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Înainte de 1989 au avut loc întruniri interconfesionale, dar 

sub alte auspicii, anume pentru sprijinirea luptei pentru pace, 
dreptate socială, la care Bisericile contribuiau cu mijloace proprii. 
Se avea în vedere că această colaborare poate avea ca urmare şi 
apropierea dintre Biserici. Bisericile nu s-au unit pentru că „numai 
ceea ce uneşte Dumnezeu” înseamnă o apropiere adevărată. Dar 
încă de pe atunci, Bisericile au învăţat să se asculte, să se cunoască, 
să se accepte şi chiar să se caute, mai ales după schimbarea din 
1989.  

Într-adevăr, Bisericile nu se comportă ca oamenii din lume. 
Un film de animaţie al lui Gopo arăta cum pe o furtună cumplită 
toate vieţuitoarele din mare erau îngrozite, dar după furtună şi 
după ce  s-au odihnit pe mal, cele mari au început să le devoreze 
pe cele mici. O Biserică se află însă pe calea mântuirii nu pentru că 
e majoritară sau minoritară, ci pentru că are şi ţine pe Dumnezeu 
Cel adevărat. Iar colaborarea dintre Biserici are rădăcini mult mai 
adânci decât orice acţiune comună din afară în lume, aşa cum 
cerea Mântuitorul: „Rămâneţi în Mine ca roada voastră să 
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rămână!” (Ioan XV, 16), întrucât „cine nu adună cu Mine, 
risipeşte” (Mt. XII, 30).  

Menţionarea încă din titlu a Bibliei ca „Sfintele Scripturi” 
arată că numai ceea ce este sfânt poate schimba viaţa oamenilor, 
adică numai Dumnezeu. El aduce îndreptarea vieţii omeneşti prin 
scrierea voii Sale în inimi, locaşul împărăţiei lui Dumnezeu (Luca 
17, 21). Îndreptarea înaintea lui Dumnezeu după Cuvântul Său 
înseamnă readucerea inimilor la starea lor de pruncie în ceea ce 
priveşte curăţia şi bunătatea.  

Lipsind în regimul trecut aproape în întregime, „Sfintele 
Scripturi” sunt distribuite astăzi cu ajutorul societăţilor biblice 
mondiale, un sprijin care nu poate fi îndeajuns de apreciat. Dar pe 
lângă distribuirea Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu trebuie şi ferit, 
însă, de ceea ce-L poate neutraliza, fie prin degradare, fie prin 
inflaţie sau suprasaturare. În Evanghelie acel iconom este fidel, 
care este pus să dea slugilor stăpânului hrană „la vreme” (Luca 12, 
42): nu atunci când nu vor, să le oblige; nici atunci când îl caută să 
nu-l poată afla.  

În timp ce apusenii vorbesc după schimbările din secolul 
trecut, despre o societate postmodernă, în Răsărit se vorbeşte 
despre o societate postcomunistă, în care au fost distruse 
infrastructurile cu tăvălugul centralizării comuniste. În această 
societate, vrajba semănată între oameni prin ideologie are nevoie 
de împăcare.  

De obicei la schimbări radicale e loc întotdeauna de 
răzbunări ca o rană grea a societăţii. Însă chemarea la calea 
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Domnului nu înseamnă schimbarea rolurilor. Îndemnul profetic 
„Tot dealul să se coboare, toată valea să se umple!” (Luca 3, 5) 
înseamnă adevărata pregătire a căii Domnului fără de care 
dreptatea şi pacea nu se pot împăca niciodată pe pământ: „Pe 
pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2, 14) semnifică în 
cântarea Puterilor cereşti de la Naşterea Domnului singura cale, de 
a avea şi dreptate şi pace în lumea descrisă de poeţi sub forma 
următoarei dileme: „Când fiara ostenită-n Cain tace/ E sângele lui 
Abel care strigă”. Aceeaşi idee o redă un alt poet într-o descriere 
pesimistă a valurilor: „Se-nalţă, dar recad/ Şi murmur într-una...”, 
gândindu-se la ciclurile recurente din concepţia filosofică antică 
despre istorie, precum şi la muncile lui Sisif. În Hristos, însă, 
împăcarea are coordonatele profeţiei: „Dreptatea şi pacea se vor 
săruta; adevărul din pământ va răsări; şi dreptatea din ceruri va 
privi” (Ps. 84, 12).  

