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MISIUNEA CRE{TIN| 

ÎN CONTEXTUL DIALOGULUI INTERRELIGIOS

Pr. drd. Drago[ UNGUREANU

Introducere

În contextul interreligios de ast\zi, religiile lumii încearc\ s\ în-

cropeasc\ un dialog misionar prin care s\ poat\ g\si puncte comune

de adâncire a sentimentului religios [i a tr\irii credin]ei, atât pe plan

practic-social, cât [i teologic-doctrinar, pe de o parte, iar pe de alt\

parte, de a stopa efervescen]a sectar\ din ce în ce mai variat\ [i mai

nociv\, care promoveaz\ o doctrin\ eronat\ [i distructiv\, [tiut fiind

faptul c\ exist\ secte desprinse din Biserica cre[tin\, exist\ secte cu

substrat extrem oriental, exist\ secte cu caracter [tiin]ific, dar „aproape

toate sectele au fost n\scocite de oameni care au dat dovad\ de ne-

pricepere [i de misticism fanatic [i boln\vicios”1. Toate aceste secte

[i confesiuni propun programul lor misionar de mântuire, fie ea în-

]eleas\ în sens cre[tin, fie în în]elesul de autodep\[ire, purificare,

iluminare etc., iar contracararea acestui fenomen neoreligios nu se

poate face prin for]\ [i abuz, ci printr-o m\rturie cre[tin\ autentic\

pe baze revela]ionale, cu alte cuvinte printr-un dialog civilizat [i

sincer, încât „suntem chema]i la dialog, pentru a m\rturisi, dar [i pen-

tru a descoperi ceea ce ar putea fi pozitiv la fra]ii no[tri, pentru a auzi

întreb\rile ce ne sunt puse [i pentru ca, prin intermediul lor, s\

ajungem la o mai bun\ experien]\ a vie]ii Duhului în Ortodoxie”2.

1  Pr. Simeon Adrian, Biserica, sectele [i fra]ii mincino[i, Editura Pelerinul,

Ia[i, 1997, p. 31.
2  Pr. prof. dr. Boris Bobrinskoy, Taina Bisericii, trad. rom. de Vasile Manea,

Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2004, p. 332.
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1. Preciz\ri terminologice: misiune-dialog-religie

Etimologic, no]iunea de misiune provine din latinescul mitto, -ere3,

iar în epoca apostolic\ [i imediat postapostolic\ a fost în]eleas\ ca o

extindere a cre[tinismului în vederea implement\rii sau s\dirii (cf.

I Corinteni 3, 6-9) mesajului hristic în teritoriile înc\ necre[tinate. În

teologia ortodox\, misiunea reprezint\ atât un act de trimitere la

evanghelizare, de r\spândire a cuvântului mântuitor al lui Hristos, cât

[i un act de continuitate [i fidelitate fa]\ de tradi]ia [i m\rturia apos-

tolic\4. Interesant este faptul c\, odinioar\, în teologia apusean\,

termenul de misiune desemna rela]iile personale din sânul Sfintei

Treimi5. Îns\ semnifica]ia acestui concept a fost accentuat\ în spa]iul

neoprotestant, cu o v\dit\ nuan]\ ecumenic\, acolo unde a fost dez-

b\tut [i analizat în a[a-numitele Conferin]e Misionare Mondiale, toc-

mai cu acest scop de a reliefa rolul pe care îl are în procesul pro-

pov\duirii [i transmiterii mesajului hristic genera]iilor urm\toare. Cu

toate acestea, religiile, confesiunile, denomina]iunile [i noile mi[c\ri

religioase au în]eles prin acest termen datoria expres\ de a proclama

lumii mesajul primit printr-o revela]ie special\, care confer\ putere

[i autoritate con]inutului misiunii în formarea de noi comunit\]i care

accept\ oferta misiunii [i care se vor conduce în via]a cotidian\ dup\

aceste reguli sau norme transmise de misionari. De fapt, „mesajul

misionar este c\ cre[tinismul, prin caracterul s\u doctrinar [i prac-

tic, poate face fa]\ tuturor lipsurilor celorlalte credin]e [i culte [i c\

pe baza naturii [i experien]ei religioase se poate conchide c\ cre[-

tinismul este singura religie absolut\”6.

