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Rezumat 
Ortodoxia trebuie să iasă din stereotipurile catolicizante, de 

sorginte istorică, ale relaţiilor ei cu lumea protestantă în cadrul 
organismelor ecumenice în care se află angajată, dacă doreşte să 
contribuie semnificativ la dezideratul major al mişcării ecumenice 
de unificare „vizibilă” a Bisericilor şi a Europei. Ea trebuie să 
abordeze Bisericile şi gândirea protestantă de pe poziţiile 
învăţăturii ei specifice, care este doctrina palamită a luminii  
necreate, a acelei lumini sau energii care înconjoară din eternitate 
fiinţa divină. Aceasta cu atât mai mult cu cât anul acesta tema celei 
de a III-a Adunări Ecumenice Europene de la Sibiu („Lumina lui 
Hristos luminează tuturor.”) favorizează din plin această nouă 
perspectivă. Studiul care urmează este tocmai o încercare în acest 
sens. În ceea ce priveşte  stilul ofensiv adoptat în cuprinsul lui, el  
nu este menit să ofenseze, ci doar să provoace un răspuns. 

 
Abstract 
The Orthodox world needs to leave behind the historic 

catholic stereotypes in its relations with the Protestant world in 
the ecumenical organizations in which it is involved, if it wants to 
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make a significant contribution to the common wish of the 
ecumenical movement, of a “visible” unification of the Churches 
and of Europe. It must approach the Protestant ideas on its own 
dogmatic basis, which is the palamite doctrine of the uncreated 
world, of that light or energy which surround the divine being 
from all eternity. This is to be stressed even more since this year 
the theme of the Third European Ecumenical Assembly in Sibiu 
(“The light of Christ shines upon all”) favors this very 
perspective. The study that follows is an attempt to this very end. 
In what concerns the straightforward tone, this is not meant to 
offend but to urge to an answer. 

 
Consideraţii introductive 
 
Mişcarea ecumenică este, indiscutabil, fenomenul major 

sub semnul căruia se dezvoltă creştinătatea contemporană. Ţinta 
acestei mişcări este cea declarată oficial de organismele ecumenice: 
anume realizarea unităţii „vizibile” a Bisericilor angajate în acest 
proces de apropiere doctrinară, cultică şi organizatorică, proces 
care încearcă, în mod evident, să înlocuiască vechile conflicte 
interconfesionale cu o cultură a dialogului, a cunoaşterii reciproce 
şi a comunicării, a respectului faţă de diferenţe, dar şi a 
conştientizării nevoii stringente de unitate. Protestanţii şi 
ortodocşii încearcă de mai multă vreme să construiască un proiect 
ecumenic comun în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, în 
timp ce catolicii au propriul lor proiect, independent de Consiliu, 
la care, de altfel, nici nu participă oficial. Punctul de greutate al 
relaţiei ortodocşilor cu lumea protestantă se află, desigur, în 
Europa, mai ales după integrarea României în marea familie a 
ţărilor vestice. Cum unitatea continentului nu poate fi doar una 
politică, economică sau militară, ci şi una a spiritului, este cât se 
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poate de evidentă necesitatea realizării şi a unei unităţi religioase, 
care să consolideze, odată în plus, coeziunea Uniunii. Iată de ce 
reuniunea de la Sibiu a celei de a III-a Adunări a Bisericilor 
Europene îşi are importanţa sa majoră şi trebuie să provoace, fără 
doar şi poate, reflecţia teologică ortodoxă din România. Nu numai 
pentru că ţara noastră este gazda acestui eveniment, ci mai ales 
pentru motivul că teologia noastă trebuie să reintre în actualitate, 
să reacţioneze  controlat la provocările prezentului, ca şi la cele ale 
viitorului previzibil. 

Problema fundamentală ce pare a caracteriza mişcarea 
ecumenică, mai ales în Europa, este prezenţa în sânul ei a două 
tendinţe contrare, ba chiar contradictorii. Este vorba, pe de o 
parte, de postmodernitatea care domină tot mai mult gândirea 
protestanţilor, iar pe de alta de tradiţionalismul spiritualităţii 
ortodoxe contemporane. Protestanţii definesc experienţa 
religioasă exclusiv ca experienţă a  individului, ca posibilitate de 
aprofundare a diferenţierii lui de restul comunităţii, ca interpretare 
proprie a  credinţei. Teologii protestanţi nu recunosc noţiunea de 
fapte obiective, susceptibile de a fi privite unitar de întreaga 
creştinătate. Ei insistă asupra diferenţelor, asupra dreptului 
fiecăruia la propria viziune despre Iisus Hristos, la propria 
interpretare cu privire la evenimentele vieţii Sale, dar mai ales a 
semnificaţiei mesajului transmis de El. De cealaltă parte, 
ortodocşii definesc experienţa creştină autentică numai în 
continuarea şi în coerenţă totală cu experienţa Părinţilor Bisericii, 
mai ales a celor de aici, din Orientul nostru european. Tradiţia este 
norma credinţei, criteriul adevărului, garanţia obiectivităţi 
receptării autentice în fiecare timp a evenimentului Iisus Hristos. 
Unitatea în credinţă, cult şi organizare este esenţa gândirii 
ortodoxe. 
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În aceste condiţii este greu de realizat în spaţiul 
ecumenismului actual dezideratul fundamental al unificării 
Bisericilor europene. Aceasta mai ales pentru că teologia 
protestantă în ansamblul ei nu ia în serios dezideratul ortodox al 
unităţii în materie de cult şi organizare, dar mai ales în materie de 
credinţă. Pe de altă parte, nu putem să nu observăm faptul că şi 
teologii ortodocşi, la rândul lor, se preocupă prea puţin de marele 
deziderat protestant al dreptului la diferenţă, la liberă opinie întru 
ale credinţei, la posibilitatea interpretării neîngrădite a Scripturii, la 
experienţă religioasă privată, nemediată de nici o altă autoritate 
decât aceea a propriei minţi a individului credinţei. Impasul în care 
se află dialogul ecumenic se datorează, indiscutabil, faptului că 
teologia ortodoxă se complace de multă vreme în siajul obiecţiilor 
catolice la afirmaţiile teologiei protestante. Faimosului principiu 
sola scriptura i se opune, la nesfârşit, principiul tradiţiei 
interpretative şi a autorităţii clerului, adică exact cum face teologia 
catolică de la conciliul de la Trento până astăzi. O posibilă ieşire 
din acest impas al dialogului ecumenic ar putea fi apelul ortodoxiei 
la învăţătura sa autentică, specifică, a energiilor necreate. Apelul la 
această învăţătură ar putea dinamiza dialogul ecumenic scoţându-l 
din stagnarea şi banalitatea în care se află el astăzi. Spiritualitatea 
creştină însăşi ar putea căpăta noi valenţe prin apelul la doctrina 
palamită a energiilor necreate, deschizând noi perspective efortului 
către o unitate a Bisericilor şi a Europei însăşi. Este ceea ce voi 
încerca să scot în evidenţă în cadrul studiului care urmează. 

 
Ecumenismul negativ. Reflecţii preliminare 
 
Există, incontestabil, un ecumenism negativ. De aceea, 

opoziţia foarte multor ortodocşi cultivaţi, în special a celor din 
mediile monahale, mai tradiţionaliste, faţă de ecumenismul unora 
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care vor să grăbească unirea Bisericilor prin acte de apropiere 
unilaterală, în dispreţul consideraţiilor dogmatice care despart încă 
cele trei mari confesiuni creştine, este cât se poate de îndreptăţit. 
Este vorba de opoziţia lor faţă de tentativa unora de a forţa 
intercomuniunea înainte de a se ajunge la o unitate a credinţei. De 
la celebra întâlnire dintre patriarhul ecumenic Atenagora şi papa 
Paul al VI-lea, ecumenismul de acest tip este prezentat sub 
motivaţia iubirii, a dragostei care trebuie să ierte totul, să şteargă 
cu buretele peste vechile neînţelegeri care au dus la marea ruptură 
din 1054. Apelul la acest principiu al iubirii, în baza faimosului text 
din prima epistolă către corinteni, îşi are, incontestabil, 
legitimitatea sa, dacă neînţelegerile pe care este menit să le înlăture 
sunt doar de natură diplomatică. Actul de la 1054, ca şi multe 
altele care i-au premers sau i-au urmat, conţine în substanţa sa şi 
aspecte de umilire istorică pe care Occidentul latin le-a comis 
împotriva Orientului bizantin şi care au provocat ura ortodocşilor 
împinsă cu ocazia căderii Constantinopolului până la punctul în 
care aceştia au preferat stăpânirea turcească celei creştine a 
papalităţii. Judecat prin prisma umilirilor istorice, ecumenismul  ca 
gest de apropiere şi de ştergere a amintirilor neplăcute, de iertare a 
greşelilor istorice dintre cele două mari confesiuni rivale este cât se 
poate de legitim. Ridicarea anatemelor cu ocazia întâlnirii istorice 
dintre cei doi capi ai lumii creştine a fost astfel un gest de reparaţie 
a unor greşeli istorice şi de apropiere frăţească cât se poate de 
binevenit. 

Ecumenismul negativ a apărut însă în momentul în care, 
sub motivaţia iubirii sugerate de Sf. Pavel în prima sa epistolă către 
corinteni, unii ortodocşi au considerat că, pe lângă greşelile istorice 
de natură politică şi diplomatică, ar trebui uitate şi diferenţele 
majore de ordin doctrinar care despart astăzi confesiunile creştine 
şi care au constituit adevăratul motiv al rupturii de la 1054. Aceşti 
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„ecumenişti”, din numărul cărora nu au lipsit de-a lungul timpului 
laici, preoţi şi chiar ierarhi, vor să se treacă rapid la 
intercomuniune euharistică, nu doar cu catolicii, ci chiar şi cu 
protestanţii, uitând că dragostea pe care o sugerează marele 
apostol ca principiu fundamental al vieţii creştine, „se bucură 
(numai) de adevăr”, nu de minciună! Aşadar, invocarea iubirii ca 
principiu al ecumenismului, al eforturilor moderne de apropiere 
între confesiuni în scopul refacerii unităţii creştine din primul 
mileniu, al oikumenei patristice, nu trebuie să uite niciodată versetul 
al 6-lea al capitolului 13 din Epistola întâi către corinteni. Fără această 
precizare ecumenismul nu este decât un fenomen profund negativ 
pentru creştinătate. Dacă marii Părinţi ai Bisericii din primul 
mileniu ar fi uitat că dragostea nu poate fi exercitată decât numai 
în adevăr, n-ar mai fi existat sinoadele ecumenice şi nici giganticul 
efort teologic de distingere a adevărului de erezie. Duşmanul 
iubirii creştine nu este adevărul, ci erezia. 