Societăţile biblice unite consideră hotărâtoare pentru 
misiunea lor în societate şi în lume colaborarea interconfesională. 
Despre păgâni Sf. Ap. Pavel spunea, în legătură cu propovăduirea 
pentru Hristos: „Unii vestesc pe Hristos din pizmă şi din duh de 
ceartă, alţii însă din bunăvoinţă. Unii o fac din iubire, ştiind că stau 
aici pentru apărarea Evangheliei. Ceilalţi, însă, din zavistie vestesc 
pe Hristos, nu cu gânduri curate, ci socotind să-mi sporească 
necazul în lanţurile mele. Dar aceasta nu e nimic altceva, decât că 
în tot chipul: fie din făţărnicie, fie în adevăr, Hristos se 
propovăduieşte şi întru aceasta mă bucur” (Filipeni 1, 15-18).  
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Însă Bisericile au cu mult mai mult decât faptul că Hristos 
se propovăduieşte oricum. Sf. Ap. Pavel considera pe împreună-
lucrătorii săi, cei „ale căror nume sunt scrise în Cartea vieţii” 
(Filipeni 4, 3). Căci, astfel,  Bisericile vor avea conştiinţa bună în 
ceea ce priveşte porunca: „În dar aţi luat, în dar să daţi!” (Matei 
10, 8), în sensul că ceea ce e scris în inimi prin Hristos se cere 
împărtăşit în acelaşi mod. 

În ceea ce priveşte rolul Sfintelor Scripturi în societate, pot 
spune că am văzut Biblii la tribunale şi în alte locuri, dar nu le-am 
văzut ajungând acolo singure. Sf. Chiril al Ierusalimului spunea: 
„Harul este ca un creion, dacă îl pui în mişcare, scrie!” Trebuie să 
spunem că misionarii din perioada clasică a creştinismului 
constituie pentru noi modele de angajament total în ceea ce 
priveşte credinţa, şi anume în contextul actual al tradiţiilor 
bisericeşti. În contextul actual doctrina Bisericii primare este 
înlocuită cu interpretarea Scripturii ca o epocă în care avem de-a 
face cu o metamorfoză hotărâtoare a tradiţiilor credinţei. Exegeza 
modernă nu are nevoie de cea patristică, de aceea contribuţia 
actuală a Bisericii primare trebuie examinată dintr-un dublu punct 
de vedere: cel al exegezei antice şi şi cel al exegezei moderne. 
Exegeza Bisericii primare dă mărturie despre fluiditatea sensului 
Scripturii V.T. la răscrucea dintre culturi. Nu se făcea separare 
între V.T. grec şi textul masoretic, ci Scriptura era practicată 
efectiv în Liturghie, cateheză şi omiletică patristică, prin care 
Scriptura a luat chip de Biblie creştină.  
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O profundă conştiinţă a valorii Sfintei Scripturi şi a nevoii 
cunoaşterii ei reiese din operele Sf. Ioan Hrisostom de la a cărui 
moarte se vor împlini 1600 de ani în 2007. Pentru el, Sf. Scriptură 
este o comoară duhovnicească în care boabele de aur se găsesc la 
adâncimi nebănuite, astfel că cel ce vrea să le găsească trebuie să 
sape adânc cu cugetarea. Citirea ei este ca un port nefrământat de 
valuri, ca un zid ce nu poate fi asediat, ca o glorie ce nu poate fi 
smulsă, ca o armă de neînvins, ca o bună dispoziţie sufletească 
neveştejită, ca o plăcere continuă şi orice alt lucru bun ce s-ar mai 
putea spune, cum ar fi: izvor sfânt, limpede, dulce şi cu apă bună, 
ce se răspândeşte în tot sufletul, născând fluvii de virtuţi ale 
Duhului Sfânt.  

Lipsa unei astfel de hrane este mai rea decât foamea fizică, 
deoarece distruge şi trupul şi sufletul. Dimpotrivă, citirea Sfintelor 
Scripturi îl face pe om să-şi adune mintea pentru dorirea bunurilor 
duhovniceşti. La lumina şi sub înrâurirea exemplelor din Scriptură 
sufletul capătă bunătate şi blândeţe în raport cu semenii, cu 
societatea. La gândul forţei inumane de care poate fi capabilă o 
lume ce nu-şi întemeiază cugetul şi fapta pe Sfintele Scripturi, el 
aminteşte de omul zidit după „chipul lui Dumnezeu”, prin care 
omul îşi poate supune şi stăpâni pornirile şi schimba în blândeţe 
sălbăticia cugetului. Prin citirea Sfintelor Scripturi oamenii nu mai 
pot fi amăgiţi de aparenţe în viaţa lor, deoarece ochii minţii li se 
luminează. Dimpotrivă, necunoaşterea luminii din Cartea Vieţii se 
face izvor de nenumărate rele, îndeosebi în viaţa de zi cu zi. 
Cuvântul Scripturilor poate înmuia ca puterea focului învârtoşarea 
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inimii şi deveni cel mai bun leac împotriva calamităţilor ce 
încorsetează natura omenească. Ar fi o inconsecvenţă pentru 
cineva să cunoască istoria şi evenimentele mai importante din 
timpurile mai vechi şi mai noi; numărul, numele şi viaţa 
împăraţilor şi a marilor strategi; a atleţilor chiar, dar a nu cunoaşte 
cele referitoare la Împăratul cetăţii cereşti şi legile puse la temelia 
ei, ca una care este propria noastră cetate. 