3  Pr. prof. dr. Ion Bria, „Misiune”, în Dic]ionar de teologie ortodox\. A-Z, edi-

]ia a II-a revizuit\ [i completat\, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii

Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1994, p. 255.
4  Ibidem.
5  Jean-François Zorn, „Mission (missio Dei)”, în Dictionnaire œcuménique

de missiologie. Cent mots pour la mission, sous la direction de Ion Bria, Philippe

Chanson, Jaques Godille, Marc Spindler, Les Éditions du Cerf, Paris, Labor et

Fides, Genève, Cle, Yaoundé, 2001, p. 216, apud Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, Mi-

siunea Bisericii în lumea contemporan\, vol. I: „Premise teologice”, Presa Uni-

versitar\ Clujean\, Cluj-Napoca, 2004, p. 7.
6  Dr. Vasile Gh. Ispir, Îndrumarea Misionar\ a Bisericii Ortodoxe, Tipografia

România Nou\, Bucure[ti, 1922, p. 20.
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În ceea ce prive[te termenul de dialog, etimologic vorbind, el

provine din limba greac\, de la cuvintele diva („cu”) [i logov" („cuvânt”,

„vorbire”, „rostire”), [i semnific\ o rostire sau o vorbire ra]ional\, o

vorbire coerent\, dialogul devenind astfel „o vorbire cu, o vorbire

împreun\ sau o justificare ra]ional\ împreun\”7. Plecând de la aceast\

precizare, putem spune c\ dialogul implic\ [i devine un act ra]ional,

liber [i con[tient, dar [i un act rela]ional, un act de transmitere [i de

comunicare direct\ între dou\ persoane, dou\ comisii, dou\ dele-

ga]ii, dou\ institu]ii etc. Privit dintr-o alt\ perspectiv\, dialogul poate

avea loc [i cu propria persoan\, cu propriul ego (eu), fiind vorba de

acel dialog interior, dialog l\untric, dialogul cu propria persoan\,

dialogul cu adâncul [i cu cele mai ascunse taine ale inimii, a[a cum

poate fi el identificat în literatura filocalic\. Odat\ intrat în cadrul

dialogului, fiecare partener se oblig\ la respectarea unor principii, a

unor reguli, precum [i la propria viziune asupra celor analizate, ie[ind

oarecum din orizontul intern, conservator sau tradi]ionalist, încât

întâlnirea în dialog cu cel\lalt reprezint\ ie[irea din singur\tate, ano-

nimat sau izolare, ie[irea din interioritatea cotidian\ [i descoperirea

altor ra]iuni [i sensuri necunoscute pân\ în acel moment.

Cât prive[te cuvântul religie, etimologic analizând, provine din

limba latin\, de la religo, -are (a uni, a lega)8, îns\ aceast\ preci-

zare a termenului se pare c\ nu este înc\ definitiv acceptat\. Privit

dintr-o alt\ perspectiv\, cuvântul religie ar proveni de la reeligere sau

relinquere. Un r\spuns la întrebarea: Ce este religia?, ar fi acela con-

form c\ruia ea „s-ar asem\na mai mult cu o enciclopedie decât cu o

defini]ie formulat\ într-o singur\ propozi]ie”9. Cu toate acestea, o for-

mul\ care înregistreaz\ un consens între fenomenologi, filosofi [i

teologi este aceea care define[te religia ca întâlnire a cuno[tin]ei,

ac]iunii, normelor [i structurii cu care omul exprim\ recuno[tin]a,

dependen]a, adorarea în fa]a sacrului. Am putea spune c\, „religia

are valori speciale, deosebite în ele însele, c\ci domeniul ei este

7  Dialog, în http://dexonline.ro/search.php?cuv=dialog (11.05.2011).
8  Pr. dr. Ioan Mircea, „Religie”, în Dic]ionar al Noului Testament, Editura

Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1995,

pp. 443-444.
9  Antony Flew, „Religie”, în Dic]ionar de filosofie [i logic\, traducere în limba

român\ de Dragan Stoianovici, Editura Humanitas, Bucure[ti, 1996, p. 293.
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transcendental, suprasensibil”10. În acest sens, Mircea Eliade afirm\ c\

„orice manifestare a sacrului este important\: orice mit, orice rit,

orice credin]\ sau figur\ divin\ reflect\ experien]a sacrului”11. În ceea

ce prive[te con]inutul teoretic al religiei, Joachim Wach men]io-

neaz\ faptul c\ acesta „poate fi cercetat în leg\tur\ cu trei subiecte de

importan]\ deosebit\: Dumnezeu, Lumea [i Omul”12, locul central

fiind ocupat de divinitate.