Presiunea în direcţia intercomuniunii euharistice, a 
căsătoriilor mixte, a aşa-ziselor rugăciuni ecumenice cu cei de altă 
confesiune este astăzi uriaşă în Europa şi în lume. Este un fapt ce 
nu mai poate fi ignorat de Ortodoxie şi el constituie, poate, 
motivul cel mai serios pentru o abordare teologică amplă şi 
neîntârziată a ecumenismului. Nicicând în secolele anterioare 
societatea în ansamblul ei n-a presat mai tare clerul şi pe teologii 
ortodocşi  ca astăzi în direcţia unei rezolvări a acestei probleme. 
Factorii politici, la rândul lor, văd în deschiderea mediilor 
ortodoxe către protestanţi şi catolici o modalitate de accelerare a 
integrării europene, de diminuare a ceea ce faimosul Huntington a 
numit, cu o expresie care a făcut carieră, „ciocnirea civilizaţiilor”. 
Intelectualii vor acelaşi lucru pentru a scăpa de acuzaţiile mediilor 
occidentale  că ortodoxia lor, a celor care încă se mai declară ca 
atare din punct de vedere religios, este o frână în calea 
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modernizării Orientului european. În sfârşit, credincioşii de rând 
au ajuns să nu mai înţeleagă refuzul preoţilor de a-i cununa cu cei 
de altă religie, dar mai ales cu cei de altă confesiune în interiorul 
creştinismului. Iată, deci, adevăratele motive care silesc astăzi 
mediile teologice ortodoxe, responsabile, să abordeze problema 
ecumenismului şi s-o rezolve definitiv. Dacă Ortodoxia va refuza 
abordarea curajoasă a acestei probleme sau o va tergiversa, este 
foarte probabil ca, într-un viitor nu foarte îndepărtat, ea să fie 
total depăşită de evenimente pe toate planurile. Schimbările sunt 
rapide şi neiertătoare. Argumentul unora că în majoritatea 
căsătoriilor mixte părţile îşi păstrează identitatea religioasă este 
miop, deoarece ei scapă din vedere că adevărata problemă din 
acest punct de vedere nu o pun părinţii, ci copiii rezultaţi din 
aceste căsătorii, copii fără o identitate confesională precisă şi, cum 
o dovedesc destule statistici, tot mai puţin dispuşi să facă  loc în 
viaţa şi-n preocupările lor problematicii de acest fel. 

Desigur, cineva este de vină că s-a ajuns la o asemenea 
răspândire în mediile ortodoxe a acestui tip de ecumenism, pe 
care-l calific fără ezitare ca fiind extrem de nociv pentru credinţă, 
pentru spiritualitatea continentului chiar. Faptul că nu numai laici 
sau preoţi de parohie împărtăşesc in pectore dorinţa către un astfel 
de ecumenism, către o apropiere interconfesională prin ignorarea 
diferenţelor dogmatice, ba mai mult: prin considerarea acestor 
diferenţe ca simple tradiţii istorice, ci există chiar şi ierarhi, care 
ard de nerăbdare să „concelebreze” cu cei catolici sau chiar cu  
reprezentanţii protestanţilor, se datorează categoric teologilor, în 
special celor din mediile universitare, care ar fi trebuit să explice 
acestor oameni motivele profunde pentru care intercomuniunea 
nu poate fi admisă cu cei de altă credinţă decât noi. În lipsa unui 
asemenea efort, teologii, în special cei din compartimentul 
studiilor sistematice, sunt percepuţi ca nişte „dogmatici”, ca nişte 
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fundamentalişti care împiedică evoluţiile pozitive ale lumii de 
astăzi către o unitate religioasă cât se poate de dezirabilă, ca nişte 
miopi ai timpului, ca nişte apărători ai unui domeniu al teologiei 
care ar trebui să nu mai existe ca expunere a unei doctrine, ci ca 
expunere doar a istoriei acestei doctrine. Acestora ar trebui, deci, 
să le revină principala sarcină de a lămuri lucrurile în domeniul atât 
de delicat cum este cel al relaţiilor interconfesionale pe fondul 
acestei imense presiuni sociale către unitate care se manifestă 
astăzi în România, dar şi în mai toate ţările ortodoxe. 

De ce nu este tolerabil acest ecumenism pe care l-am numit 
„negativ”, „nociv” chiar ? El nu este tolerabil, deoarece, departe 
de a fi expresia unei împărtăşiri comune de prezenţa lui 
Dumnezeu în Euharistie sau în Taina Cununiei, ca să dau doar 
două exemple, ecumenismul prin ignorarea adevărului doctrinar 
este dovada cea mai clară a îndepărtării lui Dumnezeu de lume 
sau, mai bine-zis, a lumii de Dumnezeul cel adevărat. Doi oameni 
de credinţe diferite, sau chiar de confesiuni diferite, vor trebui să 
admită despre Dumnezeu o noţiune extrem de largă în extensiunea 
ei pentru a putea cuprinde legitim specificul credinţei fiecăruia. În 
aceste condiţii intensiunea aceleiaşi noţiuni va fi foarte îngustă. Cu 
cât credinţa celor ce vor să se unească va fi mai diferită, mai vagă, 
cu atât fiecare va fi mai liber să-şi afirme specificul său religios în 
materie de doctrină. Ecumenismul negativ este, de fapt, un proces 
de subiectivizare tot mai accentuată a credinţei în defavoarea 
obiectivităţii dogmelor, a hotărârilor sinoadelor ecumenice şi a 
teologiei Sfinţilor Părinţi. Ecumeniştii par a fi adoptat teza 
postmodernistă potrivit căreia nu există fapte obiective (în cazul 
nostru ale vieţii şi propovăduirii lui Iisus); există numai interpretări 
(ale fiecăruia, libere de orice îngrădire obiectivă). Cu alte cuvinte, 
nimeni nu poate şti cu adevărat cum este Dumnezeu în sine; iată 
de ce fiecare este liber să şi-L imagineze cum doreşte. Ecumeniştii 
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văd în această desubstanţiere a conceptelor credinţei chiar condiţia 
fundamentală a libertăţii lor religioase. Fuga de crezuri bine 
definite, de expresii dogmatice precise ale credinţei, de oros-uri, 
este motivată la aceşti oameni de dorinţa lor după o libertate 
religioasă neîngrădită, considerată a fi libertatea Duhului împotriva 
literei care ucide. Dumnezeul acestora este însă un Dumnezeu tot 
mai îndepărtat de lume, tot mai izolat în transcendenţa Sa, pentru 
a le permite unora ca ei să aibă reverii atât de bogate despre El ! 

Această fugă de crezuri precise a creat în protestantism 
iluzia unei experienţe subiective a credinţei, în dezinteres total faţă 
de latura ei obiectivă. În aşa-numita „teologie a morţii lui 
Dumnezeu” – ca să nu dau decât exemplul cel mai radical – 
libertatea  de a fi creştin se defineşte tocmai prin eliberarea totală 
până şi de conceptul  unui Dumnezeu ca fiinţă transcendentă, în 
favoarea unui creştinism cu preocupări pur seculare, circumscrise 
în întregime lumii în care trăim. În aceste curente radicale ale 
gândirii creştine protestante conceptul de Dumnezeu a ajuns atât 
de desubstanţiat, încât el este practic un concept negativ, gol de 
orice conţinut pozitiv, tocmai pentru a îngădui o libertate totală 
crezurilor de tot felul. Pentru ca lumea modernă să se afirme în 
libertatea cea mai deplină, aceşti oameni au considerat că trebuie 
să înlăture şi ultimul obstacol care le mai stătea în cale: anume 
conceptul unui Dumnezeu precis definit. Prin urmare, 
desubstanţierea credinţei până la punctul în care să poată avea loc 
intercomuniunea euharistică sau nupţială (din Taina Cununiei) este 
primul pas către secularizare, către abandonarea totală a oricărei 
preocupări pentru credinţa într-un „Dumnezeu – normă” a bunei 
conduite şi a unei autentice identităţi creştine. 

Ceea ce uită adepţii acestui tip de creştinism este faptul că 
Cel ce a coborât în istorie este Logosul, Cuvântul lui Dumnezeu. 
Atât în întruparea Sa istorică, cât şi în sălăşluirea sa în suflete, 
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Hristos nu este numai iubirea Tatălui pentru lume, ci şi Adevărul 
despre Dumnezeu Tatăl destinat lumii: „Dacă Mă iubeşte cineva, 
va păzi cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom  veni şi 
vom locui împreună cu el.” (Ioan 14:23). Dacă sugestia Sfântului 
Pavel că dragostea se bucură numai de adevăr nu pare unora 
suficient de clară în motivaţia ei profundă, iată  această motivaţie 
proclamată de însuşi Mântuitorul: „dacă Mă iubeşte cineva, acela 
va păzi cuvântul Meu…”! De ce trebuie să păzim un cuvânt, o 
expresie definită a credinţei, o dogmă clară şi obligatorie, dacă El 
ne-a adus iubirea, libertatea? Motivul este că, dacă până la El 
lumea n-a putut, într-adevăr, cunoaşte pe adevăratul Dumnezeu, 
prin întruparea Sa acest fapt a putut fi, în sfârşit, cunoscut de 
omenire. „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singur Fiul, 
care este în sânul Tatălui, numai Acela l-a cunoscut.” (Ioan 1:18). 
Or, prin coborârea Sa în lume Fiul poate să proclame, în sfârşit: 
„Eu sunt calea, adevărul şi viaţa; nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine… Cine M-a văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl.” (Ioan 14:6, 
9). Iisus Hristos este, astfel, „descoperirea tainei care a fost ascunsă 
timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile proorocilor şi 
prin porunca  Dumnezeului  celui veşnic şi adusă la cunoştinţa 
tuturor neamurilor, ca să asculte de credinţă.” (Rom. 16:25-26).  
Hristos este, aşadar, dezvăluirea tainei ascunsă de veacuri, ba 
chiar din veşnicii, şi revelată, arătată lumii noastre abia prin 
coborârea Lui în istorie, obiectiv, şi în suflete, în mod subiectiv. 
Iisus Hristos este adevărul despre Dumnezeu Tatăl, este calea 
către viaţa veşnică, către lumină, către sursa supremă a existenţei, 
care nu este alta decât Dumnezeu Tatăl.     

Abandonarea crezurilor clar definite, a oros-urilor 
dogmatice, cum sunt cele formulate la sinoadele ecumenice, 
echivalează cu o abandonare a Adevărului însuşi. Căci Adevărul 
nu este experienţa subiectivă a unei întâlniri cu Dumnezeu, 
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formularea ulterioară a ceea ce a înţeles fiecare despre Dumnezeu 
într-o epocă sau în alta, ci dezvăluirea în timp, în individualitatea 
fiecăruia a ceea ce există dinainte de timpuri, dinainte de creaţie 
chiar. Adevărul în care trebuie să creadă creştinii de toate 
confesiunile nu este expresia istorică, descrierea unei experienţe 
religioase cu totul libere de orice grijă de eroare, ci condiţia 
deosebirii acestei experienţe de simpla fantezie a minţii omeneşti. 
Nu în zadar Sf. Pavel, aflat în posesia unei descoperiri 
excepţionale (Ef. 3:1-6), este cuprins de îndoieli în privinţa 
veracităţii ei şi decide să se consulte cu apostolii de la Ierusalim 
(Gal. 2:2). Ecumenismul negativ practică un concept de adevăr cu 
totul diferit de acela al Scripturii, al Evangheliei, al apostolilor, al 
lui Iisus Hristos în ultimă instanţă. 
 

