp împreunăîn închinare şi comuniune. Douătradiţii care sunt atât de
diferite în unele privinţe, şi totuşi atât de apropiate în altele, nu pot fi înţelese în profunzime decât
acordând timp şi respect celeilalte părţi într-o atitudine de jertfă. Dialogul trebuie sădobândească
aceastăimportanţăpentru ca săpoatăvedea un progres real în vindecarea rănilor diviziunii dintre
creştini.

Date fiind aceste realităţi stringente, ambele părţi trebuie săîşi punădificila întrebare: „Ce anume
se face în seminariile şi universităţile noastre creştine pentru a răspunde unor asemenea probleme
vitale ale teologiei şi misiologiei contemporane?” Răspunsul nu este foarte încurajator. În general,
şcolile evanghelice întreprind mai multe decât cele ortodoxe în a remedia acest dezechilibru. Dar în
timp ce unele seminarii evanghelice încep săofere un număr redus de cursuri consacrate Bisericii
Ortodoxe, aproape nici un colegiu sau o universitate creştinănu include cel puţin un curs
introductiv în cadrul departamentelor lor de istorie sau religie. O trecere în revistăa câtorvaşcoli va
confirma aceste concluzii generale şi va oferi o evaluare la zi a situaţiei domeniului supus atenţiei.

Suntem bucuroşi săfacem de cunoscut faptul căîn seminariile evanghelice americane, în ultimii
treisprezece ani a fost introdus un mic număr de cursuri despre Biserica Ortodoxă, ca şi componente noi
ale planurilor de învăţământ. Introducerea unor asemenea cursuri este demnăde remarcat din punct de
vedere istoric, de vreme ce pânăacum seminariile evanghelice le ofereau doar ca şi cursuri „facultative”.
O analizăa ofertei educaţionale actuale aratăcăse predăcel puţin un curs consacrat tradiţiei ortodoxe la
Fuller Seminary, Southern Baptist Seminary, Gordon-Conwell Seminary şi Trinity Evangelical Divinity
School,73 pentru a aminti doar câteva dintre cele mai cunoscute şcoli din Statele Unite. Pânănu demult,
alături de alţi profesori asociaţi ortodocşi, am predat câteva cursuri opţionale la Fuller Semiary, având ca
teme „Teologia ortodoxă”, „Părinţii Bisericii Răsăritene”, „Teologia şi spiritualitatea icoanelor” şi altele.
De fapt, Fuller l-a angajat pe Samuel Gantt, un ortodox care a rămas timp de mulţi ani parte a corpului
profesoral. Părintele Sam este un preot antiohian care a lucrat la Fuller ca director al departamentului de
limbi biblie şi totodatăa predat în acest domeniu. Timp de mai bine de douăzeci de ani, el a fost unul
dintre cei mai apreciaţi profesori printre studenţi. Autorul studiului de faţăa lucrat la rândul lui la Fuller
timp de doi ani (1997-99), ocupând poziţia de coordonator al programului academic aferent filialei
Orange County. Postul propriu-zis a fost desfiinţat în mod surprinzător, în pofida protestului unor lideri

73 Departamentul de misiune de la Trinity, în mod special prin John Nyquist şi Paul Hiebert, a fost extrem de
binevoitor, oferindu-mi câteva ocazii de a preda studenţilor teme ortodoxe. Şi alţi membri ai corpului profesoral
au fost la fel de amabili prin comuniunea şi sprijinul lor: regretatul Kenneth Kantzer, Murray Harris (aflat acum în
Noua Zeelandă), Grant Osborne, Walter Liefeld şi Keith Wells.
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creştini recunoscuţi pe plan naţional, precum J. I. Packer, Thomas Oden, Robert Webber, Richard John
Neuhaus şi alţii. În prezent, la Fuller Seminary nu mai existănici un profesor sau coordonator ortodox.

Un alt exemplu este Trinity Divinity School, care oferăocazional câteva cursuri opţionale în cadrul
departamentului de misiune, având ca temă„Misiunile evanghelice în ţările ortodoxe”, „Teologia şi
practica ortodoxă” şi „Biserica Ortodoxă– Curs introductiv”. În Marea Britanie, London Bible College74

include în curriculum cursuri opţionale în acest domeniu, dupăcum procedeazăşi institutul evanghelic
recent înfiinţat în Odessa, Ucraina, sub conducerea lui Sergei Sannikov. În general, şcolile din Marea
Britanie nu s-au închis faţăde ortodocşi, aşa cum s-a întâmplat aici în Statele Unite (vezi observaţiile de
mai jos). Aceasta pentru simplul motiv căde fapt ele încănici nu au manifestat vreodatăo atitudine de
deschidere. Inexistenţa unei opoziţii înrădăcinate lasăloc pentru o viitoare îmbunătăţire a situaţiei. De
fapt, se pare căexistădeja un număr de teologi baptişti care doresc săinteracţioneze cu teologia
ortodoxă, iar aceasta creeazăo deschidere tot mai mare înspre dialog. Nevoia cea mai stringentăîn
Marea Britanie şi în alte părţi este aceea a unei încurajări reale venite din partea ortodocşilor. Însăo
parte a problemei este generatăde natura descentralizatăa creştinismului evanghelic. Dintr-un grup atât
de divers, cu cine anume trebuie săcomunice ortodocşii? Cum pot ei şti ce persoane sau organizaţii să
contacteze? SSEOE îşi confirmăîn aceastăprivinţăutilitatea, deoarece este o societate atât pan-
ortodoxă, cât şi pan-evanghelică. Poate căunii dintre cititorii acestui capitol vor dori chiar sădeschidăo
filialăa acesteia în ţările lor. În plus, episcopii trebuie săfie mai fermi în a antrena ajutorul celor care pot
oferi o îndrumare corectăasupra modului în care acest dialog poate fi realizat.