2. Dialogul interreligios, orizont [i spa]iu 
al misiunii cre[tine

Dac\ ar fi s\ facem o scurt\ incursiune în istoria [i în contex-

tul apari]iei dialogului interreligios, de[i studiul de fa]\ nu-[i pro-

pune acest lucru, trebuie s\ ne ducem cu gândul [i cu cercetarea la

momentul pogorârii Duhului Sfânt peste Sfin]ii Apostoli, mai precis

la ziua Cincizecimii, unde vom observa faptul c\ începutul misiunii

cre[tine a Apostolilor s-a desf\[urat într-un spa]iu cu totul nou, înc\rcat

cu o mul]ime de idei, simboluri [i atitudini legate de divinitate, cu

alte cuvinte într-un areal plurireligios, transferat apoi [i în spa]iul eu-

ropean. Aici, „într-o lume în care omul se simte deposedat de r\d\ci-

nile p\mânte[ti [i cere[ti, prin care poate deveni un inel de leg\tur\

între p\mânt [i cer, misiunea cre[tinilor este aceea de a redescoperi

împreun\ originile [i resursele spirituale ale culturii [i civiliza]iei

europene, atât la nivelul orizontal, adic\ în istorie, cât [i în per-

spectiv\ vertical\, prin asumarea vie]ii în Hristos”13. Îns\ dialogul

interreligios î[i are originea, într-o form\ institu]ionalizat\, în înfiin-

]area [i promovarea mi[c\rii ecumenice în cadrul cre[tinismului, care

ne cheam\ [i ne invit\ mereu la unitatea vizibil\ într-o credin]\

unic\ [i o lucrare euharistic\ unic\, exprimat\ în rug\ciunea [i via]a

liturgico-sacramental\ comun\ în Hristos, prin m\rturia [i munca

adus\ lumii, progresând spre unitatea comun\ a Bisericilor [i, implicit,

10  Petre Andrei, Filosofia valorii, edi]ia a III-a, Editura Polirom, Ia[i, 1997, p. 192.
11  Mircea Eliade, Istoria credin]elor [i ideilor religioase, vol. I, Editura

{tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1981, p. 9.
12  Joachim Wach, Sociologia religiei, traducere în limba român\ de Florin

Iorga, Editura Polirom, Ia[i, 1997, p. 49.
13  Pr. Ioan Biz\u, Via]a în Hristos [i maladia seculariz\rii, Editura Patmos,

Cluj-Napoca, 2002, p. 228.
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a lumii14. De fapt, „fundamentul ecumenismului îl constituie dialo-

gul posibil între]inut pe seama existen]ei unei baze comune [i a

voin]ei partenerilor a[eza]i la aceea[i mas\”15.

Din perspectiv\ ortodox\, dialogul trebuie purtat [i realizat de

cre[tini cu certitudinea c\ Biserica una a lui Hristos este calea sigur\

care duce la mântuire [i c\ doar ea posed\ plin\tatea mijloacelor

de mântuire. Prin dialog, [i nu numai, Biserica vrea s\ cultive semin-

]ele Cuvântului, bazele adev\rului care îl lumineaz\ [i îl sfin]e[te

pe om, religiile constituind pentru cre[tini o provocare pozitiv\ de

a descoperi roadele Duhului Sfânt, pentru c\ „a fi în dialog înseamn\

a fi parte integrant\ a lucr\rii continue a lui Dumnezeu în mijlocul

nostru [i al tuturor semenilor no[tri, indiferent de credin]a lor”16. De-

sigur, se pune problema din partea cre[tin\ dac\ se poate vorbi de

un dialog pe teme doctrinare cu religiile necre[tine, îns\, din aceast\

perspectiv\, se poate spune c\ reprezentan]ii cre[tinismului sunt

deschi[i, în principiu, unui astfel de dialog17, dar manifest\ înc\ o

anumit\ reticen]\ la dezbaterea concret\ a doctrinei cre[tine în fa]a

necre[tinilor, dat fiind faptul c\ anumite religii sunt înc\ „scanda-

lizate” [i ast\zi de misiunea cre[tin\ [i de prezen]a lui Hristos în spa]ii

foarte vaste. 

