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1. Introducere – timpul în care trăim 
 

Este timpul în care trăim bun sau rău? Este el favorabil 
credinţei creştine sau este duşmanul ei?  Ordinea politică în care 
noi vieţuim este compatibilă cu Evanghelia? Mai exact: din 
Bruxelles – centrul aşa numitei Europe secularizate, vine binele 
sau răul?  

Aşa ca multe alte lucruri din viaţa noastră, aceste întrebări 
nu cunosc un răspuns clar. Multe lucruri ne neliniştesc şi deseori, 
pe bună dreptate. Trei cuvinte cheie aş vrea să numesc în acest 
sens: accelerarea, globalizarea şi fluxul informaţional. 

Accelerarea (transformarea rapidă) a cuprins toate 
domeniile vieţii. Tehnologia computerelor este în acest sens numai 
o metaforă pentru întreaga noastră viaţă: la fiecare un an sau doi, 
se dublează rapiditatea procesoarelor şi ele lucrează cu o viteză 
care se găseşte, deja de multă vreme, dincolo de puterea 
imaginaţiei omeneşti. Minunatul film al lui Charlie Chaplin – 
Modern Times (Timpuri moderne) – a fost un profet al unui timp, 
care doar mult mai târziu a venit în sens deplin. Constrângerea 
spre rapiditate ne-a cuprins aproape pe toţi. În orice caz, în 
                                                 
1 Referat susţinut la simpozionul „Spiritualitatea creştină şi postmodernismul”, 
organizat la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti în luna martie 2007. 
2 Institutul Teologic Evanghelic, Sibiu. 
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economie are succes numai acela care este primul. Şi astfel ne 
întrebăm îngrijoraţi, dacă în toată această grabă, mai rămâne timp 
pentru gândire? Ca dintr-un alt timp îndepărtat,  răsună minunatul 
cuvânt al filosofului Ludwig Wittgenstein: ,,salutul filosofilor între 
ei ar trebui să fie: «fă-ţi timp!»”, pentru că „în cursa filosofiei” 
câştigă acela care „poate să alerge cel mai încet”3.  

 
La rapiditatea dezvoltării se adaugă aşa numita globalizare, 

despre care însă eu nu doresc să vorbesc în cele ce urmează. Toate 
evenimentele în lume (în plan politic, economic şi ecologic) sunt – 
mai mult decât niciodată – legate de o multiplă dependenţă şi  
interdependenţă unul de altul.  
 

Al treilea cuvânt este fluxul de informaţie, care cu ajutorul 
internetului a atins o nouă dimensiune. Care om ar putea fi în 
stare să canalizeze şi să delimiteze această diversitate încurcată, 
pentru a nu se pierde? 
 

Toate trei – accelerarea, globalizarea, fluxul informaţional – 
par să se răsfrângă asupra noastră ca o lege a naturii căreia nimeni 
nu i se poate opune. Altfel spus, pare ca şi când noi toţi suntem 
pasageri într-un tren intercity, care merge întotdeauna înainte cu o 
viteză foarte mare şi nimeni nu ştie dacă în faţă de fapt, se află un 
conductor de tren care la nevoie apasă pe frână, sau dacă cineva 
aşează macazul potrivit. 
 

Aceşti trei factori mai sus numiţi, formează împreună baza 
pentru ceea ce noi percepem ca fiind pluralizarea.  
                                                 
3 Ludwig Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen, Werkausgabe Bd.VIII, 
Frankfurt 51992, 563 und 498 
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Unitatea societăţii, ordinea vieţii mele personale, credinţa 
în valori care rămân, sunt întreit ameninţate prin ,, întotdeauna 
mai rapid”, ,,întotdeauna mai diversificat” şi  prin ,,întotdeauna 
mai global”. Totul este posibil pentru că totul se schimbă 
permanent. Prin aceasta am ajuns la miezul atitudinii de viaţă a 
aşa-numitului postmodernism: nu există nici în spaţiu nici în timp 
un punct fix, un punct de odihnă. Dacă constelaţiile se schimbă în 
permanenţă trebuie ca eu însumi să mă orientez din nou, să mă 
poziţionez din nou, ba chiar în oarecare sens, să mă “inventez din 
nou”.  
 