Fuller Seminary a fost considerat de către unii ca „nava-amiral” printre şcolile evanghelice, trecând, în
navigarea de-a lungul istoriei sale, prin mai multe valuri de controverse; ca urmare, relaţia acestei şcoli
cu Biserica Ortodoxămerităo atenţie specială. Pentru a înţelege în context aceastărelaţie, se impune
mai întâi prezentarea unei succinte istorii a momentelor de cotiturăîn existenţa şcolii. Fuller Seminary s-
a născut dintr-o controversăaxatăîn parte asupra relaţiei dintre Evanghelie şi cultură. În contrast cu
izolaţionismul cultural din anii 1940, practicat de fundamentaliştii separatişti, şcoala a fost înfiinţatăcu
intenţia de a confrunta cultura la toate nivelurile cu Evanghelia lui Hristos. Următoarea dezbatere majoră
s-a iscat în 1970 asupra problemei ineranţei Scripturii, în care Fuller a avut o poziţie predominant
contrarăideii de ineranţă. Apoi, în anii 1980, Fuller s-a angajat în controversa asupra rolului femeii în
bisericăşi a sfârşit prin concluzia căşcoala va susţine în mod activ implicarea totalăa femeilor în
slujirea creştină. În anii 1990, una din problemele cheie cu care Fuller s-a confruntat a fost cea a
atitudinii sale faţăde ecumenism. Problema care se punea era pânăla ce limite este Fuller dispus săse
alăture altor comunităţi sau grupuri creştine în vederea înaintării Evangheliei lui Hristos? De-a lungul
istoriei sale de cincizeci de ani, Fuller Seminary a practicat un ecumenism de facto, primind în mod
deschis studenţi veniţi din toate ramificaţiile istorice ale Bisericii creştine. Deschiderea sa a făcut ca
şcoala sădevinăîn prezent unul dintre cele mai mari seminarii interconfesionale din lume. Dar care avea
săfie poziţia sa faţăde ortodocşi? Putea oare şcoala săaccepte fărărezerve în rândurile ei studenţi şi
profesori ortodocşi, ca parte a familiei evanghelice?

Sunt trei alianţe educaţionale pe care Fuller a încercat săle realizeze cu partea ortodoxăîn perioada
ultimilor treisprezece ani, gradul de succes şi implicare diferind de la un caz la altul. În primul rând,
dupăcum s-a amintit anterior, în cadrul Facultăţii de psihologie de la Fuller, Dr. Janice Strength,
specialist în terapia familiei, a înfiinţat o şcoalăde consiliere în Rusia, sub numele de Şcoala Creştinăde
Psihologie din Moscova. Cea mai mare parte a corpului studenţesc este formatădin creştini ortodocşi
ruşi, iar ca profesori sunt acceptaţi atât ortodocşi cât şi evanghelici.

Un al doilea proiect educaţional întreprins de Fuller îl reprezintăprogramul de învăţământ superior
înfiinţat în St. Petersburg, Rusia. Nu am la dispoziţie informaţiile necesare pentru a prezenta o situaţie la
zi cu transformările recente, astfel căse poate ca lucrurile săse fi schimbat în ultimii ani. Dr. James
Bradley, directorul academic al programului, descrie activitatea acestuia aşa cum se prezenta ea în 1998.

Academia Teologicădin St. Petersburg a fost fondatăîn 1990 de către Dr. Sergei Nikolaev, cu
sprijinul lui Dr. Arthur DeKruyter, pastor al comunităţii Christ Church din Oak Brooks, Illinois şi

74 Numit în prezent, London School of Theology (n.tr.).
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membru în consiliul de administraţie de la Fuller Seminary. În urma consultărilor cu rectorul şi
decanul acestei şcoli, s-a convenit ca în relaţie cu noua instituţie, Fuller săopereze de pe o poziţie
consultativăşi sătrimitem în fiecare an patru profesori pentru a preda cursuri intensive desfăşurate pe
durata a douăsăptămâni. Din primăvara lui 1990 şi pânăîn toamna anului 1998, Facultatea de
Teologie de la Fuller a implicat în acest proiect paisprezece dintre profesorii ei (o treime din corpul
profesoral al facultăţii) şi trei absolvenţi, toţi aceştia predând împreunăpânăacum un total de
cincizeci şi şase de cursuri. Profesorii predau în mod normal douăcursuri într-un interval de două
săptămâni, interacţionând cu studenţii pe parcursul a treizeci de ore în fiecare săptămână.