Putem spune c\ dialogul interreligios reprezint\ ast\zi nu numai

o noutate, ci [i o posibilitate sau oportunitate pentru o misiune

cre[tin\ autentic\, o alt\ modalitate de a face cunoscut cuvântul

lui Hristos, dar [i pentru a promova o convie]uire pa[nic\ între

religii, dup\ prea mul]i ani de conflicte [i de contrapuneri, uneori

f\cute chiar în numele lui Dumnezeu. Ast\zi, misiunea cre[tin\ [i

dialogul interreligios contribuie la umanizarea [i moralizarea glo-

baliz\rii care, dac\ folose[te numai principiile consumismului, hedo-

nismului [i profitului, risc\ s\ distrug\ demnitatea uman\ [i, implicit,

14  Towards a Common Understanding and Vision of the World Council of

Churches, în: http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/assembly/

porto-alegre-2006/3-preparatory-and-background-documents/common-

understanding-and-vision-of-the-wcc-cuv.html (20.06.2011).
15  Pr. lect. univ. dr. Mihai Himcinschi, Misiune [i dialog. Ontologia misionar\

a Bisericii din perspectiva dialogului interreligios, Editura Reîntregirea, Alba

Iulia, 2003, p. 240.
16  Pr. dr. Nicolae Achimescu, Religii în dialog, Editura Trinitas, Ia[i, 2006, p. 16.
17  Vezi Diac. prof. E. Vasilescu, Preocup\ri în teologia ortodox\ român\ în le-

g\tur\ cu religiile necre[tine, în „Ortodoxia”, anul 1971, nr. 1, pp. 39-40.
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omenirea. Tocmai de aceea, în noul context oferit de dialogul in-

terreligios, „ortodoc[ii vor trebui s\ vin\ cu o teologie solid\, axat\

pe esen]ial, dar nu pierdut\ în considera]ii teologice cu totul speci-

fice Ortodoxiei [i str\ine mentalit\]ii celorlalte confesiuni. Cred c\

avem o mul]ime de lucruri de spus, f\r\ s\ dorim cu orice pre] s\ fim

specifici. Mai bine s\ select\m ceea ce vrem s\ spunem [i s\ fim

în]ele[i, s\ fim eficien]i când vom fundamenta mesajul pe teologia

noastr\ teoretic\”18.

Date fiind provoc\rile actuale, care nu mai pot fi neglijate sau

trecute cu vederea, misiunea cre[tin\ trebuie s\ ]in\ seama de câ-

teva observa]ii menite s\-i permit\ viabilitatea. Astfel, misiunea cre[-

tin\ în noul context interreligios trebuie s\ fie precis\ [i clar\, bine

argumentat\, înso]it\ de prezen]a lui Hristos [i sfin]it\ de harul Du-

hului Sfânt, adic\ s\ ofere posibilitatea de a o face inteligibil\ con-

temporanilor no[tri, pentru care s\ devin\ o preocupare primordial\,

cu scopul redescoperirii sensului [i finalit\]ii vie]ii. Precizând, cre[-

tinismul în]elege [i vede dialogul ca pe o evanghelie, o veste bun\ la

„plinirea vremii” (Galateni 4, 4), o proclama]ie misionar\ [i m\rturi-

sitoare, un apel mântuitor c\tre to]i oamenii, deoarece Dumnezeu

dore[te mântuirea tuturor oamenilor, iar planul Trinit\]ii este planul

mântuirii în Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, care se exprim\ în di-

versitatea popoarelor, a culturilor [i a religiilor. În acest context, reli-

giile ajut\ la o exprimare mai nuan]at\ a tainei lui Dumnezeu, în-

trucât „întâlnirea lui Dumnezeu este o experien]\ tr\it\, cea mai bul-

versant\ din câte îi sunt date omului s\ tr\iasc\; [i nu putem spune

nimic despre cel cu care ne întâlnim; iar subiectul care o tr\ie[te

nu-i are ini]iativa – mai curând e[ti întâlnit, decât întâlne[ti”19. Pe de

alt\ parte, „c\utarea logic\ a lui Dumnezeu presupune o întâlnire pre-

logic\ cu El [i atunci întâlnirea este, de fapt, o reîntâlnire, iar des-

coperirea o redescoperire”20.