Un exemplu de ecumenism negativ 
 
Toată suflarea ecumenică internaţională vorbeşte de o 

„unitate vizibilă” a Bisericilor creştine ca ţintă finală a eforturilor 
ecumenice. Toate adunările generale sau regionale ale mişcării 
ecumenice ţintesc spre atingerea acestei unităţi. Prof. dr. Hans 
Klein, decanul facultăţii de teologie luterană de la Sibiu, pare a fi 
singurul care declară, într-o serenitate de invidiat, că, de fapt, nici 
nu este nevoie să ne unim; tot ce trebuie să facem este să ne 
cultivăm deosebirile confesionale ca trăsături specifice normale şi 
să ni le acceptăm reciproc ca atare.2 Din primele rânduri ale 

                                                 
2 Conferinţa domniei sale, din care voi cita în continuare, a fost susţinută la 
Sibiu, în 19 aprilie 2005, culmea, tocmai în pregătirea marii întâlniri ecumenice 
din acest oraş în luna septembrie a lui 2007, despre unitatea Bisericilor şi a Europei. 
Rar poate fi văzut un text în care teologia protestantă să-şi declare cu atâta 
francheţe adevărata ei părere în această spinoasă problemă. Deşi româna 
profesorului luteran are mari carenţe stilistice, textul său este suficient de 



Adrian Niculcea 40 

 

conferinţei sale susţinute pe această temă la Sibiu, în 2005, 
profesorul luteran ne informează că „în Evanghelie (găsim) 
fundamentul Bisericii şi al tuturor Bisericilor (s.n.)”. „O astfel de 
proclamare, spune domnia sa, dinamizează şi deschide căi noi, 
încurajează la încercarea lor. Evanghelia eliberează, cheamă la un 
respect reciproc şi la iubirea aproapelui, fie el chiar în altă biserică, 
(şi) ne aduce la cunoştinţă că nu este necesar ca noi să 
exercităm sau să construim unitatea Bisericii (s.n.), arătându-ne 
că Dumnezeu a început să facă pentru noi, şi poate şi cu noi un 
drum nou şi să meargă cu noi în viitorul său, viitor care ne este cel 
puţin parţial străin, dar duce la salvare.”3

După această proclamaţie cum nu se poate mai clară 
despre unitatea Bisericii, autorul nostru trece la argumentarea tezei 
sale favorite (a 3-a): Evanghelia ne convinge că felul de a fi a unei biserici 
nu este întâmplător, ci corespunde cu voinţa lui Dumnezeu şi spune: 
„Fiecare Biserică este un vas pentru lucrarea Duhului Sfânt. 
Constatarea că Evanghelia dă convingerea fiecărui creştin că este 
iubit de Dumnezeu este valabilă şi pentru fiecare Biserică. Mesajul 
mântuirii se adresează nu numai persoanelor fizice, ci şi 
Bisericilor. …De aceea, fiecare creştin poate fi convins că biserica 
sa, aşa cum este ea, este voită de Dumnezeu, care a condus-o de-a 
lungul timpurilor, chiar dacă pe parcursul istoriei s-au întâmplat 
lucruri în această Biserică care nu sunt exemplare pentru o 
Biserică, ba sunt, poate chiar nedemne. …În acelaşi mod cum 
poate fiecare credincios să fie vasul Duhului Sfânt, poate şi fiecare 
                                                                                                                 
inteligibil pentru a fi considerat ca un exemplu de ecumenism protestant 
autentic.  
3 Prof. dr. Hans Klein, „Evanghelia ca bază a unităţii şi apropierii Bisericilor în 
Europa unită”, în volumul Conferinţa interteologică „Lumina lui Hristos luminează 
tuturor: speranţă, înnoire şi unitate în Europa” (Sibiu 19 aprilie 2005), editat de 
Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România AIDRom, Comisia ecumenică, 
nr. 1, Bucureşti, 2005, p. 52-53. 
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Biserică să fie un astfel de vas. …Nimeni nu are voie să se 
gândească că celelalte Biserici sunt pe un drum nedrept atâta timp 
cât Duhul Sfânt şi Evanghelia  îşi găsesc locul în ele.” 4

Prof. Klein, nu apără doar dreptul unei biserici de a-şi 
păstra specificitatea ei istorică, la care, evident, nu ar putea renunţa 
fără să-şi piardă identitatea; el susţine ceva mult mai amplu şi 
anume că nu prin unitatea Bisericii, prin caracterul ei universal, ci 
tocmai prin specificitea unei biserici lucrează Dumnezeu 
mântuirea oamenilor. „Proclamarea salvării întru Hristos se 
adresează tuturor oamenilor. De aici rezultă chemarea de a vedea 
în fiecare om chipul lui Dumnezeu, să-l iubim deci şi să-l 
acceptăm ca atare. Acest lucru este valabil şi pentru biserici. 
Fructul credinţei este o privire asupra celorlalte Biserici, care arată 
cum lucrează Dumnezeu în şi prin ele. Descoperim deci în toate 
Bisericile nu numai tendinţa de a trăi după voia lui Dumnezeu, ci şi 
Biserica propriu-zis ca instrument prin care Dumnezeu însuşi lucrează spre 
salvarea oamenilor (s.n.).”5

Plecând de la teza că „mesajul lui Dumnezeu… eliberează 
de orice frică şi ne oferă convingerea că suntem acceptaţi aşa cum 
suntem noi”, prof. Klein explică ce înţelege el prin „Evanghelie”: 
„Înţeleg, zice el, prin noţiunea de Evanghelie mesajul nu te teme şi 
încrederea în buna conducere a lui Dumnezeu, cu cuvintele Papei 
Ioan Paul al II-lea: să nu vă fie frică. O astfel de proclamare 
dinamizează şi deschide căi noi, încurajează la încercarea lor.”6 
După care adaugă: „Frica faţă de celălalt şi de schimbare este cea 
mai mare frână pentru o apropiere. Ea se regăseşte mai ales în 

                                                 
4 Prof. dr. Hans Klein, „Evanghelia ca bază a unităţii şi apropierii Bisericilor”, 
p. 54-55. 
5 Prof. dr. Hans Klein, „Evanghelia ca bază a unităţii şi apropierii Bisericilor”, 
p. 55. 
6 Ibidem, p. 52-53. 
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Bisericile istorice şi adeseori este destul de mare. …Eliberarea de 
temeri creează posibilitatea apropierii, îndrăzneala de a încerca 
drumuri noi împreună, chiar şi în momente de criză.”7 
„Evanghelia, dând curaj creştinilor, le dă şi personalitate, o 
identitate nouă care are nevoie de sprijin ca să crească cel puţin un 
timp anumit, adică de un spaţiu în care nu intră nimeni. Iubirea nu 
elimină identitatea specifică fiecăruia, ci o respectă, Evanghelia nu 
nivelează trăsăturile personale, ci le integrează. De aceea iubirea nu 
tinde la schimbarea celuilalt, ci oferă o viaţă în comuniune.”8

Şi fiindcă veni vorba de comuniune, acelaşi autor ajunge să 
precizeze şi ce ar putea însemna aceasta în viziunea lui. Am putea 
crede, la prima vedere, că este vorba de comuniunea euharistică, 
element fundamental al unităţii în textele documentelor ecumenice 
oficiale, cum a fost BEM-ul sau declaraţia de la Porto Alegre. 
Prof. Klein declară însă fără echivoc: „Darurile spirituale se 
măresc prin împrăştiere, Evanghelia prin proclamaţie. Nu mă refer 
aici la împărtăşania cu Taina Euharistiei. Pot fi legături strânse între 
Biserici şi fără acest semn. Există şi familii care se întrunesc şi care mănâncă 
separat, unii mâncare vegetariană, alţii cu carne. Această problemă există din 
cele mai vechi timpuri ale bisericii (vezi cazul de la Antiohia, Gal. 2) 
(s.n.).”9

Profesorul luteran nu poate evita, totuşi, în final problema 
unităţii, căci tema în pregătirea căreia şi-a prezentat referatul 
tocmai despre unitate era. „Unitatea Bisericii este lucrarea lui 
Dumnezeu şi ţine cel puţin în momentul de faţă de speranţă. Nu 
ştim dacă se va realiza vreodată unitatea Bisericii pe Pământ, cu 
toate că sperăm acest lucru şi vrem să facem paşi în această 

                                                 
7 Ibidem, p. 58. 
8 Prof. dr. Hans Klein, „Evanghelia ca bază a unităţii şi apropierii Bisericilor”, 
p. 61. 
9 Ibidem, p. 62. 
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direcţie. Dar drumul spre unitate este mai important decât 
finalul.” De unde rezultă că, de fapt, nici „nu este nevoie de 
existenţa unei singure Biserici din punct de vedere 
organizatoric (s.n.), dar este nevoie de adunări bisericeşti care 
depăşesc graniţele Bisericilor organizate, adunări ca semne de existenţă 
ale unei singure Biserici, ale unităţii spirituale (s.n.). Se spune că unitatea 
Bisericii primare a constat în faptul că comunităţile s-au vizitat. 
Dar nu a existat atunci o singură Biserică constituită din punct de 
vedere organizatoric.”10 Concluzia dr. Hans Klein este formulată 
în teza a 9-a: Apropierea Bisericilor înseamnă îngăduirea celorlalte Biserici 
la participarea vieţii spirituale, înseamnă invitaţie. 

Cum poate coexista, totuşi, exigenţa unităţii bisericeşti cu 
aceea a păstrării specificului confesional ? Profesorul Klein împacă 
cele două aspecte contradictorii prin formularea tezei a 10-a: O 
viaţă după Evanghelie înseamnă o viaţă în acceptarea faptului că Dumnezeu 
are multe posibilităţi de lucrare, o viaţă în toleranţă. După care explică: 
„O astfel de viaţă include ştiinţa că din punct de vedere spiritual (s.n.) 
există doar o singură Biserică, cu toate că în realitate (s.n.) există mai 
multe Biserici. Această cunoaştere implică o concepere a mai 
multor Biserici care trăiesc ca fraţi şi surori împăcaţi prin 
evanghelie în credinţa într-un singur Dumnezeu şi un singur 
Domn, o viaţă în iubire, o iubire care depăşeşte diversităţile.”11

O primă remarcă: concepţiile profesorului luteran vin în 
contradicţie flagrantă cu dezideratele Cartei ecumenice, care declară 
încă din preambul că idealul ecumenic este formulat în 
conformitate cu textul noutestamentar potrivit căruia există  doar 
„un (singur) Domn, (o singură) credinţă, un (singur) botez” (Ef. 
4:3-6). În baza acestui text, declară autorii Cartei, „noi mărturisim 

                                                 
10 Prof. dr. Hans Klein, „Evanghelia ca bază a unităţii şi apropierii Bisericilor”, 
p. 64. 
11 Ibidem, p. 63. 
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Biserica cea una, sfântă catolică (universală) şi apostolică (şi afirmăm că) 
misiunea noastră ecumenică obligatorie este de a face vizibilă 
această unitate, care, totdeauna, este un dar al lui Dumnezeu. 
Deosebirile fundamentale din credinţă încă împiedică această unitate vizibilă. 
Există diferite concepţii, mai ales despre Biserică şi unitatea ei, despre Taine 
şi Slujiri (preoţie). Noi nu trebuie să fim de acord cu această situaţie (s.n.). 
Iisus Hristos, pe cruce, ne-a descoperit iubirea Sa şi taina 
împăcării; urmând Lui, vrem să facem tot posibilul de a depăşi 
barierele şi problemele existente ce despart Bisericile.”12

Aceeaşi Cartă ecumenică mai declară cât se poate de răspicat 
că „ecumenismul trăieşte din ascultarea împreună (nu separată, s.n.) a 
Cuvântului lui Dumnezeu şi din lucrarea Duhului Sfânt în noi şi 
prin noi. Pe baza harului primit prin aceasta, există astăzi diverse 
străduinţe ca, prin rugăciuni şi servicii religioase, să se 
aprofundeze comuniunea spirituală dintre Biserici şi să se 
promoveze rugăciunea pentru unitatea văzută a Bisericii lui 
Hristos. Un semn deosebit de dureros al separării dintre multe 
Biserici creştine este lipsa comuniunii euharistice (s.n.). În unele 
Biserici există rezerve faţă de rugăciunile ecumenice în comun… 
Pentru a aprofunda comuniunea ecumenică eforturile pentru un 
consens în credinţă, trebuie neapărat continuate. Fără unitatea de credinţă nu 
există nici o comuniune bisericească. Nu există nici o alternativă la dialog 
(s.n.).”13

Faţă de cele stipulate în cuprinsul acestui important 
document ecumenic european afirmaţiile profesorului Hans Klein 
sunt într-un contrast zdrobitor: „Deoarece, zice el, Evanghelia 
întăreşte pe credincios în viaţa sa spirituală, credinciosul nu mai simte 