Pentru toţi profesorii din cadrul facultăţii de la Fuller, experienţa a fost pozitivăşi rodnică. Această
participare a permis Facultăţii de Teologie săcunoascărealitatea bisericii într-un context cultural
diferit... Deşi profesorii noştri sunt obişnuiţi cu bogata diversitate culturalăşi etnicăa studenţilor din
Los Angeles, diversitatea contextelor reprezentate de studenţii veniţi din ţările ruse este şi mai mare.
S-au menţinut relaţii ecumenice bune cu Biserica OrtodoxăRusă; în prezent doi preoţi ortodocşi
activeazăca şi profesori asociaţi şi predau cursuri de specialitate în cadrul academiei. (sublinierea
aparţine autorului)75

Sub conducerea lui Dr. Bradley, proiectul din St. Petersburg reprezintăun model pentru iniţiative
similare de cooperare între facultăţi ortodoxe şi evanghelice. Nu putem sănu ne gândim la faptul că,
dacăacest lucru este cu putinţăîn Rusia, sunt toate motivele săcredem căel ar putea fi realizat cu succes
în orice altăparte a lumii. Dar nu la fel s-a întâmplat acasăla Fuller Seminary, în America, unde cea de-
a treiaşi cea mai mare alianţăeducaţionalăcu ortodocşii a eşuat în mod lamentabil.

Cea de-a treia iniţiativăîndrăzneaţăa celor de la Fuller în relaţia cu Ortodoxia punea la încercare
seriozitatea misiunii declarate a şcolii de înnoire a bisericii, dar s-a dovedit a pretinde mai mult decât
şcoala putea sau era dispusăsăofere. Era o propunere care marca un posibil punct de cotiturăîn istoria
relaţiilor ortodox-evanghelice. În 1995, Biserica OrtodoxăAntiohianăa Americii de Nord (probabil cea
mai progresistădintre toate bisericile ortodoxe) a luat legătura cu Fuller Seminary pentru a propune
încheierea unei alianţe educaţionale pentru studenţii din seminariile ortodoxe şi evanghelice. Niciodată
în istoria Evanghelismului sau a Ortodoxiei nu s-a discutat vreodatăo propunere ecumenicăde o
asemenea anvergură, cu atât mai puţin una care săvinădin partea unei biserici ortodoxe, şi mai exact a
unei biserici cu o personalitate istoricăatât de marcantăca vechiul Patriarhat al Antiohiei. Pr. Michel
Najim (specialist în limba siriacă, decan al St. Nicholas Orthodox Cathedral din Los Angeles şi fost
decan al Seminarului St. Ioan Damaschinul din Beirut, Liban) împreunăcu mine am fost numiţi
reprezentanţi oficiali ai Bisericii Antiohiene în dialogul cu Fuller. Am lucrat împreunăcu şi sub
îndrumarea Pr. Joseph Allen, director al comisiei teologice, aflatăsub supravegherea Arhiepiscopului
Philip Saliba şi a Episcopului Demetri Khouri. Proiectul urmărea săofere un program pan-ortodox de
studii care săducăla obţinerea diplomei de Master of Divinity (M.Div.), acordatăde Fuller Seminary în
cooperare cu Antiochian House of Studies (un program postuniversitar american aflat sub egida
Seminarului St. Ioan Damaschinul din cadrul Universităţii Balamand, din Beirut, Liban). Programul era
intenţionat a fi unul ecumenic cu un accent ortodox, cu sediul în Pasadena, oferit studenţilor ortodocşi şi
evanghelici din America şi din întreaga lume prin folosirea metodelor clasice ale educaţiei teologice, dar
şi a celor contemporane (facilităţile media oferite de internet şi cursurile tutoriale la distanţă). Au fost de
acord săparticipe ca profesori ortodocşi în cadrul programului mai mulţi episcopi greci şi ruşi din
Biserica OrtodoxăGreacăşi Biserica Ortodoxădin America, iar Biserica OrtodoxăCoptădin Los
Angeles era şi ea la începutul analizării unei posibile implicări alături de antiohieni.

Fiind responsabil de elaborarea planului de învăţământ, am făcut o serie de revizuiri în consultările avute
cu ambele părţi, căutând sărealizez un echilibru între cerinţele teologice ale unui curriculum ortodox
autentic şi aspectele evanghelice specifice ale Fuller Seminary. Forma finalăa planului de învăţământ
părea a fi o realizare ecumenicăunicăce oferea o sintezărealăîntre cele douătradiţii, fărăa duce la un
compromis doctrinar sau la un hibrid teologic. De asemenea, studenţilor înşişi la Fuller Seminary li se
oferea ocazia de a studia cu profesori ortodocşi în cadrul unuia dintre cele mai mari şi mai progresiste
seminarii evanghelice interconfesionale. Studenţilor ortodocşi urma săli se cearăsăse angajeze în lupta

75 Citat preluat dintr-un raport redactat de Bradley şi adresat d-nei Judith A. Berling, director, Incarnating
Globalization, The Association of Theological Schools, 3 octombrie 1998, 1.
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teologicăcu principiile Reformei, iar de la studenţii evanghelici se aştepta în mod similar a intra în
dialog cu teologia ortodoxă. Fiecare din părţi ar fi găsit la Fuller un loc sigur în care săînveţe despre
istoria şi teologia celeilalte, fiind în final o mărturie vie a unităţii creştine spre binele trupului lui Hristos.
În acest mod, programul de parteneriat avea săpunăîn aplicare principiul declarat al şcolii Fuller,
„Misiune dincolo de misiune”, care era un obiectiv dedicat înnoirii întregii Biserici creştine, inclusiv a
tradiţiilor istorice „universale” precum „Biserica Ortodoxă” şi altele.