18  Dr. Antonie Pl\m\deal\, Mitropolitul Ardealului, Voca]ie [i misiune cre[-

tin\ în vremea noastr\, Sibiu, 1984, pp. 37-38.
19  Vasile Tonoiu, Dialog filosofic [i filosofie a dialogului, Editura {tiin]ific\,

Bucure[ti, 1997, p. 439.
20  Pr. Gheorghe Popa, Comuniune [i înnoire spiritual\ în contextul seculari-

z\rii lumii moderne, Editura Trinitas, Ia[i, 2000, p. 38.
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3. Decalogul dialogului interreligios

Odat\ ajun[i în acest punct, adic\ la hot\rârea sincer\ de a dia-

loga, de a fi deschi[i [i de a comunica, la descoperirea diversit\]ii

culturale [i religioase a tuturor religiilor, se intr\ într-o nou\ etap\,

[i anume la respectarea unor principii sau reguli generale de des-

f\[urare a dialogului. Aceste reguli nu numai c\ fixeaz\ ni[te grani]e

ale dialogului, stabilind limitele fiec\ruia dintre p\r]ile implicate în

dialog, dar ofer\ în acela[i timp [i atributul de [tiin]ificitate, de rigu-

rozitate, de respectarea c\rora depinde chiar autenticitatea [i pro-

funzimea dialogului. În acest sens, Leonard Swidler ne propune

spre medita]ie zece reguli fundamentale ale dialogului, care se pot

constitui într-un adev\rat decalog. Aceste reguli sunt: 

a) Scopul principal al dialogului este de a în]elege, adic\ de a

schimba [i de a spori percep]ia [i cunoa[terea realit\]ii [i de a ac]iona

ulterior în conformitate cu acestea.

b) Dialogul interreligios [i interideologic trebuie s\ fie un pro-

iect bifocal – în cadrul fiec\rei comunit\]i religioase [i ideologice

[i între comunit\]ile religioase [i ideologice.

c) Fiecare participant trebuie s\ intre în dialog cu total\ ones-

titate [i sinceritate. {i invers: fiecare participant trebuie s\-[i asume

aceea[i total\ onestitate [i sinceritate de care dau dovad\ partenerii

lor. 

d) ~n dialogul interreligios, interideologic, nu trebuie s\ compa-

r\m idealurile noastre cu practicile partenerilor no[tri, ci, mai de-

grab\, s\ compar\m idealurile noastre cu cele ale partenerilor no[tri

[i practicile noastre cu practicile partenerilor no[tri.

e) Fiecare participant trebuie s\ se defineasc\ pe sine. {i invers,

partea interpretat\ trebuie s\ fie capabil\ s\ se recunoasc\ în inter-

pretare.

f) Fiecare participant trebuie s\ intre în dialog f\r\ nici o pro-

punere rigid\ referitoare la locul în care se afl\ merele discordiei. 

g) Dialogul poate avea loc doar între egali.

h) Dialogul poate avea loc doar pe fondul încrederii reciproce.

i) Din momentul în care intr\m într-un dialog interreligios [i

interideologic, trebuie s\ înv\]\m s\ fim m\car în cea mai mic\ m\-

sur\ autocritici, atât fa]\ de noi în[ine, cât [i fa]\ de tradi]ia noastr\

religioas\ sau ideologic\.

j) Fiecare participant trebuie, în cele din urm\, s\ încerce s\
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tr\iasc\ din interior experien]a religiei sau a ideologiei partene-

rului s\u21. 

4. Etica dialogului interreligios

Dup\ în]elegerea [i acceptarea decalogului prezentat mai sus,

dialogul poate începe între cei doi participan]i sau parteneri bene-

voli la acesta. Dar aceasta înc\ nu este suficient, pentru c\ dialo-

gul comport\ [i un alt aspect, [i anume acela al eticii. Din aceast\

perspectiv\, etica dialogului pretinde urm\toarele:

a) Acceptarea egalit\]ii partenerilor de dialog. Aceast\ egalitate

se bazeaz\ pe faptul c\ toate persoanele sunt pelerini pe calea spre

divinitate [i membri ai diferitelor religii care reveleaz\ Adev\rul.

b) Transparen]a motivelor. Pentru a intra în dialog, partenerii nu

trebuie s\ aib\ scopul convertirii celorlal]i la propria religie.

c) Deschidere fa]\ de diferit, fa]\ de cel\lalt.

d) Dorin]a de a cre[te. Dialogul nu poate avea loc în spa]iul

aproape claustrofob al unei comunit\]i sau al unei credin]e în-

chise. Purificarea [i îmbog\]irea propriei credin]e/religii sunt spe-

ran]ele comune ale participan]ilor la dialogul interreligios.

e) Angajamentul fa]\ de adev\r. Aici se porne[te de la premisa c\

nici o religie nu de]ine monopolul asupra adev\rului, iar to]i pe-

lerinii se afl\ în drumul spre adev\r.

f) O atitudine de rug\ciune, adic\ o dispozi]ie contemplativ\ a

sufletului.

g) O atitudine de iubire [i de speran]\. Speran]a într-o mai mare

armonie [i în]elegere este obligatorie pentru o ulterioar\ p\[ire în

dialog. 

h) O deschidere spre o critic\ a religiilor este necesar\ pentru a

putea opri orice form\ de manipulare a religiei în scopul prote-

j\rii intereselor unui anumit grup [i a oprim\rii altora.

i) O preg\tire adecvat\. Aceasta implic\ o cunoa[tere elemen-

tar\, dar suficient\, a situ\rii culturale [i religioase a partenerului

de dialog22.