                                                 
12 Documentul Charta oecumenica. Liniile directoare pentru o cooperare crescândă între 
Bisericile din Europa, 1, editat de Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România 
AIDRom, Comisia ecumenică,  Nr. 2, Bucureşti, 2005, p. 9. 
13 Documentul Charta oecumenica, p. 12-13. 
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nevoia să convingă pe alţii că felul lui de  a crede sau a trăi credinţa este mai 
bun decât într-o altă biserică (s.n.). Încercările de a convinge pe alţii că 
drumul personal ales în credinţă este singurul viabil au ca bază 
teama că s-ar putea ca credinţa proprie să nu fie cea adevărată, 
producând astfel o goană după adepţi. Evanghelia îndepărtează 
această frică şi întăreşte credinţa personală, dar permite şi celorlalţi de 
a se găsi în faţa lui Dumnezeu în altă formă de credinţă decât cea preconizată 
(s.n.). De aceea evanghelia este tolerantă până la limita unde ea 
însăşi este combătută.”14  

Care ar fi explicaţia acestui contrast de opinii despre 
unitate? Probabil că, plictisit de aceste interminabile discuţii 
ecumenice despre „unitatea vizibilă” a Bisericilor, profesorul Klein 
nu mai are nici o reţinere în a declara ceea ce gândesc, de fapt, toţi 
protestanţii în adâncul conştiinţelor lor: anume că singura unitate 
la care visează este aceea a unei comuniuni euharistice de 
suprafaţă în spatele căreia fiecare să-şi păstreze libertatea de a 
crede tot ce vrea. De altfel autorul nici nu se mai sfiieşte să afirme 
că „libertatea întru Hristos nu produce o aplanare a diferendelor, 
nici o egalizare totală, ci un respect faţă de cealaltă parte, 
indiferent de faptul că este mică sau mare. Astfel, şi bisericile pot 
fi ocrotite, iar diferendele lor integrate.”15

 
Unitatea „vizibilă deplină” a Bisericilor 
 
Să vedem, în contrast, ce zic documentele ecumenice în 

această problemă. În debutul documentului ecleziologic 
fundamental, elaborat la sfârşitul celei de a IX-a Adunări Generale 
a Consiliului Mondial al Bisericilor, care a avut loc la Porto Alegre 
                                                 
14 Prof. dr. Hans Klein, „Evanghelia ca bază a unităţii şi apropierii Bisericilor”, 
p. 63. 
15 Ibidem, p. 61. 
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în Brazilia, în perioada 14-23 februarie 2006, se aminteşte că 
„adunările Consiliului Mondial al Bisericilor au adoptat texte care 
oferă o viziune sau identifică trăsăturile „unităţii vizibile pe care o 
căutăm”, citând astfel dintr-un document elaborat de Comisia 
Credinţă şi Constituţie la întrunirea de la Aghios Nikolaos-Creta din 
iunie 2005.16 Adunarea a reconfirmat, de asemenea, scopul 
declarat în Constituţia Consiliului Mondial al Bisericilor, spunând că 
„scopul principal al comunităţii bisericilor în cadrul Consiliului 
Mondial este să se cheme reciproc la unitatea vizibilă în aceeaşi 
credinţă şi într-o singură comuniune euharistică, exprimată în cult şi în 
viaţa comună în Hristos, prin mărturia şi slujirea faţă de această 
lume, şi să avanseze spre acea unitate, pentru ca lumea să 
creadă.”17 Cea de a IX-a Adunare a adoptat ea însăşi textul 
ecleziologic susmenţionat declarându-se convinsă că „bisericile 
din comunitatea Consiliului Mondial rămân reciproc angajate pe 
drumul spre unitatea vizibilă deplină” şi  invitând bisericile 
participante „să-şi continue drumul împreună, ca un pas înainte 
spre (aceeaşi) unitate vizibilă deplină”.18

Se poate observa revenirea aproape obsesivă a expresiei 
„unitate vizibilă deplină” a Bisericilor. Este evident că expresia în 
cauză constituie conceptul ecleziologic fundamental al teologilor 

                                                 
16 Documentul „Chemaţi să fim Biserica una. O invitaţie adresată Bisericilor 
pentru a-şi reînnoi angajamentul în vederea unităţii şi pentru a aprofunda 
dialogul”, preambul; în Documente ale celei de a IX-a Adunări Generale a Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor. Porto Alegre – 2006, editat de Asociaţia Ecumenică a 
Bisericilor din România-AIDRom, Comisia ecumenică, Bucureşti 2006, Nr. 4, 
p.7, n. 1. 
17 Documentul citează aici Constituţia Consiliului Mondial al Bisericilor: III. 
Purposes and Functions; în Documente ale celei de a IX-a Adunări Generale…, p. 8, 
n. 4. 
18 Documentul „Chemaţi să fim Biserica una”, § 2; preambul; în Documente ale 
celei de a IX-a Adunări Generale…, p. 8, 7. 
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care redactează documentele ecumenice de la Consiliul Mondial al 
Bisericilor, în special pe acelea cu conţinută doctrinar, cum este 
documentul de la Porto Alegre din care am citat. Ce poate 
însemna însă această „unitate vizibilă deplină” ? Întrebarea este cât 
se poate de legitimă, deoarece conceptul de „unitate vizibilă 
deplină” este prezentat pe fondul unei alte obsesii a teologilor, în 
special protestanţi, din echipa care redactează aceste documente, 
anume aceea a diversităţii: „Unicitatea Bisericii, precizează 
documentul, este o imagine a unităţii lui Dumnezeu-Treime în 
comuniunea Persoanelor. Sfânta Scriptură descrie comunitatea 
creştină ca Trup al lui Hristos, a cărei diversitate este esenţială 
pentru plinătatea ei… Astfel, ca popor al lui Dumnezeu, Trup al 
lui Hristos şi templu al Duhului Sfânt, Biserica este chemată să-şi 
manifeste unicitatea într-o bogată diversitate.”19  

Documentul nu lasă însă dubii în această privinţă, 
diversitatea vizată de el fiind cu totul diferită de aceea a 
profesorului luteran de la Sibiu: aşa cum reiese din conţinutul 
paragrafului doi, unitatea la care se referă documentul în cază ia 
forma vizibilă a mărturisirii aceleiaşi credinţe apostolice, a practicării 
aceluiaşi Botez, a intercomuniunii euharistice şi a recunoaşterii reciproce a 
membrilor şi a slujirilor în Biserică. Citând în acest sens declaraţia 
Adunării Generale de la Canberra, documentul de la Porto Alegre 
reafirmă că „unitatea pentru care ne rugăm, spre care tindem şi 
lucrăm este o comuniune, oferită şi exprimată în mărturisirea 
comună a credinţei apostolice; o viaţă sacramentală comună, în 
care se intră prin Botez şi în care se celebrează împreună într-o 
singură comunitate euharistică; o viaţă comună, în care membrii şi 
slujirile sunt recunoscute reciproc şi reconciliate; precum şi o 
misiune comună, mărturisind Evanghelia harului lui Dumnezeu 
                                                 
19 Documentul „Chemaţi să fim Biserica una”, § 3; în Documente ale celei de a IX-
a Adunări Generale…, p. 9. 
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împărtăşit tuturor oamenilor şi slujind întreaga creaţie.”20 Aşadar, 
citând atât din Constituţia Consiliului Ecumenic al Bisericilor, cât şi din 
declaraţia de al Canbera, Adunarea Generală de la Porto Alegre n-
a făcut decât să afirme acelaşi lucru, anume că prin „unitatea 
vizibilă deplină” mediile ecumenice înţeleg mărturisirea aceleiaşi 
învăţături, practicarea aceluiaşi Botez, participarea la comuniunea 
euharistică şi recunoaşterea reciprocă a ierarhiilor ecleziastice.   

În aceste condiţii, deşi nu o declară formal, documentul de 
la Porto Alegre nu face altceva decât să reafirme importanţa 
clasicului document de la Lima din 1982 despre Botez, Euharistie, 
Minister. Acest lucru este evident mai ales din întrebările propuse 
spre reflecţie tuturor Bisericilor în cuprinsul paragrafului final, în 
special la punctele c, d, e şi j: „(a) Recunoaşte biserica voastră un 
model comun al iniţierii creştine, ancorat în Botez, în viaţa altor 
biserici? (d) De ce biserica voastră consideră că este necesar sau că 
este îngăduit, sau că nu este permis să împărtăşim Cina 
Domnului cu cei din alte biserici? (e) În ce situaţii este biserica 
voastră capabilă să recunoască slujirile instituite ale altor 
biserici? …(j) Cât de departe poate biserica voastră să participe la 
rugăciune cu alte biserici?”21 Aşadar, documentul de la Porto 
Alegre menţine în actualitate, dacă nu documentul de la Lima, cel 
puţin problematica unei declaraţii doctrinare comune cu privire la 
cele trei taine ale Bisericii, ca formă vizibilă a unităţii căutate. 

Întâmplarea face ca cea de a III-a Adunare Ecumenică 
Europeană reunind Conferinţa Bisericilor Europene şi Consiliul 
Conferinţelor Episcopale Europene, programată la Sibiu între 4 şi 8 

                                                 
20 Documentul „Chemaţi să fim Biserica una”, § 2; în Documente ale celei de a IX-
a Adunări Generale…, p. 8-9, n.5. Documentul citează aici din The Unity of the 
Church as Koinonia: Gift and Calling – The Canberra Statement, 2, 1. 
21 Documentul „Chemaţi să fim Biserica una”, § 14; în Documente ale celei de a 
IX-a Adunări Generale…, p. 15. 
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septembrie 2007, să aibă ca temă: Lumina lui Hristos luminează 
tuturor. Nădejde pentru înnoire şi unitate în Europa. Iată deci aceeaşi 
preocupare pentru „unitate”, de data aceasta nu doar în sânul 
confesiunilor creştine, ci în contextul mai larg al spiritualităţii 
europene, ca o formă de consolidare a unităţii politice, economice 
şi culturale a bătrânului continent. Prezentată în acest cadru, 
problematica atingerii unităţii creştine sporeşte mult în importanţă 
pentru lumea de astăzi, ajungând să intereseze nu doar mediile 
religioase ale comunităţilor private, ci deopotrivă şi pe cele din 
spaţiul public, prin definiţie desacralizate, separate de Biserică în 
general. Cu această ocazie trebuie să remarcăm faptul că unitatea 
creştină şi europeană este definită aici în perspectiva luminii lui 
Hristos, ceea ce introduce, desigur, o notă nouă în raport cu 
definirea aceleiaşi unităţi doar prin prisma comuniunii 
sacramentale presupusă de cele trei Taine menţionate în 
documentul de la Lima. 

După cum a şi fost remarcat, formularea este preluată 
dintr-un text al liturghiei Sf. Grigore Dialogul (Lumina lui Hristos 
luminează tuturor) săvârşită cu mare efect religios în timpul Postului 
Mare şi aminteşte de marea chemare de la Paşti (Veniţi de luaţi 
lumină). Ambele texte sunt de factură cultică pur ortodoxă şi este 
evident că alegerea acestei teme a luminii - temei al unităţii şi înnoirii a 
fost dictată de faptul că adunarea are loc în România, o ţară 
eminamente ortodoxă. Această coincidenţă nu poate însemna 
altceva decât un semn că problematica unităţii creştine, aşa cum 
este ea promovată în mediile ecumenice, trebuie regândită într-o 
perspectivă mai profundă, adică prin prisma învăţăturii ortodoxe 
despre „lumina (necreată a) lui Hristos”. Argumentul fundamental 
în această direcţie nu poate fi altul decât acela că, dacă definim 
Biserica cea una ca „trupul lui Hristos” şi ca „templu al Duhului 
Sfânt”, cum face şi documentul de la Porto Alegre, atunci trebuie 
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să ne referim la trupul lui Iisus pe care apostolii l-au văzut mai 
întâi în slava Taborului, „mai strălucitoare decât soarele”, apoi în 
lumina orbitoare a învierii sale din morţi, „slava” şi „lumina” fiind 
însuşi Duhul Sfânt. Căci „lumina lui Hristos” nu poate fi doar o 
expresie liturgică, pur decorativă pe frontispiciul unei întruniri 
ecumenice importante; ea este, deopotrivă, şi o întreagă învăţătură, 
dacă ne gândim la marea controversă pe care a trebuit s-o susţină 
Sf. Grigore Palama în secolul al XIV-lea în apărarea luminii 
necreate văzute de isihaşti în timpul urcuşului lor mistic. 