În pofida a numeroase contacte anterioare pe care le-am avut cu Fuller Seminary la nivelul consiliului de
conducere, profesorilor de acolo li s-a dat doar o singurăocazie de a asculta propunerea noastrăşi a da
un verdict. Pr. Michael Najim împreunăcu mine am prezentat o privire de ansamblu asupra motivelor şi
scopurilor programului fărăvreo referire la caracteristicile specifice ale planului de învăţământ. Câţiva
dintre profesori au fost de părere cănu ar putea desfăşura o activitate competentăîn sfera cooperării
ortodox-evanghelice datorităfaptului căerau deja angajaţi peste măsurăîn alte proiecte. Cu toate
acestea, alţii (îndeosebi Miroslav Volf, care ulterior s-a mutat la Yale) au considerat căpropunerea avea
o semnificaţie enormă, erau nerăbdători săo susţinăşi s-au simţit onoraţi săfie implicaţi într-un
asemenea moment ecumenic istoric. În cele din urmă, decanul (William Dyrness) alături de corpul
profesoral au găsit de cuviinţăcătrebuie săîncredinţeze forurilor superioare responsabilitatea de a duce
procesul mai departe. Însăde aici încolo, în comunicarea dintre profesori şi conducere a urmat o etapă
foarte ambiguă, în care s-a discutat dacăşi în ce fel săse meargămai departe cu proiectul. În pofida
dorinţei multora dintre profesori de a demara deja negocieri, în cele din urmădecanul mi-a adresat o
declaraţie scrisăprin care explica faptul cămembrii consiliului de administraţie / conducerea (i.e.,
Rectorul Richard Mouw, Decanul Russel Spittler şi restul consiliului) nu au dat un semnal clar de
încuviinţare a continuării proiectului. Şi astfel a pierit un program istoric de o enormăînsemnătate
ecumenică.76 Dacăvreodatăcartea lui George Marsden consacratăistoriei şcolii Fuller Seminary
(Reforming Evangelicalism) va fi revizuită, ea va trebui săincludăo relatare detaliatăa acestei
oportunităţi ratate din istoria bisericii moderne.

Atunci când încercăm o evaluare a seminariilor ortodoxe care oferă cursuri în domeniul
Evanghelismului, este evident căacestea sunt în urma instituţiilor similare evanghelice. Holy Cross
Greek Orthodox Seminary este o şcoalăcare pune totuşi la dispoziţia studenţilor săi cursuri evanghelice
prin inermediul Gordon-Conwell Seminary, cu care se aflăîn parteneriat. În 1980, în incinta campusului
Holy Cross s-a desfăşurat o dezbatere între profesorii acestei şcoli şi cei de la Gordon-Conwell pe tema
predicării. Lucrările au fost publicate în cartea God’s Living Word: Orthodox and Evangelicals Essays
on Preaching.77 Totodată, câţiva dintre membrii corpului profesoral de la Holy Cross au conferenţiat în
cadrul întrunirilor anuale ale SSEOE (Pr. Stanley Harakas, Pr. Emmanuel Clapsis şi Pr. Theodore
Stylianopoulos). St. Vladimir’s Orthodox Seminary (Crestwood, New York) şi-a manifestat verbal
interesul faţăde relaţia Ortodoxiei cu Evanghelismul prin câţiva studenţi şi profesori, dar pânăîn prezent
nu a fost întreprinsănici o acţiune concretăpentru a implementa asemenea cursuri sau pentru a intra în
dialog academic cu evanghelicii. St. Nersus, şcoala sa „soră” din Biserica OrtodoxăArmeană, a invitat
în vara anului 1994 un evanghelic american, Joseph Alexanian de la Trinity International University
(Deerfield, Illinois) săpredea un curs consacrat predicării Evangheliei în cartea Fapte. În august 1995,
Mitropolitul Philip Saliba al Arhidiocezei Ortodoxe Antiohiene a făcut un pas îndrăzneţîn creşterea
nivelului de pregătire al seminariştilor, oferind studenţilor săi antiohieni un curs anual de teologie
comparatăcu titlul „Ortodoxia şi Evanghelismul american”, curs predat de prezentul autor la Antiochian
House of Studies (Ligonier, Pennsylvania).