O asemenea nesiguranţă provoacă temeri. Frica este însă 
adeseori un sfătuitor prost. Ea poate să ne facă să ne închidem în 
noi şi să vedem numai ceea ce este negativ. Dacă ajutorul teologiei 
trebuie să fie în sensul orientării, atunci teologia trebuie să ofere 
înainte de toate, ajutor pentru diferenţiere. Ea trebuie să-şi pună 
întrebările: Ce e bun şi ce e rău? Care sunt pericolele de astăzi 
pentru om? Care sunt dimpotrivă elementele pozitive ale societăţii 
noastre, pe care noi nu vrem să le pierdem împreună cu cele 
negative?  
 

Pentru a răspunde la aceste întrebări, am ales tema:  
,,Legătura modernismului cu postmodernismul”. 
 

2. Modernismul – postmodernismul  
 

Ce înţeleg eu prin modernism? În primul rând, acesta este 
legat de o dezvoltare, ca niciodată până atunci, a ştiinţei şi a 
tehnicii. Nu este nevoie să dau exemple. În orice caz, 
modernismul  a condus la dominaţia de secole a modului de viaţă 
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european-nord-american (occidental), la o ,,colonizare” culturală – 
lângă şi după colonizarea războinică. Nu s-ar părea că această 
influenţă predominantă a devenit astăzi  mai mică, dimpotrivă.  
 

Din punct de vedere cultural şi religios, aş vrea să fac 
referire la un dublu substrat al modernismului.  
 

În perioada de dezvoltare amplă a scolasticii, 
redescoperirea moştenirii antice greco-romane a fost gândită într-
o unitate armonioasă cu credinţa creştină. Scolastica târzie 
dimpotrivă a descoperit că amândouă lumile – antichitatea şi 
moştenirea iudeo-creştină – poartă în sine diferenţe clare. A 
început o diferenţiere în concepţia lumii; a început să existe o 
alternativă. În acest context s-a dezvoltat umanismul. Umanismul 
nu e de loc anticreştin, însă el a construit în mare măsură acel 
spaţiu propriu, în care contează ‚numai’ valorile omeneşti, 
pământeşti. 

Lângă spaţiul religiosului, există acum spaţiul social, în care 
omul se vede pe sine însuşi în centru. Omul nu se mai înţelege pe 
sine ca parte a unui întreg, cu un loc bine stabilit în cosmosul 
dumnezeiesc, ci ca unicat, cu talentele şi puterile sale, capabil fiind 
prin ele să lucreze şi să modeleze acest cosmos. Umanistul Pico 
della Mirandola s-a referit la acest aspect cu mare claritate în 
scrierea sa „De hominis dignitate” (Despre demnitatea 
omenească) din anul 1486. Dumnezeu nu i-a atribuit omului – 
spune – un loc special în lume, ci i-a dat lui parte din forţa 
creatoare pentru ca el să modeleze lumea şi pe sine însuşi. De ceea 
ce se lasă omul influenţat, asta şi este el: ,,ut id simus quod esse 
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volumus”4. În acest context intelectual ştiinţa a cunoscut un 
puternic avânt.. 
 

Al doilea factor este Reforma protestantă. Ea a condus la 
diversificarea creştinismului în vestul Europei. Existenţa alăturată 
a diverselor confesiuni a condus mai întâi la conflicte mari, 
culminând cu războiul de 30 de ani. Când a devenit clar că nici o 
confesiune nu poate să obţină victoria, pluralitatea convingerilor 
de credinţă a devenit, să zicem aşa, instituţionalizată. De acum nu 
a mai existat o interpretare unitară a realităţii. Aceasta are însă 
urmări decisive pentru organizarea societăţii. Odată cu suprimarea 
unei credinţe unitare, a căzut de asemenea şi posibilitatea ca statul 
să fie întemeiat religios. Filosofia politică a lui Thomas Hobbes 
este în acest sens exemplul cel mai elocvent. Temelia statului nu 
mai este Dumnezeu sau dreptatea naturală, ci un contract încheiat 
între oameni. Statul a trebuit să fie definit areligios, posibil neutru 
ideologic. 

Pentru această neutralitate a fost nevoie de un fundament 
care ar fi putut funcţiona ca numitor comun. Acest fundament a 
devenit raţiunea. Credinţa în raţiune a devenit numitorul comun. 
 