Definirea unităţii vizibile a Bisericii prin prisma comuniunii 
sacramentale marcată de cele trei Taine vizate de documentul de la 
Lima nu poate fi, desigur, abrogată de definirea ei din perspectiva 
învăţăturii palamite despre lumina necreată a lui Hristos, ci depăşită 
în sensul bun, adică în acela al unei abordări mai profunde a marii 
teme a unităţii creştine.22 Aceasta pentru simplul motiv că „lumina 
lui Hristos” anunţată sacramental în timpul liturghiei Sfântului 
Grigore Dialogul şi în debutul sărbătorii Sfintelor Paşti nu este alta 
decât aceeaşi lumină pe care isihaştii au văzut-o în vremea 
Sfântului Grigore Palama şi pe care, prin eforturi ascetice şi prin 
darul lui Dumnezeu, o văd în toate timpurile cei consideraţi de 
Dumnezeu vrednici de acest mare dar. Lumina anunţată liturgic şi 
lumina vizată de învăţătura palamită despre energiile necreate este 
una şi aceeaşi. Diferenţa constă în faptul că în timp ce unii, cei mai 

                                                 
22 În ritualul ortodox al  Botezului, spre exemplu, preotul se roagă „pentru ca 
cel ce vine la sfânta luminare… să se arate fiu al luminii şi moştenitor al 
veşnicelor bunătăţi”, iar noi toţi „să ne luminăm cu lumina cunoştinţei şi a dreptei 
credinţe prin venirea Sf. Duh” (fragmente din ectenia iniţială). Se mai roagă apoi 
ca Domnul Dumnezeu „să strălucească pururi lumina feţii Sale în inima lui”, 
adică a „celui nou luminat prin apă şi prin Duh” (rugăciunile la spălarea 
pruncului), pentru ca în final, când pruncul în cauză este stropit şi apoi şters, 
preotul să i se adreseze spunând: „Îndreptatu-te-ai, luminatu-te-ai…. Botezatu-
te-ai, luminatu-te-ai…. în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. 
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mulţi, doar aud vorbindu-se despre ea în textele liturgice, pe când 
alţii o şi văd realmente, dar aceştia din urmă sunt foarte puţini. 
Ambele lumini, şi cea anunţată liturgic şi cea dogmatizată, sunt de 
fapt aceeaşi lumină pe care au văzut-o apostolii pe Tabor şi apoi la 
înviere. Cum documentul de la Porto Alegre mai declară ca formă 
a unităţii vizibile a Bisericilor şi o mărturisire a aceleiaşi credinţe 
apostolice, este clar că apostolicitatea Bisericii celei una, visată şi 
vizată de documentele ecumenice al Consiliului Mondial al 
Bisericilor, nu poate însemna altceva decât vederea aceleiaşi 
realităţi pe care au văzut-o apostolii pe Tabor şi la înviere. 

 
Unitatea Bisericii „în lumina lui Hristos” 
 
Aşadar, perspectiva din care trebuie judecată „unitatea 

vizibilă deplină” a Bisericii, cea atât de căutată de către forurile şi 
adunările Consiliului Ecumenic al Bisericilor, nu poate fi una 
temporală, de suprafaţă, aşa cum înţeleg în special protestanţii 
caracterul ei „vizibil”, ci cea eshatologică, mistică, profundă. Aceasta 
este direcţia fermă pe care ortodoxia trebuie s-o imprime 
căutărilor ecumenice, dacă doreşte să influenţeze  mersul lor real 
către ceea ce am putea numi, fără exagerare, un ecumenism pozitiv. 
Aceasta implică însă propriul ei efort de definire teologică 
adecvată, inteligibilă pentru lumea contemporană, a viziunii 
ortodoxe despre  unitatea Bisericii vizibilă numai în lumina 
necreată a lui Hristos cel înviat, care este cu adevărat „trupul” 
Bisericii celei  unice, sfinte, universale şi apostolice.  Ortodoxia 
trebuie să ia în serios reproşul adunării de la Porto Alegre, potrivit 
căruia „bisericile nu au înţeles întotdeauna responsabilitatea reciprocă 
şi nu au recunoscut întotdeauna nevoia de a da explicaţii una alteia 
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asupra credinţei, vieţii şi mărturiei lor, precum şi de a enunţa 
cauzele care le menţin separate.”23  

Necesitatea unei reformulări ortodoxe a conceptului 
ecumenic de „unitate vizibilă” în spaţiul ecumenic nu este un 
capriciu al teologiei ortodoxe, cum ar putea părea la prima vedere. 
Trebuie spus fără echivoc că tema luminii necreate este 
fundamentală pentru noi cei din Orientul european şi că din acest 
motiv o temă ca cea care va domina întâlnirea din acest an de la 
Sibiu nici nu poate fi concepută de noi în separaţie de doctrina 
palamită a luminii necreate. Teologia ortodoxă trebuie să fie gata 
să dea mărturie şi chiar „explicaţii” în orice timp şi în orice loc 
despre credinţa ei, pentru că aceasta este misiunea pe care i-a  
fixat-o însuşi Mântuitorul (Fapte 1:8). Fiecare episcop, preot sau 
diacon, teolog sau simplu credincios, trebuie să fie un martor al 
învierii, al luminii necreate. Şi numai prin prisma ei trebuie să 
înţeleagă toate cele ale Bisericii, pentru a da mărturie bună vremii 
sale. Aceasta însemnă că a sosit vremea unei reconsiderări a 
problemei Sfintelor Taine din perspectiva vederii luminii necreate, 
ca o contribuţie a ortodoxiei la înţelegerea unităţii sacramentale a 
Bisericilor. Abordarea unităţii ecumenice a Bisericilor  prin prisma 
„luminii lui Hristos” pare a fi singura perspectivă de la care se 
poate spera o autentică înnoire şi o unificare corectă şi durabilă a 
Bisericilor din Europa. 

Să vedem acum, pe scurt, ce ar putea aduce perspectiva 
palamită a luminii necreate în clarificarea conceptului ecumenic de 
„unitate vizibilă” a Bisericilor angajate în mişcarea ecumenică 
contemporană de apropiere între ele pe plan dogmatic, cultic şi 
organizatoric. În epistola către galateni Sf. Pavel se plânge de cei 
ce răspândeau o „altă evanghelie, eteron euaggelion”; o evanghelie 
                                                 
23 Documentul „Chemaţi să fim Biserica una”, § 12; în Documente ale celei de a 
IX-a Adunări Generale, p. 13-14. 
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„contrară celei propovăduită de noi, par’ o eueggelizetai ymin”, zice el, la 
care unii dintre galateni se şi grăbiseră să adere (Gal. 1:6-9). Cei 
care propovăduiau această evanghelie distinctă de a sa nu erau, 
desigur, iudeii, care urmăreau să-l ucidă şi care respingeau cu totul 
mesajul, evanghelia lui Iisus Hristos. Erau iudaizanţii, care, deşi 
admiteau venirea şi mesajul lui Iisus, îl amestecau cu prescripţiile 
Legii, văzând în El doar un alt profet în lungul şir al celor din 
Vechiului Testament; în nici un caz nu pe Dumnezeul întrupat. 
Evanghelia lor, care făcea dependentă mântuirea de respectul 
ritualurilor Legii mozaice, era, astfel, una diferită, ba chiar contrară 
celei propovăduite de Sf. Pavel. Nici gnosticii de mai târziu nu-l 
respingeau pe Iisus Hristos, dar îi interpretau condiţia şi mesajul 
cu totul diferit de interpretarea apostolilor şi a Bisericii ecumenice.  

Or, tocmai pentru a elimina aceste interpretări eronate ale 
condiţiei şi ale mesajului lui Iisus Hristos, interpretări ce puneau în 
pericol însăşi mântuirea celor chemaţi, oi kletoi, să formeze adunarea 
Domnului,  he ekklesia tou Kyriou, apostolii s-au adunat, cum se ştie 
în sinod la Ierusalim în anul 49 sau 50, solicitaţi tocmai de cei din 
jurul Sf. Pavel. În loc să se prevaleze de privilegiul chemării sale 
speciale de pe drumul Damascului (Gal. 2:8), apostolul urcă la 
Ierusalim ca să arate apostolilor „celor mai de vază”, şi mai ales lui 
Petru, Evanghelia pe care o propovăduia el neamurilor, „ca nu 
cumva să alerg sau să fi alergat în zadar, me pos eis kenon treho he 
edramon.” (Gal. 2:2). Să nu uităm nici o clipă că Pavel nu era aici în 
dispută cu iudeii, duşmani ireductibili şi de fond ai lui Iisus 
Hristos, ci cu iudaizanţii cu care simpatiza la un moment dat însuşi 
Sf. Petru. În acest cerc restrâns nimeni nu ajunsese în ceea ce 
priveşte Evanghelia „până la limita unde ea însăşi este combătută”, 
cum se exprimă profesorul Klein. Toată lumea mărturisea pe 
acelaşi Iisus Hristos, dar cu alt sens, interpretându-l fiecare într-un 
mod cu totul diferit. Apostolul n-a putut „tolera” o asemenea 
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libertate în interpretarea Evangheliei lui Iisus Hristos şi a provocat 
marea întrunire a apostolilor, prezbiterilor şi fraţilor de la 
Ierusalim, descrisă în Fapte 15. 

Protestanţii au ignorat în general acest aspect al problemei. 
Teologi ca dr. Hans Klein au apărat cu îndârjire  întotdeauna 
dreptul de a propovădui tocmai evanghelii diferite de aceea 
proclamată de Pavel şi de sinodul de la Ierusalim. Desigur, nu 
evanghelii împinse „până la limita până la care să fie combătut” 
însuşi Iisus Hristos, dar neapărat diferite, specifice fiecărei 
comunităţi, ba chiar fiecărui individ al credinţei. La prima vedere 
această afirmaţie pare hazardată în contextul în care toate 
confesiunile din aria protestantă, angajate oficial în Consiliul 
Mondial al Bisericilor, „mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos ca 
Domn şi Mântuitor potrivit Scripturilor”. Protestanţii sunt 
convinşi că simpla proclamare a Scripturii, sola Scriptura, este 
suficientă pentru a păstra orice denominaţiune creştină în limitele 
dorite de Iisus Hristos. Dar nimeni, din rândurile teologilor 
protestanţi, n-a reuşit să explice cum se face că, în ciuda unicităţii 
Evangheliei pe care o proclamă, marea grupare protestantă pe 
ansamblu este cea mai divizată confesiune din cele trei mari ale 
creştinismului în general. Protestanţii afirmă că, deşi Evanghelia 
este una, interpretările ei legitime pot fi multe. Este argumentul 
lor, formulat obsesiv, la toate întrunirile ecumenice. 

Rămâne să ne întrebăm: dacă aceşti teologi, apărători ai 
diversităţii de opinii şi interpretări ale Evangheliei, ar fi existat în 
vremea Sf. Pavel, ar fi fost de acord cu el de a urca şi ei la 
Ierusalim spre a-şi verifica acurateţea interpretărilor mesajului lui 
Iisus Hristos? Sau i-ar fi explicat marelui apostol, cât ar fi putut ei 
mai clar, că „libertatea întru Hristos nu produce o aplanare a 
diferendelor, nici o egalizare totală, ci un respect faţă de cealaltă 
parte, indiferent dacă este mică sau mare, (şi că numai) astfel  
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Bisericile pot fi ocrotite, iar diferendele lor integrate”? Ne putem, 
de asemenea, întreba, dacă, în cazul conflictului doctrinar – pentru 
adevăr – cu  Petru, pe care Sf. Pavel îl vedea la un moment dat „că 
nu umblă drept, după adevărul Evangheliei, oti ouk orthopodousin pros ten 
aletheian” (Gal. 2:14), l-ar fi sprijinit pe acesta din urmă în critica pe 
care i-a făcut-o celui dintâi? Sau, dimpotrivă, i-ar fi explicat din 
nou că, „deoarece Evanghelia întăreşte pe credincios în viaţa sa 
spirituală, (şi că adevăratul) credincios nu mai simte nevoia să 
convingă pe alţii că felul lui de  a crede sau a trăi credinţa este mai 
bun decât (al altuia sau) într-o altă biserică”, ba chiar că 
„încercările de a convinge pe alţii că drumul personal ales în 
credinţă este singurul viabil au, de fapt, ca bază teama că s-ar 
putea ca credinţa proprie să nu fie cea adevărată”? 