Multe dintre aceste iniţiative pot fi privite ca progresiste. Însătrebuie sărecunoaştem cu sinceritate că
ele reprezintădoar un început, făcându-se de fapt prea puţin pentru a umple golurile existente de ambele
părţi în planurile de învăţământ. Cu toate acestea, timp de mai bine de un deceniu,şcolile evanghelice au

76 Negocierile dintre Fuller şi Arhidioceza Antiohianăsunt menţionate pe scurt în “Universities Question
Orthodox Conversions,” Christianity Today (11 august 1998).
77 God’s Living Word: Orthodox and Evangelical Essays on Preaching, editor Theodore Stylianopoulos (Holy
Cross Orthodox Press, Brookline, Mass., 1983).
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avut mai multe iniţiative pentru a îndrepta situaţia decât seminariile ortodoxe. În prezent însă, nici una
din părţi nu pare a-i întinde o mânăceleilalte.

Şcolile evanghelice din Statele Unite nu au avut în ultima perioadăo relaţie foarte constructivăcu
Biserica Ortodoxă, fapt uşor de constatat. În ultimii patru ani, douăşcoli au trecut prin câteva perioade
foarte dificile în încercarea de a stabili în ce manierăsăse relaţioneze la personalul didactic ortodox.
Acestea sunt Biola University (La Mirada, California) şi Columbia International University (Columbia,
South Carolina).

Biola University este o şcoalăevanghelicăfoarte conservatoare cu un colectiv studenţesc diversificat din
punct de vedere confesional. În 1997-1998, trei angajaţi ortodocşi ai şcolii s-au confruntat cu perspectiva
concedierii datorităunei minorităţi protestatare dintre studenţi, care a descris angajaţii ortodocşi ca
făcând parte dintr-o sectăeretică. Un profesor deţinea poziţia de coordonator al R. A. Torrey Honors
Program, care se bucura de un mare succes, altul era directorul Departamentului de Artă, şi cel de-al
treilea, un preot ortodox hirotonit, slujea ca decan al studenţilor. Dupăpărerea tuturor, atât a studenţilor
cât şi a conducerii, toţi trei îşi îndeplineau responsabilităţile la un înalt nivel profesional. În numele
libertăţii academice, minorităţii protestatare dintre studenţi i s-a îngăduit să-şi exprime părerile; însă
aceşti studenţi s-au folosit de privilegiile acordate şi în curând au ajuns săsubmineze profesorii şi viaţa
instituţionalăa şcolii. Ei au intensificat starea de tensiune, lipind afişe anti-ortodoxe prin şcoalăşi, ca să
ne exprimăm elegant, au proferat cuvinte degradante la adresa Bisericii Ortodoxe. Drept urmare, a fost
instituităo comisie teologicăformatădin trei membri ai Talbot School of Theology, pentru a scrie un
raport asupra teologiei ortodoxe şi a compatibilităţii acesteia cu crezul profesat de Biola University.
Dacăexista o asemenea compatibilitate, profesorii puteau rămâne mai departe în cadrul şcolii; dacănu,
ei aveau săfie demişi. Pentru a contribui la facilitarea dialogului, la Biola au fost invitaţi doi teologi
ortodocşi din afară, cu scopul de a participa la o întrunire cu membrii comisiei teologice de la Talbot.
Dupăo întrevedere de mai multe ore, decanul şcolii, Sherwood Lingenfelter (care, în mod ironic, acum
este decan la Fuller Seminary), a conchis cănu existăabateri majore de la crezul universităţii şi în
consecinţăprofesorii ortodocşi îşi pot păstra funcţiile deţinute.78 Dialogul conturat la Biola University,
în care teologi ortodocşi şi evanghelici s-au întâlnit faţăîn faţă, a avut iniţial o naturăconstructivă. Însă
cu trecerea timpului, şcoala şi-a reafirmat statutul de şcoalăevanghelicăprotestantăşi prin urmare orice
cadru didactic din afara acestei ramuri a creştinătăţii urma săfie exclus. În prezent, universitatea susţine
cănu existăo listăneagrăcare vizeazăapartenenţa eclesialăşi căpot fi angajaţi creştini sinceri,
indiferent de afilierea lor confesională. Însătuturor acestor creştini li se cere săsemneze crezul
premilenist79 al şcolii. Pe parcursul ultimilor ani, un angajat ortodox a demisionat, un cadru didactic
asociat din cadrul departamentului de comunicaţii, convertit la Ortodoxie, a fost constrâns săplece, iar
profesorului care coordona secţia R. A. Torrey i s-a spus cănu mai poate deţine postul datorită
apartenenţei sale eclesiale. Soţia acestuia din urmăa încercat şi ea săpredea la Talbot School of
Theology dar nu a fost acceptatădatorităcredinţei sale ortodoxe.

Un caz similar de atitudine evanghelicănegativăfaţăde Ortodoxie a apărut la o altăşcoală
conservatoare, cu aceleaşi consecinţe nefaste. Unul dintre profesorii de misiune de la Columbia
International University, Dr. Edward Rommen, s-a alăturat corpului profesoral dupăce a deţinut o
perioadăde timp poziţia de profesor la Trinity Evangelical Divinity School. Rommen a crescut în
Evangelical Free Church şi a petrecut paisprezece ani în Germania ca misionar şi profesor de seminar al
acestei denominaţii. El deţine un doctorat în teologie şi misiune şi a studiat cu Wolfhart Pannenberg la
München. Ultima sa carte a scris-o împreunăcu David Hesselgrave şi poartătitlul Contextualization:
Meanings, Methods and Models [Contextualizarea: Semnificaţii, metode şi modele]. Dupămulţi ani de
studiu şi căutare a unei vieţi bisericeşti mai profunde, în 1997 Rommen a părăsit denominaţia
Evangelical Free Church şi s-a alăturat Bisericii Ortodoxe. În urma convertirii sale la Ortodoxie, i s-a
cerut aproape imediat, în 1998, sădemisioneze din funcţia recent obţinutăde cadru didactic la Columbia
International University. Deşi majoritatea profesorilor şi a celor din conducere păreau căîl susţin pe