21  Leonard Swidler, Dup\ absolut. Viitorul dialogic al reflec]iei religioase,

traducere în limba român\ de Codru]a Cuceu, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002,

pp. 62-68.
22  Matew Vattamattam cmf., Inter-religious dialogue. A fundamental aspect in

a prophetic evangelization, în http://www.cmfapostolado.org/IMG/pdf/pgapos-

tolado_encuentros_dimensionprofetica_8vattamattan.pdf (20.06.2011).
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5. Misiunea cre[tin\ [i dialogul interreligios 
în spa]iul libert\]ii religioase

Respectarea de c\tre to]i participan]ii a decalogului [i eticii dia-

logului interreligios conduce [i introduce, inevitabil, într-o alt\ etap\,

[i anume cea a spa]iului libert\]ii religioase, unde se desf\[oar\ de

fapt întreaga misiune cre[tin\. O m\rturie sincer\ a cuvântului lui

Dumnezeu, o propov\duire complet\ [i o transmitere credibil\ [i co-

erent\ a înv\]\turii cre[tine nu pot avea loc altundeva decât în in-

teriorul libert\]ii umane [i religioase, libertate care trebuie în]eleas\

în modul cel mai corect cu putin]\, în sensul c\ ea poate oferi opor-

tunitatea optim\ a apostolatului propus. Aici se impune precizarea

c\ adev\rata libertate ne este oferit\ de Hristos [i c\ numai în in-

teriorul vie]ii Sale putem realiza o misiune benefic\ pentru to]i cei

care doresc s\ se îmbog\]easc\ cu roadele aduse de Hristos, în timp

ce libert\]ile promovate o dat\ cu abdicarea comunismului în spa-

]iul r\s\ritean nu sunt altceva decât noi [anse de valorificare a mi-

siunii cre[tine pe calea dialogului.

Actualizând problematica libert\]ii religioase în noul context

ecumenic [i interreligios, trebuie punctat faptul c\ membrii Consi-

liului Ecumenic al Bisericilor au elaborat o defini]ie a ei, conside-

rând-o un drept uman fundamental23, aceasta fiind adoptat\ la Adu-

narea General\ de la Amsterdam (1948), ulterior fiind inclus\ în

Declara]ia Universal\ a Drepturilor Omului: „Orice om are dreptul la

libertatea gândirii, de con[tiin]\ [i religie; acest drept include liber-

tatea de a-[i schimba religia sau convingerea, precum [i libertatea

de a-[i manifesta religia sau convingerea, singur sau împreun\ cu al]ii,

atât în mod public, cât [i privat, prin înv\]\turi, practici religioase,

cult [i îndeplinirea ritualurilor”24. În acest sens, libertatea religioas\

sus]ine dorin]a sincer\ a tuturor persoanelor de a c\uta adev\rul [i

de a oferi m\rturie despre acel adev\r în conformitate cu adev\rul

con[tiin]ei lor. Ea include libertatea de a recunoa[te pe Iisus Hristos

23  Towards a Common Understanding and Vision of the World Council of

Churches, în http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/assembly/

porto-alegre-2006/3-preparatory-and-background-documents/common-

understanding-and-vision-of-the-wcc-cuv.html (15.04.2011).
24  Declara]ia universal\ a drepturilor omului, art. 18, în http://www.onu-

info.ro/documente_fundamentale/declaratia_drepturilor_omului/ (13.05.2011).
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ca Domnul [i Mântuitorul [i libertatea cre[tinilor de a oferi m\rtu-

rie despre credin]a lor în El prin cuvânt [i fapt\25.