Putem fi, desigur, oricât vrem de maliţioşi, profitând de 
neîndemânarea unuia sau a altuia dintre noi. Cu toţii ştim însă că 
problema nu este prestigiul argumentativ al unui om, ci marea 
problemă a unităţii ecumenice a Bisericilor şi a continentului 
european, iar mai presus de toate acestea a mântuirii oamenilor pe 
care-i păstorim şi pe care vrem să-i îndreptăm, pe ei, dar şi pe noi 
înşine odată cu ei, pe acelaşi drum pe care s-au înscris apostolii în 
interpretarea Evangheliei Unicului Domn Iisus Hristos. De aceea, 
abordând problema unităţii ecumenice ţintite de toate 
documentele Consiliului Mondial, ale Conferinţei Bisericilor 
Europene şi ale atâtor altor organisme ale mişcării ecumenice, 
ajungem, inevitabil, la întrebarea: cum vom reuşi să distingem 
adevărata Evanghelie a lui Iisus Hristos de acelea „altele şi chiar 
contrare” care sunt proclamate în numele Lui ? Pentru că toate, de 
fapt, îl recunosc ca Domn, aşa cum îl recunoşteau în fond şi cei 
din partida lui Iacob (Fapte 21:17-26), ca şi iudaizanţii nazareni de 
mai târziu, ba aşa cum şi Petru însuşi o făcea, cu siguranţă, atunci 
când a fost acuzat de Pavel de făţărnicie? Cum, deci, au reuşit 
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apostolii „să audă”, „să vadă” şi „să pipăie” adevărul, să-l distingă 
de eroare, iar ereticii nu? Căci toţi l-au auzit şi l-au văzut pe Iisus 
cel istoric! Iată marea întrebare la care este datoare să răspundă 
teologia protestantă atunci când apără dreptul ei la diferenţă 
confesională, dar, deopotrivă, şi teologia ortodoxă care afirmă că 
deţine de la început criteriul adevărului, al „deosebirii duhurilor”.  

Documentul de la Porto Alegre declară în acest sens 
următoarele: „Biserica, ca şi comunitate de credincioşi, este creată 
de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca, prin auzirea propovăduirii 
Evangheliei, credinţa, prin lucrarea Duhului Sfânt, să fie trezită 
(Rom. 10:17). Biserica astfel creată este apostolică, deoarece vestea 
cea bună propovăduită spre a trezi credinţa este vestea cea bună 
transmisă de către Apostoli. Construită pe temelia Apostolilor şi 
profeţilor, Biserica este Casa Domnului, un templu sfânt, în care 
Duhul Sfânt fiinţează şi este lucrător. Prin puterea Duhului Sfânt 
credincioşii se desăvârşesc în Domnul într-un sfânt locaş (Ef. 
2:21-22).”24 Este evident că autorii acestui text au înţeles 
apostolicitatea ca proclamare a aceleiaşi Evanghelii pe care au 
proclamat-o şi apostolii; care trebuie doar auzită, proclamată 
simplu, şi este suficient să apară Biserica cea una! Într-adevăr, Sf. 
Ioan Evanghelistul spune că „…Ceea ce am auzit, (…)aceea vă 
vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi.” (1 Ioan 1:1, 3). 
Faimosul teolog protestant Oscar Cullmann a sugerat că cel pe 
care l-ar fi auzit apostolii a fost Iisus Hristos cel istoric, în apariţia 
Sa fizică, spaţio-temporal precis determinată, şi de aceea mărturia 
lor, fiind directă, este una irepetabilă. Evident, Cullmann, ca de 
altfel întregul protestantism, a înţeles condiţia lui Iisus ca una pur 
istorică, fizică, materială şi în aceste condiţii total circumscrisă 
spaţio-temporal. O astfel de existenţă, redusă total la categoriile 
                                                 
24 Documentul „Chemaţi să fim Biserica una”, § 4; în Documente ale celei de a IX-
a Adunări Generale…, p. 9-10. 
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existenţei umane, pur istorice, nu poate fi descrisă autentic decât 
de cineva contemporan, de cineva care a auzit-o direct. Orice 
mărturie ulterioară este una inevitabil indirectă, „din auzite”, iar nu 
din experienţă proprie. Este şi motivul pentru care mărturisirea 
protestantă este axată pe faimosul lor principiu sola scriptura. 

Textul complet din primele versete ale Epistolei întâi a Sf. 
Ioan spune însă cu totul altceva: „…Ceea ce am auzit, ceea ce am 
văzut cu ochii noştri, ce am privit şi am pipăit cu mâinile noastre, 
(…)adică ceea ce era de la început (…)cu privire la Cuvântul vieţii, 
(…)deci ceea ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca 
şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu 
Fiul Său, Iisus Hristos.” (1 Ioan 1:1, 3). De fapt,  ce sugerează Sf. 
Ioan că „au văzut” ei, apostolii, şi ne-au vestit nouă ca şi noi să 
avem părtăşie cu ei? Din texte aparţinând aceluiaşi autor înţelegem 
însă că nu condiţia fizică, istorică a lui Iisus Hristos au văzut-o ei, 
apostolii, ci slava Lui eternă. În condiţia Lui fizică, istorică, 
irepetabilă l-au văzut şi rudele sale, de se mirau de învăţătura lui 
(Matei 13:53-57), ba şi toţi cei care l-au răstignit! Or, toţi aceştia, 
cu toate că l-au auzit în direct, l-au văzut cu ochii lor şi l-au pipăit 
„cu biciul”, n-au văzut în El ceea ce aveau să vadă apostolii; 
prigonitorii Săi, deşi aveau ochi care să vadă şi urechi care să audă, 
l-au răstignit fără regrete refuzându-i total mesajul! Lucrurile pe 
care le-a văzut Sf. Ioan şi la care se referă în debutul primei sale 
epistole nu pot fi cele ale condiţiei fizice a lui Iisus Hristos, cele 
omeneşti care nu prezentau nimic deosebit în ele însele, ci cele ale 
condiţiei Sale metafizice, dumnezeieşti. „Cuvântul s-a făcut trup, 
zice el, şi a locuit printre noi plin de har şi adevăr. Şi noi am 
văzut slava Lui, o slavă întocmai cu slava singurului născut 
din Tatăl.” (Ioan 1:14). 

Dacă este cât se poate de limpede ce au văzut, să insistăm 
şi să ne întrebăm: dar, oare, ce „au auzit” apostolii? Cuvintele lui 
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omeneşti, unice, irepetabile în istoricitatea lor? Apostolul Pavel nu 
pare a se referi la acestea, ci la acelea dumnezeieşti pe care le-a 
auzit în cursul urcuşului său mistic, căci el spune că „a auzit 
cuvinte care nu se pot spune şi pe care nu-i este îngăduit unui 
om să le rostească” (1 Cor. 12:4). Pe acestea îşi fundamentează el 
apostolia sa, egală cu cea a celor doisprezece, pe acestea îşi 
întemeiază autoritatea în baza căreia scrie corintenilor şi-i ceartă. 
Aşadar, cele pe care ei, apostolii, le-au auzit, văzut şi pipăit şi care 
le-au permis să distingă adevărul de eroare au fost cele de pe 
Tabor, de la înviere sau de pe drumul Damascului. Toţi au văzut 
slava învierii şi pe aceea au propovăduit-o lumii, căci numai aceea 
merita efortul de a fi propovăduită. Iată, aşadar, temelia 
adevărului, a acelui adevăr care nu poate fi unul subiectiv, ci numai 
unul care nu depinde în nici un fel de om, căci el nu este altceva 
decât „taina care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri, dar arătată 
acum prin scrierile proorocilor” (Rom. 16:25-26), „înţelepciunea 
lui Dumnezeu cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care a rânduit-o 
Dumnezeu spre slava noastă mai înainte de veci şi pe care n-a 
cunoscut-o nici unul din fruntaşii veacului acestuia” (1 Cor. 2:7-8).  

Acest adevăr nu este altul decât Iisus Hristos, „în care a 
binevoit (Dumnezeu Tatăl) să ne descopere taina voii Sale” (Ef. 
1:9) şi în care „Dumnezeu a vrut să locuiască toată plinătatea” 
(Col. 1:19). Or, ţinta finală este aceea ca toate să se unească în El, 
să se împace toate, cele de pe pământ cu cele din ceruri (Col. 
1:20), până la punctul în care, în finalul eshatologic, oamenii nu 
vor mai avea nevoie de soare sau de lună, ori de stele, căci cetatea 
noului Ierusalim va fi luminată de slava lui Dumnezeu şi de făclia 
Mielului Său (Ap. 21:23). Tema luminii domină puternic tot Noul 
Testament în solidaritate cu aceea a adevărului şi a Evangheliei. 
Adevărul de care trebuie să ne ocupăm în planul relaţiilor 
ecumenice nu este o interpretare subiectivă a unor evenimente 
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istorice, cum credea O. Cullmann, ci arătarea a ceva ce depăşeşte 
timpurile şi spaţiile, indivizii şi epocile, mentalităţile şi 
prejudecăţile; adevărul creştin nu este ceva omenesc, dar este 
destinat din veşnicie fiecărui om. În limitele propriilor interpretări, 
omul rămâne în întunericul condiţiei sale păcătoase şi muritoare; 
mântuirea înseamnă faptul că aceluiaşi om îi vine o veste din altă 
lume, o lumină ce coboară în întunericul interpretărilor, al 
reveriilor, al minciunii şi morţii şi-l luminează, îl înviază, îl 
proiectează spre viaţa veşnică, spre ceva la care el n-ar fi putut 
ajunge prin forţe proprii niciodată. 

Nefiind din această lume, adevărul nu poate fi obiect de 
interpretare, nu poate fi expresie a subiectivităţii cuiva, ci el este 
numai unul, venind din afara lumii noastre. El este „lumina care 
luminează în întuneric şi pe care întunericul nu a biruit-o” şi n-o 
va birui niciodată. Această lumină, care nu este alta decât însuşi 
Iisus Hristos, nu poate fi atinsă decât în unire, adică numai „acolo 
unde sunt doi sau trei”, acolo unde se adună sinodul apostolilor, al 
prezbiterilor şi al fraţilor, acolo unde este adunarea celor chemaţi,  
ekklesia, căci numai aceasta este „stâlpul şi temelia adevărului”. 
Mai mult, firea, simţurile, natura noastră este robită stricăciunii, 
astfel încât însăşi libertatea noastră concepută în afara luminii 
unice a lui Iisus taboric sau înviat este o iluzie. Această noţiune de 
care protestanţii fac atâta caz, până şi aceasta este legată la Sf. 
Pavel de slava învierii, căci zice: „Firea a fost supusă deşertăciunii 
– nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă că 
şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de libertatea 
slavei copiilor lui Dumnezeu, ten eleutherian tes doxes ton teknon tou 
Theou.” (Rom. 8:21). Aceasta însemnă că libertatea creştină nu este 
aceea a interpretărilor umane, ci aceea a vederii slavei de pe Tabor 
sau a slavei învierii, preludiu al vederii luminii totale care va 
inunda lumea în eshaton, lumina care nu mai este una umană, 
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interpretabilă, ci reprezintă obiectivitatea, realitatea cea mai 
copleşitoare pe care omul o va percepe vreodată şi care-l 
depăşeşte total ca fiinţă limitată de categoriile propriei 
subiectivităţi, a propriei istoricităţi. 