78 Concluzie redatăîn „Universities Question Orthodox Conversions,” p. 21–23.
79 O versiune evanghelicăde chiliasm, care propovăduieşte revenirea lui Hristos înainte de manifestarea lui
Antihrist, respectiv înainte de instaurarea Mileniului, ca realitate istorică, pământească(n.tr.).



Revista teologica (Sibiu), 1, 2009, 203–252

23

Rommen, douăsau trei persoane aflate la vârful conducerii se pare căi-au regizat o demitere discretă. În
prezent, el este hirotonit preot ortodox şi noul preşedinte al SSEOE.80

Wheaton College este un exemplu de formămai tacităde reacţie evanghelicăfaţăde Ortodoxie.81 În
acest caz trebuie făcutădiferenţa între crezul public al şcolii şi atitudinea negativăneoficialăfaţăde
ortodocşi. Nu se găseşte nimic în crezul şcolii Wheaton College la care sănu poatăsubscrie vreun teolog
ortodox. Ceea ce Wheaton sperătotuşi este căasemenea teologi vor obiecta la ceea ce nu conţine
respectiva mărturisire de credinţă(i.e., „prezenţa reală” a lui Hristos în Euharistie). Conform celor spuse
de Robert Webber, la Wheaton este în vigoare o lege nescrisăconform căreia doar protestanţii pot vorbi
în cadrul capelei sau pot fi angajaţi ca parte a corpului profesoral. Însăaceasta este doar o tradiţie
„orală” care circulăprintre unii dintre profesori, şi nu o interdicţie „oficială”.82 O astfel de situaţie este
oarecum stranie, ţinând cont de faptul căWebber însuşi este episcopalian, tradiţie aproape identicăcu
cea ortodoxă, diferenţiindu-se doar prin acceptarea clauzei filioque din Crezul Niceean şi prin alte câteva
detalii care nu sunt vitale pentru angajamentul cerut profesorilor la Wheaton. De asemenea, actualmente
sunt mai mulţi studenţi episcopalieni înscrişi la Wheaton College decât în orice altăperioadădin istoria
şcolii. Un alt paradox l-a reprezentat mesajul contradictoriu transmis atunci când un renumit vorbitor
ortodox a fost invitat săonoreze dedicarea uneia dintre cele mai distinse instituţii ale Evanghelismului.
În anii 1980, renumitul filozof, dascăl şi teolog ortodox, Charles Malik, a fost invitat săadreseze
prestigiosul mesaj de dedicare la inaugurarea instituţiei Billy Graham Center, localizatăîn campusul
Wheaton College. Regretatul Charles Malik a fost un teolog din Biserica OrtodoxăAntiohiană, activând
în Liban şi în Statele Unite, a fost membru fondator al Naţiunilor Unite, membru în consiliul de
conducere al Univesităţii Harvard şi prieten personal al lui Carl Henry şi Bill Bright. Deşi Billy Graham
Center este separat din punct de vedere funcţional de Wheaton College, Wheaton s-a bucurat din plin de
onoarea prezenţei distinsului teolog.

Aşadar, în mai multe situaţii candidaţi ortodocşi bine pregătiţi sau membri ortodocşi ai corpului
profesoral au suferit o formăsau alta de persecuţie în şcolile evanghelice din Statele Unite. Prezenţa sau
perspectiva prezenţei unor profesori ortodocşi în şcolile evanghelice a început săaducăîn atenţie
corespondenţa dintre forma oficialăa crezurile evanghelice şi opiniile particulare pe care facultatea le
susţine. Crezurile au fost adesea formulate ca reacţie istoricăîmpotriva romano-catolicismului de după
Conciliul de la Trent şi împotriva ameninţării altădatăcrescânde a protestantismului liberal. Ortodoxia
nu a fost nici măcar avutăîn vedere de şcolile evanghelice în perioada în care acestea îşi formulau
crezurile. Astăzi, se impune „cu necesitate” ca evanghelicii din America săîşi reevalueze identitatea din
perspectiva relaţiei lor cu Ortodoxia. Nu existăo mişcare amplăîn aceastădirecţie, însăproblemele
schiţate anterior relevăfaptul căîn America, Biserica Ortodoxăare într-adevăr un impact vizibil asupra
şcolilor evanghelice şi căaceste şcoli se luptăsăînţeleagăatât adevărata identitate a Ortodoxiei, cât şi
propria lor identitate evanghelicăîn lumina acestei descoperiri. Adeseori, concepţia lor cu privire la
Biserica Ortodoxăeste formatădoar prin mijlocirea unor cărţi introductive, care nu interacţioneazăîn
mod adecvat cu preocupările evanghelice, în urma unor conversaţii avute cu lideri ortodocşi lipsiţi de un
spirit teologic pătrunzător şi prin intermediul unor profesori evanghelici care, la rândul lor, dovedesc
doar o cunoaştere superficialăa tradiţiei bisericii. Puţini dintre teologii ortodocşi şi evanghelici sunt
capabili săvorbeascăfiecare pe limba celuilalt în mod fluent sau săconstruiascăpunţi pe baza unei
înţelegeri autentice reciproce asupra istoriei dogmatice a celor douătradiţii. Aceasta afecteazăîn mod
nefavorabil opiniile personale ale celor din facultăţile evanghelice care decid viitoarele angajări, atunci
când aceştia parcurg dosarele unor specialişti ortodocşi candidaţi la un anumit post. Adesea membrii
corpurilor profesorale evanghelice nu deţin categoriile conceptuale în care săîi încadreze pe ortodocşi,
aceştia părând a nu fi, vorba proverbului, „nici cai, nici măgari“. Însă, pe măsurăce tot mai mulţi