Această dezvoltare a avut părţile ei negative, eu însă aş dori 
să le numesc mai întâi pe cele pozitive. Marşul triumfal al raţiunii a 
adus mult folos: a adus minorităţilor religioase drepturi pe care nu 
le aveau înainte. El a condus la sfârşitul superstiţiilor şi a 
consecinţelor acestora (de exemplu arderea vrăjitoarelor). A 
condus de asemenea la o dezvoltare a legislaţiei care nu a privit 
numai statele izolate, ci şi relaţia statelor între ele. Aşa a luat fiinţă 
dreptul internaţional, în sensul proiectului unei ordini a păcii (de 
                                                 
4 Pico della Mirandola, De hominis dignitate, lat./ital., a cura di Eugenio 
Garin, Pisa 1985, 14 
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exemplu la Kant). Aceste evoluţii au condus la formularea 
drepturilor omului care sunt o mare binecuvântare pentru întreaga 
omenire. 
 

Marşul triumfal al raţiunii a avut fireşte şi părţile lui 
întunecate. Raţiunea nu s-a comportat întotdeauna cu modestie. 
Ea a revendicat faptul de a deveni judecătoarea tuturor 
problemelor vieţii. În loc să apere neutralitatea, raţiunea a devenit 
de fapt dumnezeul unei noi religii, a unei religii a raţiunii. La unii 
reprezentanţi ai iluminismului credinţa în raţiune a primit un 
caracter religios şi a dus în mod corespunzător la noi războaie ale 
credinţei: de data asta, războiul iluminismului împotriva bisericilor, 
începând cu Franţa în secolul al XVIII-lea. 
 

Puterea raţiunii a evoluat cel puţin în două domenii. Pe de 
o parte a condus la sisteme filosofice vaste care au pretins să 
cuprindă şi să înţeleagă totul despre om şi lume: Immanuel Kant 
(el însă conştient de graniţele raţiunii), G.W. F. Hegel (cu mai 
puţină modestie) şi în suita lor, mulţi filosofi al secolului al XIX-
lea. Pe de altă parte, în domeniul ştiinţelor exacte şi a tehnicii 
această raţiune a adus rezultate atât de impresionante şi eficace, 
încât se poate vorbi despre o transformare din temelii şi definitivă 
a societăţii. Această transformare are loc şi în prezent. 
 

Cu aceste succese raţiunea şi-a pierdut modestia. Ea a avut 
pretenţia de a deveni judecătorul atotcuprinzător asupra întregii 
vieţi. Sistemele filosofice şi politice care aveau la bază acest 
principiu, purtau în sine pericolul de a deveni totalitare. Raţiunea a 
pretins – în contradicţie cu viziunea religioasă asupra lumii – să fie 
neutră, în timp ce o asemenea neutralitate nu este posibilă absolut 
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deloc. Nu arareori s-a propagat în numele acestei neutralităţi un 
stat areligios, sau chiar antireligios. 
 

Acest timp a trecut însă definitiv. În sens filosofic,  a 
început critica asupra pretenţiei raţiunii şi a sistemelor raţionale la 
mijlocul secolului al XIX-lea, cu Kierkegaard (din perspectivă 
creştină) şi cu Nietzsche (cu rădăcinile sale creştine, însă cu vârful 
gândirii extrem anticreştin). În centrul gândirii nu se mai află o 
singură omenire în natura sa comună, ci omul solitar (izolat) în 
viaţa sa individuală. Nu mai este vorba despre o singură raţiune, ci 
de diverse formulări culturale sau individuale despre ceea ce este 
privit ca fiind raţional. O ultimă încercare a unei vaste explicări a 
lumii se găseşte în empirismul logic al primei jumătăţi a secolului 
al XX-lea – acel curent al filozofiei limbajului, care credea, 
bazându-se pe axiomele logice severe, că poate să creeze un sistem 
al recunoaşterii, al înţelegerii, ce ar putea să explice întreaga lume 
prin precizia cercetării ştiinţelor naturii. Însă aceeaşi filozofie a 
limbajului a scos la iveală, că această ultimă încercare a fost o 
iluzie; în persoana lui Ludwig Wittgenstein poate fi recunoscută 
această schimbare într-un mod foarte semnificativ. Limba, în 
varietatea ei, s-a sustras oricărei schematizări raţionale. Nu există o 
limbă unitară, ci numai jocuri lingvistice (aşa spunea Wittgenstein) 
în diverse contexte lingvistice. Cunoaşterea (şi prin aceasta 
înţelegerea adevărului însuşi) este legată de limbă, iar limba este 
legată de contextele vieţii, de culturi şi subculturi.  