 

Învăţătura palamită şi ecumenismul contemporan 
 
Marea dificultate a ecumenismului contemporan este 

imposibilitatea realizării unităţii „vizibile” a Bisericilor care 
compun Consiliul Mondial. Cum se ştie, acest imens organism 
ecumenic reuneşte doar Bisericile protestante şi Bisericile 
ortodoxe. Motivul refuzului ortodocşilor de a accepta o unitate 
„vizibilă” cu protestanţii în materie de cult sau organizare 
canonică este refuzul protestanţilor de a adopta o credinţă unitară. 
Ortodocşii condiţionează intercomuniunea şi recunoaşterea 
ierarhiilor eclesiastice de acceptarea de către Bisericile protestante 
a unui Crez unic, a unei doctrine unitare despre Dumnezeu şi 
Biserică. Întra-adevăr, protestanţii refuză un Crez unic, pretinzând 
o libertate neîngrădită în materie de doctrină. Mulţi dintre ei 
refuză însăşi ideea de Crez, de document doctrinar obligatoriu, 
considerând un asemenea document un obstacol în calea unităţii, 
un motiv de separare între Biserici. O dovadă în acest sens sunt, 
spre exemplu, consideraţiile teologului american Gerald Sheppard 
despre mişcarea penticostală din S.U.A. El a scris un studiu pe 
care l-a  intitulat  „Crezul niceean, Filioque şi mişcarea penticostală din 
Statele Unite”. 

Analizând  atitudinea acestei mişcări faţă de crezuri în 
general, el spune următoarele: „…Penticostalii au primit, în 
general, crezurile ca semne ale «formalismului», ale separatismului, 
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ca texte moarte din punct de vedere spiritual şi ca mărturisiri 
lipsite de sfinţenie. Poporul care a adoptat «noua» experienţă 
penticostală a simţit că a neglijat de-a lungul secolelor credinţa 
apostolică printr-o înăbuşire a darului creştin, experimentând 
acum ceea ce discipolii au primit în Cenacol.”25 Un alt motiv al 
respingerii crezurilor de către penticostali este acela că, în opinia 
lor, ele sunt răspunzătoare de divizarea Bisericii. “Penticostalii, 
spune Sheppard, au încercat adesea să surmonteze deosebirile 
dintre creştini printr-o discreditare a ceea ce ei au perceput ca fiind 
crezurile divizatoare (s.n.). Ei s-au văzut pe ei înşişi ca pe împlinirea 
eshatologiei promise, ca acel aluat care va dospi frământătura 
aducând-o la unitatea unei singure Biserici.”26 „Biserica lui 
Dumnezeu, spune un document al mişcării penticostale, nu are nici un 
crez.”27 Reformatorii înşişi, potrivit aceluiaşi document, prin 
faptul că au condamnat la vremea lor mişcările harismatice 
radicale, „au căzut de la Reformă din cauza crezurilor.”28

La fel stau lucrurile şi în cadrul aşa-numitei „mişcări a 
sfinţeniei” de inspiraţie wesleyană. „În interiorul mişcării propriu-
zise a sfinţeniei, spune un observator al acestei Biserici, nu există o 
problemă anume, legată de folosirea Crezului, deoarece 
metodismul tinde să se situeze în afara crezurilor şi a confesiunilor 
(considerate) ca normative pentru viaţa Bisericii şi ca o parte 
uzuală a Liturghiei. Nu se obişnuieşte nici folosirea Crezului 

                                                 
25 G. T. Sheppard, „The Nicene Creed, Filioque, and Pentecostal Movements 
in the United States”, în The Greek Orthodox Theological Review, vol. 31, Holy 
Cross Orthodox Press, 1986, 3-4, p. 404.  
26 G. T. Sheppard, „The Nicene Creed, Filioque, and Pentecostal 
Movements”, p. 403-404. 
27 Ibidem, p. 407, n. 10. 
28 Ibidem, p. 406, n. 8. 
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Apostolic însuşi în cadrul cultului, deşi … este prezent (totuşi) în 
imnul nazarean şi în ultima formă revizuită a imnului comun al 
Bisericilor Wesleyene şi Liber Metodiste. În schimb, uzul Crezului 
Niceean este inexistent după câte ştiu. Se poate argumenta că 
această rezistenţă (chiar repulsie) la folosirea crezului este de ordin 
principial, cel puţin în practica sfinţeniei, care, mai mult ca oricine, a 
amplificat tendinţa lui Wesley de a continua «credinţa apostolică» 
în termeni de spiritualitate şi pietate. Pentru Wesley‚ «credinţa 
apostolică» trebuie mai degrabă trăită şi experiată, decât mărturisită; este mai 
degrabă o problemă de «inimă» decât una a minţii şi a propoziţiilor (s.n.). Pe 
de altă parte, se poate argumenta că, datorită caracterului «clasic» 
şi «ortodox» al gândirii wesleyene a sfinţeniei, nu există o obiecţie 
reală la Crezul Niceean şi acesta poate fi acomodat în teologia şi 
cultul (acestei mişcări, n.n.). Din unghiul de vedere al focarului 
«soteriologic» al gândirii wesleyene şi a sfinţeniei atenţia se 
deplasează de la speculaţia cu privire la viaţa internă a Trinităţii 
spre opera ei ad extra, în special opera de mântuire, şi vede în acest 
context în primul rând pe Duhul Sfânt. Din această perspectivă se 
poate argumenta că gândirea (mişcării) sfinţeniei asumă şi aplică 
formulele trinitare clasice, dar această contribuţie la reflecţia 
trinitară este mai degrabă practică decât speculativă.”29

Aceeaşi atitudine faţă de crezuri o au şi metodiştii. „În 
general, în materie de doctrină, metodiştii uniţi «cred şi înclină să 
creadă». Puţini dintre noi, spune un teolog metodist, au o idee mai 
amplă despre ce ar conţine tradiţia noastră teologică, dar noi am 
reţinut ideea lui Wesley că adevăratul creştinism are mai mult de-a 

                                                 
29 D. W. Dayton, „Pneumatological Issues in the Holiness Movement”, în The 
Greek Orthodox Theological Review, vol. 31, Holy Cross Orthodox Press, 1986, 3-
4, p. 368. 
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face cu trăirea creştină şi cu prezenţa Sfântului Duh decât are cu 
credinţele. Acest mod de a privi lucrurile se traduce prin formula: 
‚nu contează ce crezi atâta timp cât eşti sincer’. Luată în sensul ei 
bun, formula se traduce în tendinţa către o comuniune deschisă, 
într-o credinţă naturală (neprefăcută) potrivit căreia varietatea 
căilor prin care Dumnezeu se adresează fiinţelor umane este 
infinită. În sensul ei mai puţin bun, această formulă manifestă 
tendinţa de a urma un gen de doctrine care ies în afara 
creştinismului legitim într-o viaţă bisericească fără nici o corecţie 
(s.n.).”30

Sunt binecunoscute aceste afirmaţii ale diferitelor 
denominaţiuni protestante, care se opun cu îndârjire obligativităţii 
mărturisirii unei credinţe unice codificată în textul unui Crez 
comun, atent elaborat sub aspect terminologic. Mai puţini cunosc 
însă adevăratul   motiv al acestei opoziţii, cauza ei profundă, 
temeiul ei de mare adâncime. Acest temei este exprimat foarte clar 
de o doamnă teolog, Lauree Hersch Meyer, aparţinând  
aşa-numitei „Biserici a Fraţilor”. „Scriptura, spune ea, arată în 
mod clar că Dumnezeu este prezent alături de noi în fiecare 
situaţie de viaţă. Dintru început, de când Dumnezeu a însoţit pe 
Adam şi pe Eva în rai, El caută, este prezent în, rămâne cu, 
restaurează şi ridică pe poporul Său în orice condiţii ne-am găsi 
noi înşine. Putem cunoaşte despre Dumnezeu independent de 
conştiinţa împrejurărilor şi condiţiilor în care ne aflăm. Dar, 
mărturisind că este Mesia întrupat al lui Dumnezeu, noi mărturisim, de fapt, 
că întreaga cunoaştere umană a lui Dumnezeu este întrupată; ea reflectă 

                                                 
30 R. Bandi, „The Role of the Holy Spirit from a United Methedist 
Perspective”, în The Greek Orthodox Theological Review, vol. 31, Holy Cross 
Orthodox Press, 1989, 3-4, p. 358-359. 
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forma, condiţia, contextul şi limitele vieţilor credincioase (s.n.).”31 Iată 
motivul profund al divizării doctrinare a protestantismului: 
întreaga credinţă, întreaga lor cunoaştere despre Dumnezeu este, 
atât în forma cât şi în conţinutul ei, una umană, istorică, 
„întrupată”, reflectând „forma, condiţia, contextul şi limitele vieţilor 
credincioase”. Or, condiţia umană stă prin însăşi esenţa ei sub 
semnul diversităţii considerabile, a istoriei, a timpului şi spaţiului 
care fragmentează totul. 

Consecinţele acestui mod de a înţelege credinţa sunt însă 
considerabile. Acolo unde credinţa ia forma „experienţei 
individuale”, credinţa ia, de fapt, formă umană, pentru ca, în 
fondul ei cel mai adânc, să nu mai fie altceva decât o producţie 
pur umană. Credinţa protestantă devine interpretare postmodernă, 
subiectivitate pură, solipsism religios. Dar, mai presus de toate, 
credinţa definită în acest fel nu mai are nimic de-a face cu 
conţinutul ei divin, unic, obligatoriu pentru mântuire. În termenii 
vechii dispute dintre Varlaam de Calabria şi Sf. Grigore Palama 
credinţa ca interpretare liberă a lui Iisus Hristos, ca expresie a 
diversităţii „căilor” spre mântuire, devine în întregime o realitate 
creată, care nu mai are nici o legătură cu fiinţa ei divină, cu esenţa 
ei necreată. Doar în aceste condiţii, dar mai ales cu acest preţ, 
credinţa devine o îndreptăţire la diversitate doctrinară, un câmp 
nesfârşit al reveriilor religioase, un spaţiu al libertăţii metafizice 
interioare, private, eliberat de „teroarea” versiunii oficiale, unice. 

Se socoteşte, în general, că relaţiile lumii ortodoxe cu 
protestantismul ar avea ca piatră de temelie, de început 

                                                 
31 L. Meyer, „Reflection on Pneumatology in the Church of the Brethren 
Tradition”, în The Greek Orthodox Theological Review, vol. 31, Holy Cross 
Orthodox Press, 1986, 3-4, p. 391. 
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răspunsurile patriarhului ecumenic Ieremia al II-lea, din secolul al 
XVI-lea, la solicitarea teologilor protestanţi de la Tübingen. Cu 
siguranţă, acesta trebuie să fi fost din punct de vedere istoric 
începutul relaţiilor ortodoxiei cu lumea protestantă; dar numai 
formal. Cu două secole mai înainte, în detaliile disputei isihaste, 
pot fi găsite premizele viitoarei dispute dintre cele două mari 
confesiuni, dispute transformate, în sfârşit, în dialog abia în cadrul 
mişcării ecumenice actuale. Varlaam de Calabria susţinea în secolul 
al XIV-lea că toată cunoaşterea noastră despre Dumnezeu, lumina 
pe care o vedeau marii rugători atoniţi şi harul însuşi sunt realităţi 
create. Dar credinţa? Este ea de natură necreată, ca şi harul? Sau 
este o realitate creată,  o formă mai specială a cunoaşterii umane? 
Deşi nu pare ca el să fi abordat direct această problemă, răspunsul 
său este previzibil: din moment ce toată teologia este de natură 
creată, ca întreaga cunoaştere umană, nici credinţa nu putea să 
aibă pentru el un statut aparte. 