80 Ibid.
81 În mod similar, Westmont College în Santa Barbara, California a implementat o politicăoficialăprin care nu
este permisăangajarea unor cadre didactice ortodoxe sau catolice în nici unul din departamentele sale, nu doar în
cel de Studii Religioase (email primit de autor de la Tremper Longman, în noiembrie 2002).
82 Convorbire telefonicăcu Robert Webber, în 21 decembrie 1999. Webber m-a îndrumat spre Rectorul de la
Wheaton College, Duane Litfin, pentru confirmare, însăacesta „nu avea de făcut nici un comentariu”. Mark Noll
face excepţie de la aceastăpolitică, alături de Webber.
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specialişti evanghelici din generaţia tânărăîşi finalizeazăstudiile de doctorat în Patristică, studii liturgice
şi istorie bizantinăşi modernăeste posibil ca în deceniile următoare, instituţiile evanghelice care îi vor
angaja sădevinătot mai deschise în a-şi însuşi bogatele resurse intelectuale ale cadrelor didactice
ortodoxe. Este însăevident căacest lucru nu se va întâmpla în viitorul apropiat. De fapt, Evanghelismul
american merge tocmai în direcţie opusă! Ironia este cămajoritatea acestor şcoli teologice au aspiraţii
mari, dar le lipseşte curajul de a-şi asuma riscurile aferente. Nu putem decât săne rugăm cu smerenie
pentru ziua în care şcolile evanghelice îi vor primi pe teologii ortodocşi alături de ceilalţi profesori
evanghelici, preţuindu-i ca fraţi în Cristos cu acelaşi statut academic.

Din păcate, situaţiaşcolilor ortodoxe nu este mai bună. În întreaga Americăde Nord se găsesc doar cinci
asemenea instituţii. Ar fi greşit săaşteptăm ca acestea să-şi deschidăuşile faţăde evanghelici în aceeaşi
măsurăîn care evanghelicii ar putea săfacăastfel în relaţie cu ortodocşii, datoritănaturii celor douăpărţi
privite în paralel: Ortodoxia este o bisericăce nu pretinde în nici un fel a fi interconfesionalăsau
inclusivistădin punct de vedere teologic. Pe de altăparte, Evanghelismul nu este o biserică, ci o mişcare
spirituală. Drept urmare, trăsăturile sale teologice specifice constau într-un set de credinţe spirituale şi
doctrinare care acoperăşi transcend un spectru larg de graniţe confesionale. Aceste diferenţe nu justifică
partea ortodoxăîn a se sustrage de la o comunicare realăcu Evanghelismul şi de la găsirea consensului
în domenii de o importanţăvitală, dar ele explicălimitele cooperării dintre cele douăpărţi, existând
aşadar un dezechilibru logic în privinţa a ceea ce poate şi ce nu poate fi atins fărăafectarea integrităţii.