Această pluralizare a cuprins între timp întreaga gândire. 
Filosofic, abia se poate vorbi încă despre ,,Raţiune”, ,,Adevăr”, 
,,Morală”. Ele există – se pare – încă numai la plural. Toate 
ştiinţele sunt cuprinse de acestea; în specificitatea lor ele vieţuiesc 
într-o sporită incapacitate de a putea comunica între ele. 
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Multe din cele din lumea de azi sunt diferite faţă de acum 
100 de ani. Cu toate acestea sunt de părere că ar fi fals să vorbim 
despre postmodernism, ca şi când ar fi ceva total diferit faţă de 
modernism – adică o epocă total nouă. În aşa-numitul 
postmodernism devine mult mai puternic perceptibilă aceea 
pluralizare care marcase deja începutul modernismului. 
Postmodernismul nu este nimic altceva decât o radicalizare a 
însăşi modernismului în ceea ce este esenţa sa. Diferenţa este că 
anumite tendinţe totalitare ale modernismului ca atare, au fost 
scoase la iveală şi au fost depăşite. Raţiunea nu poate lua locul lui 
Dumnezeu. Din fericire ea a devenit astăzi conştientă de acest 
lucru, fără pretenţia de a-l substitui pe Dumnezeu, şi împreună cu 
ea, de asemenea diversele ideologii politice. De aceea, consider că 
timpul pentru credinţă, nu este mai rău astăzi decât odinioară, 
dimpotrivă.  
 

 

3. Două întrebări care trebuie să fie deosebite 
 

Prin aceasta nu vreau să tăgăduiesc faptul că noi ne aflăm 
în faţa unor provocări mari. Întrebarea care se pune este de fapt 
una dublă, şi asupra ei vreau eu să zăbovesc în ultima parte a 
discursului meu:  

 
1. Ce constituie identitatea şi unitatea omului? 
2. Ce constituie coeziunea societăţii? 
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3.1. Ce constituie identitatea şi unitatea omului? 
 

Pluralitatea şi fragmentarea societăţii s-a răsfrânt şi asupra 
fiecărui om. De la Descartes până la idealismul german, 
fundamentul gândirii a fost unitatea Eului, a subiectului. Astăzi, 
existenţa acestui subiect unitar a devenit problematică. Cine sunt 
eu? Nu sunt eu mereu altcineva în funcţie de contextul în care mă 
găsesc: ca profesor la facultate, în familie, la biserică, la clubul 
sportiv, ca turist? Nu pot să mă inventez din nou în diverse faze 
ale vieţii? Individul în libertatea sa creatoare nu mai există, aşa 
cum auzim astăzi deseori; există numai un ansamblu al 
fragmentelor şi sectoarelor, care încearcă să-şi construiască o 
biografie proprie, prin care să se înţeleagă ca fiind o unitate. 
Această unitate pot eventual să o numesc adevăr – este adevărul 
meu, pe care eu, prin definiţie, nu pot să-l pretind altora. 

Privitor la această situaţie este de înţeles de ce religia a 
venit din nou puternică în actualitate în ultimul timp. Interpretările 
religioase ale propriei vieţi oferă un sens pentru ca propria mea 
biografie să poată forma un întreg. Însă atât timp cât aceste 
interpretări religioase sunt numai fragmente şi asamblate de mine 
însumi, cu greu pot ele să reziste. O religie sau un Dumnezeu, pe 
care mi-l construiesc eu însumi nu mă poate susţine. Se destramă 
de la sine.  

Acesta este punctul la care, din partea bisericilor şi a 
teologiei se cere o contribuţie decisivă. Omul este mult mai mult 
decât ceea ce se vede. El este mai mult decât suma părţilor sale 
separate. El este mai mult decât o grămadă de fragmente. El este 
mai mult deoarece el a fost creat, iubit şi izbăvit de Dumnezeu. 
Această orientare a lui Dumnezeu spre om îl face pe om persoană 
în sensul deplin al cuvântului, şi anume: om în relaţie. El este un 
întreg, deoarece Dumnezeu i se adresează lui ca unui întreg. Noi 
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credem că omul, faţă de Dumnezeu se găseşte pe sine în 
adevăratul sens. Să fim asemenea oameni ,,întregi” şi să depunem 
mărturie a acestei unităţi, este sarcina teologiei şi a Bisericii. În 
această totalitate pot şi trebuie să slujească toate elementele 
antropologiei şi eticii creştine. Acestui scop îi serveşte de 
asemenea şi implicarea Bisericii în domeniul social. O organizare a 
societăţii în concordanţă cu adevărata demnitate a omului trebuie 
să-i dea omului spaţiul, ca el să se descopere ca persoană şi să se 
găsească pe sine însuşi, dezvoltând dimensiunile sale religioase, 
creştine. 
 