De asemenea, la cea de-a V-a Adunare General\ de la Nairobi

(1975) s-a declarat c\ „dreptul la libertatea religioas\ a fost [i con-

tinu\ s\ fie o preocupare major\ a Bisericilor membre [i a Consi-

liului Ecumenic al Bisericilor. Cu toate acestea, acest drept ar trebui

s\ nu fie considerat ca apar]inând exclusiv Bisericii. Acest drept nu

poate fi separat de alte drepturi fundamentale ale omului. Nici o

comunitate religioas\ nu ar trebui s\ pledeze pentru propria liber-

tate religioas\, dac\ ea nu se angajeaz\ s\ respecte în chip real

credin]a [i drepturile fundamentale ale altora. Libertatea religioas\

nu ar trebui s\ fie utilizat\ pentru a pretinde privilegii. Pentru Bi-

seric\, acest drept este esen]ial, astfel încât s\ poat\ îndeplini res-

ponsabilit\]ile care decurg din credin]a cre[tin\. Obliga]ia de a servi

întreaga comunitate st\ în centrul responsabilit\]ilor sale”26. Ca atare,

libertatea interioar\ a unei persoane trebuie întotdeauna s\ respecte,

s\ afirme [i s\ promoveze libertatea altora; aceasta nu trebuie s\ con-

travin\ regulii de aur: „Toate câte voi]i s\ v\ fac\ vou\ oamenii,

asemenea [i voi face]i lor” (Matei 7, 12). Cu alte cuvinte, datoria de

a promova [i respecta libertatea religioas\ [i rela]iile armonioase

dintre comunit\]ile religioase este o preocupare principal\ [i constant\

a Bisericii [i confesiunilor religioase în activitatea lor misionar\.

Promovarea libert\]ii religioase, de asemenea, înseamn\ [i o contri-

bu]ie esen]ial\ la pace [i armonie social\ [i moral\. Din aceste mo-

tive, instrumentele interna]ionale, constitu]iile [i legile din aproape

toate na]iunile recunosc dreptul la libertatea religioas\27. 

25  The challenge of proselytism and the calling to common witness, în http://

www.oikoumene.org/resources/documents/wcc-commissions/joint-working-group-

between-the-roman-catholic-church-and-the-wcc/challenge-of-proselytism.html

(19.03.2011).
26  Cf. Breaking Barriers. The Official Report of the Fifth Assembly of the World

Council of Churches, Nairobi, ed. David M. Paton, Grand Rapids, Wm. B. Eerd-

mans, 1976, p. 106; cf. The report of the Orthodox Consultation on „Mission and

Proselytism”, Sergiev Possad, Russia, 1995, apud Towards a Common Understan-

ding..., sursa citat\, vezi nota 23.
27 The challenge of proselytism and the calling to common witness, în: http://

www.oikoumene.org/resources/documents/wcc-commissions/joint-working-group-

between-the-roman-catholic-church-and-the-wcc/challenge-of-proselytism.html

(19.03.2011); a se vedea [i Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioas\ [i
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În acest context, cea de a VI-a Consulta]ie Academic\ între Iu-

daism [i Ortodoxie, desf\[urat\ în perioada 14-15 martie 2007, la

Institutul „Van Leer” din Ierusalim, a avut ca tem\ principal\: „Liber-

tatea religioas\ [i rela]ia dintre libertate [i religie”. Dezbaterile din

cadrul acestei consulta]ii s-au încheiat cu urm\toarele principii co-

mune între Ortodoxie [i Iudaism, care stabilesc câteva linii directoare

ale dialogului interreligios în interiorul [i spa]iul libert\]ii religioase:

- Libertatea religioas\ este un drept fundamental, bazat pe ade-

v\rul revelat, conform c\ruia to]i oamenii sunt crea]i dup\ chipul

lui Dumnezeu. De aceea, ea constituie un dar dumnezeiesc [i o

valoare fundamental\, care trebuie afirmat\, respectat\ [i ap\rat\.

- Raportul dintre libertate [i religie se caracterizeaz\ prin comple-

mentaritate. Nu se poate vorbi de rela]ie antagonic\ între libertate

[i religie.

- Darul libert\]ii comport\ responsabilitate. Modul în care omul

con[tientizeaz\ [i î[i exprim\ responsabilitatea are efecte asupra pro-

priei demnit\]i [i determin\ rela]iile sale cu mediul sacral în care tr\-

ie[te (familie, comunitate, na]iune etc.). De aceea, fiin]ei umane îi

revine r\spunderea moral\ de a urm\ri realizarea binelui [i drept\]ii

în societate [i de a combate r\ul sub diversele sale forme de manifestare.