Concluzie

Sinteza acestor schimbări demonstreazăcăsuntem doar la începutul unui dialog global între
comunităţile ortodoxe şi cele evanghelice. Tradiţia ortodoxădevine tot mai mult o temăvitalăîn teologia
şi misiunile mondiale contemporane. Înaintea noastrăstăo ocazie fărăprecedent de dezvoltare,
reajustare şi înnoire. Dialogul şi întâlnirile ecumenice istorice realizate la toate nivelurile în perioada
anilor ’90 între Ortodoxie şi Evanghelism s-au realizat, în mod straniu, aproape de trecerea în secolul al
XXI-lea. Ne aflăm acum pe făgaşul unei curtoazii întrerupte, iniţiate în principal de partea evanghelică.
Ceea ce odinioarăconstituia un angajament promiţător s-a transformat în prezent într-o relaţie distantă.
Seminariile evanghelice care au viziunea de a include în cadrul planurilor de învăţământ cursuri despre
creştinătatea răsăriteană, vor fi mult mai capabile săofere o perspectivăholisticăasupra teologiei
globale şi vor deveni astfel vârful de lance al educaţiei teologice viitoare. Seminariile ortodoxe vor
trebui săprocedeze la fel în ce priveşte Evanghelismul. Deşi firavul dialog este ameninţat de primejdii
care îi pot fi fatale, convingerea mea este că, dacărelaţia dintre noi este cultivatăîn mod răbdător cu
smerenie, curaj, hotărâre şi punere deoparte a mândriei personale şi eclesiale, s-ar prea putea ca acest
dialog sădevinăuna dintre cele mai roditoare şi semnificative interacţiuni ecumenice la începutul celui
de-al treilea mileniu. DacăAlister McGrath are dreptate în a susţine căEvanghelismul va deveni treptat
cea mai viabilăopţiune teologicăîn peisajul religios al următorilor ani,83 cred cu smerenie căOrtodoxia,
în pofida fragilităţii omeneşti şi a slăbiciunilor actuale, poate foarte bine săajungăîn final partenerul de
dialog care va putea oferi evanghelicilor cea mai mare abundenţăde resurse teologice proaspete care să
hrăneascăcontinua sa maturizare şi relevanţăcreatoare de-a lungul secolului al XXI-lea. Însăîn acest
dialog, evanghelicii vor avea nevoie sădezvolte o strategie în raportarea la condiţiile externe precare ale
Ortodoxiei contemporane – condiţii care sunt datorate în parte moştenirii lăsate de dominaţia islamică
sau comunistăasupra credincioşilor ortodocşi, cât şi snobismului religios evident şi lipsei de interes în a
înţelege creştinismul apusean şi a comunica cu acesta.

Un renumit bizantinolog britanic spunea căsecolul al XXI-lea va fi secolul Ortodoxiei. Aceasta nu
trebuie săfie un motiv de mândrie pentru ortodocşi, ci mai degrabăar trebui săne facăsăsimţim şi mai
intens imensa responsabilitate, aşezatăpe umerii noştri slabi, de a fi o mărturie a credinţei Bisericii.
Comorile teologice ale Bizanţului încep a fi acum descoperite prin recuperarea hristologiei bizantine,
întreprinsăde Colin Gunton şi prin studiul făcut de Miroslav Volf şi fraţii Torrance asupra teologiei
trinitare a Părinţilor Capadocieni, numind astfel doar câţiva dintre cei mai cunoscuţi teologi evanghelici.
Trebuie de asemenea săspunem că, aşa cum se întâmplăadesea în dialogul dintre protestantism şi

83 Alister McGrath, Evangelicalism and the Future of Christianity (Inter-Varsity, Downers Grove, Ill., 1995).
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Ortodoxie, evanghelicii pot foarte uşor săajungăîn final la a fi dezamăgiţi de calitatea conversaţiei lor
cu unii dintre partenerii de dialog ortodocşi contemporani, multora dintre aceşti ortodocşi lipsindu-le o
evaluare rafinatăa accentelor teologice caracteristice reformatorilor şi urmaşilor acestora. Dar tocmai
într-un asemenea moment de deziluzie, atunci când vor fi ispitiţi săse îndepărteze de ortodocşi,
evanghelicii trebuie săaibăcurajul intelectual de a privi dincolo de păcatele şi slăbiciunile Ortodoxiei
moderne şi de a se întoarce la înseşi sursele primare, care au modelat credinţa Bisericii, indiferent cât de
mult sau cât de puţin vor putea ortodocşii contemporani săîi ajute în aceastăcălătorie. Mentalitatea de
fortăreaţăcare dominăastăzi instituţiile evanghelice va trebui învinsăprin adevărul Evangheliei, iar
Biserica Ortodoxăîi invităpe evanghelici săexploreze acest adevăr şi mai în profunzime. Personal sunt
convins cămotivele pentru care evanghelicii resping dialogul cu ortodocşii sunt cauzate de propria lor
înţelegere superficialăa teologiei ortodoxe, cât şi de eşecul preoţilor şi teologilor ortodocşi în a-şi
prezenta şi explica credinţa în termeni care săcorespundăpreocupărilor legitime ale reformatorilor
protestanţi şi ale descendenţilor acestora din zilele noastre. Pe scurt, ceea ce lipseşte este cunoaşterea
teologică, posedarea unor abilităţi „bilingve” eficiente în comunicarea teologică, răbdarea, dedicarea,
dragostea, şi mai presus de toate, smerenia. Este nevoie de pocăinţa ambelor părţi pentru păcatele şi
eşecurile de care suntem cu toţii responsabili. Măsura speranţei pentru viitor este datăde profunzimea
propriei noastre pocăinţe.

Deceniul anilor ’90 a aşezat temelia pentru un nou început. Comunicarea împotmolităşi concluziile
negative la care am ajuns ne expun în prezent pericolului unei întoarceri la condiţiile de izolare din
perioada preecumenică. Nu pot decât să-i chem pe evanghelici sănu renunţe la comunicarea cu
ortodocşii, ci săse întoarcăla masa dialogului şi săcerceteze mult mai amănunţit graniţele identităţii lor
evanghelice. La rândul lor, ortodocşii trebuie sărevinăla aceastămasăcu o înţelegere mai profundăa
identităţii evanghelice a propriei lor credinţe şi a felului în care aceasta se relaţioneazăla credinţa fraţilor
lor evanghelici.

(Traducere de Petric Paulian)