3.2. Ce reprezintă coeziunea societăţii? 
 

În mărturia noastră şi în viaţa comunităţilor avem 
posibilitatea să prezentăm fără compromisuri bogăţia vieţii 
creştine. Noi nu putem însă să aşteptăm acelaşi lucru de la 
societate. Trebuie să facem diferenţa între pretenţiile ce le avem de 
la comunităţile noastre şi pretenţiile pe care vrem să le impunem 
societăţii.  Politic ne aflăm astăzi în faţa marii dileme: care valori 
sunt destul de puternice încât să poată garanta o convieţuire 
paşnică? Ce ne uneşte pe noi dincolo de diferitele concepţii asupra 
lumii? Care este limba comună, în interiorul societăţii occidentale 
şi apoi în confruntarea cu lumea musulmană, cu India, cu China? 

Modernismul, după cum am spus a luat fiinţă din 
experienţa pluralizării şi a dezvoltat în domeniul politic 
convingerea că statul nu poate fi întemeiat religios. Această 
temelie nereligioasă a fost de fapt una care a condus la o ordine 
statală paşnică: întâi în Anglia, Olanda, SUA, şi mai târziu în multe 
alte state europene. Această temelie nereligioasă a statului este 
astăzi problematizată. Cel mai puternic vedem aceasta în 
confruntarea cu concepţiile musulmane ale societăţii. 
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Dimensiunea politică şi religioasă a vieţii pot să fie cu greu 
separate în concepţia musulmană. În unele state se face uz de 
dreptul religios (Şaria) în procese civile. Aceste exemple extreme 
ne arata clar că noi nu dorim aşa ceva. Statul nu are voie să fie 
religios. Aceasta înseamnă că nici noi nu putem să vrem ca statul 
să fie creştin. Statul este stat – el nu e  nici creştin, nici musulman. 
 

În întreaga Europă s-a pus problema supravieţuirii politice, 
şi anume aceea ca statul să fie ţinut pe cât posibil în mod egal la 
distanţă de diferitele direcţii ale credinţei. Numai aşa s-a putut 
păstra o diversitate a oamenilor şi confesiunilor în interiorul 
aceleiaşi formaţiuni politice. Transilvania cu toleranţa de la Turda 
este un vechi exemplu exact în acest sens. Faptul că noi suntem 
astăzi oaspeţi într-un Institut al bisericilor penticostale, este un alt 
exemplu – aceste biserici sunt izvorâte dintr-o situaţie socială, care 
a permis exact această mare libertate religioasă.   

Echidistanţei statului faţă de diversele poziţii ideologice îi 
aparţine faptul că trebuie să fie definite valorile comune, care 
formează întregul. Aceste valori nu pot să fie în primul rând 
valorile unei direcţii de credinţă, ci trebuie să fie valorile care 
garantează echidistanţa. Astfel au fost formulate drepturile omului 
ca drepturi ale libertăţii. Ele creează un cadru de toleranţă, încât 
cineva poate să vieţuiască aşa cum el consideră cu adevărat. 
Tocmai acest principiu trebuie să fie apărat de către noi, în calitate 
de biserici creştine. Noi nu dorim însă un stat care să restrângă 
libertăţile noastre religioase. În nici un fel nu trebuie ca statul să se 
amestece în problemele Bisericii, chiar dacă el este deschis în mod 
pozitiv creştinismului. 
 

Libertăţii religioase în statul modern îi aparţine de 
asemenea şi libertatea de a nu fi religios. Nereligiozitatea vieţii 
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conduce la alte decizii în chestiunile morale. Eu sunt liber să 
consider ca fiind bun un lucru sau altul. Eu nu pot să-i cer celuilalt 
să aibă faţă de acelaşi lucru aceeaşi atitudine ca şi mine. Această 
libertate are însă graniţele sale naturale. Vorbind în mod clasic: 
libertatea de a vieţui după convingerile mele proprii, se sfârşeşte 
acolo unde eu ating libertatea celuilalt. Referitor la problemă, când 
este ajuns acest punct, se discută în mod necesar în dezbaterile 
politice; problemele fierbinţi sunt cunoscute, însă nu există un 
răspuns simplu la ele. Principiul însă, nu trebuie pus la îndoială. 
Vedem în aşa numitul secularism un pericol? Poate fi, însă nu din 
acest motiv avem voie să ne îndoim noi de marile cuceriri ale 
statului secular. 
 