Că aşa au stat lucrurile o dovedeşte un detaliu al 
argumentării sale în problema  unirii Bisericilor, care se punea acut 
încă din vremea sa după marea schismă de la 1054. Varlaam 
sugera că unirea dintre latinitatea occidentală şi Orientul bizantin 
trebuie să aibă loc indiferent în ce formulă, valoros fiind doar 
rezultatul, iar nu modalitatea prin care urma să fie atins acesta. 
Cum cea mai spinoasă problemă la acea vreme era cea a purcederii 
Sfântului Duh, el propunea ca fiecare să fie liber să creadă ce vrea: 
grecii să rămână la monopatrismul lor, latinii la formula filioque: 
reunione facta permiterentur ipsi Graeci quod super eodem articolo tenent 
credere, Latinique crederent catholice, Spiritum Sanctum a Patre et Filio 
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procedere.32 Este evident că acest mod de a concepe unirea celor 
două mari Biserici se baza pe concepţia lui Varlaam că relaţiile 
dintre ipostase se ascund în adâncurile fiinţei divine, complet 
învăluită în apofaza cea mai radicală cu putinţă, în transcendenţa 
absolută şi astfel complet inaccesibilă cunoaşterii umane. În aceşti 
termeni orice formulă cu privire la purcedere devine pură 
speculaţie umană, toate formulele fiind, de fapt, echivalente, adică 
egal de false sau egal de adevărate. Mai mult, întreaga teologie nu 
este altceva decât producţie umană, deci de esenţă creată, astfel 
încât fiecare poate să aibă propria lui cale de aprofundare, de 
„experiere” a misterului divin. 

Grigore Palama, exponentul isihaştilor, a susţinut ferm, pe 
urmele marilor Părinţi orientali, că, dimpotrivă, toate acestea, adică 
harul, lumina văzută de isihaşti şi toate adevărurile credinţei, sunt 
de esenţă necreată, fiind expresii ale energiilor divine ce gravitează 
din eternitate în jurul fiinţei lui Dumnezeu; adică venind în lume 
din afara şi de dinaintea lumii noastre. Iată ce spune el cu privire 
tocmai la credinţă:  „Dar eu socotesc şi sfânta noastră credinţă ca 
fiind un fel de vedere a inimii mai presus de toate simţurile şi de 
toate înţelegerile, ca una ce întrece toate puterile înţelegătoare ale 
sufletului nostru. Şi numesc credinţă nu mărturisirea 
binecredincioasă, ci întemeierea neclintită pe ea şi pe cele 
făgăduite de Dumnezeu. Căci cum vedem prin ea cele făgăduite în 
veacul viitor fără sfârşit? Prin simţuri? Dar credinţa este certitudinea 
celor nădăjduite (Evrei 11:1), iar simţul n-ar putea vedea prin nici un 
meşteşug viitorul şi ceea ce se nădăjduieşte. De aceea şi apostolul a 
adăugat: dovedirea lucrurilor care nu se văd. Aşadar, vede oare vreo 

                                                 
32 La D. Stăniloae, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigore Palama, Editura Scripta, 
Bucureşti, 1993, p. 18, n. 1. 
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putere a minţii cele nădăjduite? Dar cum să le vadă pe cele ce nu 
s-au suit nicidecum la inima omului? (Şi totuşi), nu vedem prin 
credinţă cele făgăduite nouă de Dumnezeu…? Dar toţi câţi din 
veac au căutat prin fapte patria cerească, după dumnezeiescul 
apostol, au murit fără să capete făgăduinţele, ci le-au văzut şi le-au 
îmbrăţişat doar de departe (Evrei 11:13)… Există deci o vedere mai 
presus de toată înţelegerea. …Ba dobândirea celor crezute e o 
vedere mai presus de acea vedere care e mai presus de minte. Ceea 
ce se vede şi se posedă prin această vedere, fiind mai presus de 
toate cele cunoscute prin simţuri şi prin minte, nu este însă fiinţa 
lui Dumnezeu. Căci fiinţa lui Dumnezeu este dincolo şi de această 
depăşire.”33

Credinţa nu este, aşadar, condiţionată de circumstanţele 
simţurilor sau a timpului pe care-l trăim, dovadă corecţia pe care 
Mântuitorul a aplicat-o fără ezitare lui Toma, când acesta a crezut 
că poate percepe misterul învierii prin simpla atingere a degetului 
său de carne. Lăsat să înţeleagă lucrurile doar prin prisma simţului 
tactil, ori a vederii fizice, apostolul s-ar fi pierdut, căci sub acest 
aspect nu era nimic de văzut! Învierea era, într-adevăr, un 
eveniment mai presus de istorie, de timp, de categoriile materiei şi 
ale minţii chiar, şi numai credinţa putea să-l ajute s-o vadă. De 
fapt, Toma a fost invitat să vadă în credinţă ceea ce văzuseră 
apostolii pe Tabor şi, cu mult înainte, ceea ce văzuse şi dreptul 
Simeon când a luat în braţe pe pruncul Iisus. Credinţa este 
„vederea” lucrurilor viitoare, adică a celor necreate, a lucrurilor cu 
adevărat divine. Acest tip de credinţă-vedere mai presus de vedere, 

                                                 
33 Sf. Grigore Palama, Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie. Al treilea din cele din 
urmă: despre Sfânta Lumină, 40; în Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, 
Humanitas, Bucureşti, 2004, vol. 7, p. 290, 291. 
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departe de a fi expresia diversităţii umane, a libertăţii fanteziei 
religioase a fiecăruia, devine expresia şi garantul unităţii tuturor 
întru Hristos, a libertăţii în slava învierii. „Credinţa, continuă Sf. 
Grigore Palama, eliberează pururi neamul nostru de tot felul de 
rătăciri şi ne întemeiază pe noi în adevăr; în adevărul din care 
nimeni nu ne va clinti, chiar dacă ne-ar socoti nebuni pe noi, cei ce 
prin credinţa cea adevărată ieşim prin extazul mai presus de 
înţelegere şi mărturisim acest adevăr prin faptă şi cuvânt, 
nelăsându-ne purtaţi de orice vânt al învăţăturii (Ef. 4:14), ci stăruind 
în cunoştinţa cea unită a adevărului creştinilor şi propovăduind 
vederea cea mai simplă, mai dumnezeiască şi cu adevărat 
neînşelătoare. …Căci credinţa, depăşind ideile născute din privirea 
făpturilor, ne-a unit pe noi cu Raţiunea (Logosul) aflată mai presus de toate 
şi cu Adevărul nefabricat şi simplu…(s.n.).”34  

Punându-şi chiar întrebarea noastă de mai sus, Sf. Grigore 
Palama spune: „Ce este, deci, credinţa aceasta? Oare vreo putere 
naturală? sau una mai presus de fire?” Şi tot el răspunde: „Fără 
îndoială, una mai presus de fire, deoarece nu poate veni cineva la Tatăl 
decât prin Fiul (Ioan 10:9), care ne ridică pe noi mai presus de noi 
înşine şi ne dă simplitatea îndumnezeitoare şi ne întoarce spre 
unitatea Tatălui ce adună toate. De aceea Pavel a luat har peste har 
spre ascultarea credinţei (Rom. 1:5). De aceea, de vei mărturisi cu gura ta 
pe Domnul Iisus şi vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a sculat pe El din 
morţi, te vei mântui (Rom. 10:9). De aceea, sunt mai fericiţi cei ce n-au 
văzut şi au crezut (Ioan 20:29), decât cei ce au văzut şi au crezut în 
Cel înviat din morţi şi în Începătorul vieţii veşnice (Fapte 3:15). Căci 
aceştia, prin ochii mai presus de lume ai credinţei, au văzut şi au 

                                                 
34 Sf. Grigore Palama, Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie…, 42; în Filocalia 
sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, vol. 7, p. 292. 
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cinstit cele ce ochiul, văzându-le, nu le crede prin el însuşi şi 
înţelegerea nu le poate cuprinde.”35

Aşadar, unitatea „vizibilă” a credinţei, din perspectiva 
învăţăturii palamite, nu poate fi limitată la mărturisirea strâmtă a 
unui Crez, a unui simplu text dogmatic negociat, cum este, spre 
exemplu, faimosul BEM redactat la Lima în 1982, în care s-au pus 
atâtea speranţe în cadrul mişcării ecumenice. Credinţa comună şi 
obligatorie la care se referă ortodocşii este, în realitate, rezultatul 
eliberării minţilor de orice este creat, uman şi istoric, de orice 
fantezie a minţii omeneşti, de orice rătăcire doctrinară, în favoarea 
ancorării generale în cele dumnezeieşti, unificatoare, „vizibile” 
prin vederea cea mai presus de vedere a harului lui Dumnezeu, a 
energiilor Sale necreate. Unitatea Bisericilor nu poate fi ancorată 
în reveriile subiectivităţii umane, ci în obiectivitatea cea mai presus 
de istorie şi chiar de lumea noastră creată a Adevărului 
dumnezeiesc unic şi unificator al întregii creaţii. A acelui Adevăr 
care nu poate fi „văzut” altfel decât la modul taboric, deoarece el 
vine în lume din afara lumii noastre, din adâncurile Dumnezeirii, 
fiind el însuşi de esenţă divină. Iată de ce unitatea „vizibilă” a 
Bisericilor nu poate fi atinsă decât în lumina taborică, în lumina 
Învierii şi a Înălţării. Condiţia umană aparţine timpului şi, deci 
diversităţii; dar Adevărul este necreat, aparţine eternităţii şi există 
din eternitate şi, din această cauză, scapă fragmentărilor, fiind în 
mod fundamental unul pentru toţi. 

Bisericile creştine angajate ecumenic pe drumul realizării 
unităţii lor „vizibile” trebuie să dea lumii acea mărturie pe care a 
dorit-o Iisus Hristos de la apostolii săi. Este profund semnificativ 

                                                 
35 Sf. Grigore Palama, Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie…, 42; în Filocalia 
sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, vol. 7, p. 292-293. 
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faptul că El le-a cerut să-i fie „martori în Ierusalim, în toată 
Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” în timp ce-L 
contemplau în slava înălţării Sale de-a dreapta Tatălui. De atunci 
apostolii au devenit martori ai slavei Sale, ai condiţiei Sale 
metaistorice, iar nu ai celei istorice; ai condiţiei sale eshatologice, 
nu a celei temporale în care l-au cunoscut iniţial. Când primul 
martir al credinţei creştine îşi dă viaţa sub loviturile duşmanilor săi, 
el nu moare pentru că l-ar fi cunoscut pe Iisus cel din Nazaret, pe 
care l-au auzit şi l-au văzut „în uliţele lor” şi rudele, ca şi cei care  
l-au cunoscut doar trupeşte, ci pentru că-L mărturisea pe Cel pe 
care-l vedea în slava lui Dumnezeu, stând de-a dreapta Tatălui 
ceresc. Numai în condiţia Sa taborică, depăşind adică spaţiul şi 
timpul,  poate fi Iisus mărturisit autentic în orice Biserică şi în 
orice epocă. A fi apostol şi a mărturisi lumii pe Hristos „întocmai 
ca apostolii” înseamnă a fi mărturisitorii slavei sale 
supratemporale, ai condiţiei sale divine care a venit în lumea 
noastră de dinainte de lume şi din afara lumii. Este singura cale 
prin care mişcarea ecumenică contemporană va atinge unitatea 
„vizibilă” în materie de credinţă, de cult şi de organizare, aşa cum 
doresc toţi membrii Consiliului Mondial al Bisericilor, aceia ai 
Conferinţei Bisericilor Europene şi, de altfel, ai tuturor 
organismelor mişcării ecumenice în general. 