În ultima vreme au devenit mai puternice vocile – înainte 
de toate din sânul Bisericii Ortodoxe Ruse -  pe care eu le consider 
foarte problematice. De teama faţă de posibilele urmări negative 
ale libertăţii, libertatea devine desemnată de aceste voci ca ceva 
negativ şi parţial necreştin. Episcopul Ilarion din Viena a vorbit nu 
demult despre ,,o agresiune a secularismului asupra rămăşiţelor 
civilizaţiei creştine europene” care a avut loc ,,sub bătăile de tobă 
ale adepţilor democraţiei şi a valorilor liberale, sub ţipătul puternic 
de apărare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”5.  Faptul că 
episcopul Ilarion se opune tendinţelor liberale în bisericile 
creştine, este dreptul dânsului. Însă faptul că el face din stat un 
apărător al curentului conservator şi că pune la îndoială drepturile 
fundamentale ale omului, este periculos. În aprilie 2006, aşa 
numitul World Russian Peoples Council a prezentat un comunicat 
care vorbeşte despre această luptă a civilizaţiei. Drepturile omului, 
aşa se spune, nu pot să fie desprinse de moralitate. Ceea ce este 
                                                 
5 Referat la un simpozion în anul 2006, parţial publicat în limba germană în: 
Ökumenische Rundschau 56 (2007) 89 
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bun sau rău este stabilit de către tradiţia religioasă (citeşte: tradiţia 
ortodoxă). Din asta deducem că numai acela are dreptul deplin la 
exercitarea libertăţii sale care vieţuieşte după preceptele morale ale 
acestei Biserici6. Pe lângă drepturile omului, se spune în acel 
comunicat, valori precum: credinţa, morala, sfinţenia şi patria ar 
trebui să fie protejate de către stat.  
 

Trebuie să ne opunem unei asemenea reclericalizări a 
statului. Ea nu poate să fie decât periculoasă. De aceea trebuie – şi 
în România – să facem distincţi bine între cele două planuri. În 
calitate de creştin eu pot avea puternica convingere că anumite 
lucruri pentru mine nu se pun în discuţie: adulterul, prostituţia, 
alcoolismul, blasfemia faţă de Dumnezeu, trădarea prietenilor, 
indiferenţa faţă de sărăcie, sinuciderea. Toate acestea nu 
corespund planului lui Dumnezeu. În acelaşi timp, pot să susţin 
un stat care nu pune sub pedeapsă aceste lucruri, ci îl lasă pe 
fiecare om liber să facă aceasta sau nu.  

Sigur, eu sufăr când văd aceste lucruri şi sunt conştient de 
consecinţele negative, dar nu mă aştept din partea statului ca el să 
impună o morală care este importantă pentru mine, dar pe care nu 
o pot pretinde de la toţi şi care cu atât mai mult, numai aşa este 
adevărată, dacă vine dinăuntru. Etica creştină nu poate să fi 
ordonată de către stat. 
 

Nu este aceasta la fel ca în cazul lui Iisus Hristos? El a 
accentuat că nu împlinirea exterioară a legii după modul fariseilor 
are vreo valoare, ci urmarea lui Iisus din toată inima. Şi Pavel a 
întărit că nu acela este acceptat de Dumnezeu care respectă toate 

                                                 
6 Textul declaraţiei este publicat (în limba germană) în: Ökumenische 
Rundschau 56 (2007) 90-92 
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legile, ci acela care crede în Iisus Hristos, este plăcut Lui. 
Controlul statal al moralei nu conduce pe nici un om mai aproape 
de Dumnezeu. 
 

Prin aceasta nu vreau în nici un fel să spun că pentru 
creştini, nu este importantă o viaţă morală înaltă. Iar o asemenea 
moralitate este un rod al unei vieţii duhovniceşti. Trebuie să 
strălucească în mod liber şi să se răsfrângă ca exemplu de urmat 
asupra celorlalţi, cum a fost de altfel cazul în primele veacuri ale 
creştinismului, când creştinii au vieţuit ca minoritate în lumea 
elenistică, şi în multe privinţe erau cu totul altfel. De fapt, acea 
lume elenistică în pluralitatea ei a fost destul de aproape înrudită 
cu postmodernismul. 