- Libertatea responsabil\ constituie premisa esen]ial\ a libert\]ii

de exercitare a cultului. Societatea trebuie s\ recunoasc\ aceast\ li-

bertate ca drept inviolabil al persoanei umane.

- Crearea condi]iilor pentru p\strarea identit\]ii religioase a co-

munit\]ilor constituie [i o r\spundere a societ\]ii pluraliste, multicul-

turale. Guvernelor le revine datoria de a recunoa[te rolul însemnat

al religiei în societate [i de a respecta principiul libert\]ii religioase în

legisla]ie.

- Secularismul militant, fundamentalismul religios [i pluralismul

relativizant sunt reale obstacole în calea p\str\rii identit\]ii religi-

oase. Recunoa[terea valorii persoanei umane impune respectarea

tuturor formelor de exprimare a convingerilor religioase sau secu-

lare, dac\ acestea nu amenin]\ libertatea religioas\ a persoanei [i

a societ\]ii28.

27 regimul general al cultelor, în: http://www.culte.ro/DocumenteHtml.aspx?id=1661

(19.03.2011), precum [i Documente interna]ionale referitoare la prozelitism: provo-

carea prozelitismului [i chemarea la o m\rturie comun\; alegerea între o m\rturie

comun\ [i prozelitism; c\tre o m\rturie în comuniune, Editura Trinitas, Ia[i, 1998.
28  http://www.patriarhia.ro/ro/relatii_externe/dialog_interreligios.html (24.04.2011).

regimul general al cultelor, în http://www.culte.ro/DocumenteHtml.aspx?id=1661

(19.03.2011), precum [i Documente interna]ionale referitoare la prozelitism: provo-

carea prozelitismului [i chemarea la o m\rturie comun\; alegerea între o m\rturie

comun\ [i prozelitism; c\tre o m\rturie în comuniune, Editura Trinitas, Ia[i, 1998.
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Con[tientizând libertatea cu care este înzestrat\, Biserica nu re-

fuz\ nimic din ceea ce este adev\r [i se afl\ în celelalte religii, încât

„atitudinea Bisericii trebuie s\ evolueze de la anatem\ la dialog”29.

Nu trebuie s\ uit\m faptul c\ Duhul Sfânt lucreaz\ [i dincolo de gra-

ni]ele vizibile ale Bisericii, oferind tuturor posibilitatea ca, într-un mod

cunoscut numai de Dumnezeu, s\ participe la taina credin]ei. De

aceea, din perspectiv\ ortodox\, coordonata principal\ a misiunii

cre[tine în contextul dialogului interreligios este unirea tuturor în

integritatea înv\]\turii apostolice [i a Tradi]iei biserice[ti, pentru c\

numai plecând de la aceste izvoare revelate dialogul poate s\ fie des-

chis omenirii întregi, deoarece „Ortodoxia, fiind o sintez\ a vie]ii cre[-

tine autonom\ interior, bogat\ în experien]a spiritual\, a constituit în

epoc\, [i mai constituie [i ast\zi, pentru Occident, o cale impor-

tant\ pentru a în]elege dimensiunea psihic\, social\ [i cultural\ a

Europei orientale”30. În acest sens, în cadrul întâlnirii de la Bucu-

re[ti a Comunit\]ii Sant'Egidio, din perioada 30 august – 1 septem-

brie 1998, Înaltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Serafim Joant\ al Mi-

tropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale [i de Nord,

a atras aten]ia: „Oare noi, cre[tinii, trebuie s\ înv\]\m de la cei din

afara Bisericii c\ dialogul este singura cale de rezolvare a diferen-

delor [i c\ numai împreun\ putem înfrunta marile ispite care atac\

temeliile înse[i ale credin]ei? Nimeni nu se poate închide în auto-

suficien]a sa, fiecare cre[tin, fiecare confesiune are nevoie de to]i

ceilal]i cre[tini [i de to]i oamenii, chiar dac\ în Biserica sa m\rtu-

rise[te plenitudinea adev\rului. Sau, mai degrab\, tocmai pentru

c\ tr\ie[te în Adev\r, se simte responsabil fa]\ de to]i semenii s\i, în

umanitate. Dac\ un membru sufer\, sufer\ toate celelalte m\dulare.

Nimeni nu se mântuie[te singur, ci numai în comuniunea semenilor

s\i, pentru care este dator s\-[i pun\ via]a ca [i Hristos”31.

29 Arhimandrit lect. univ. dr. Teofil Tia, Reîncre[tinarea Europei? Teologia re-

ligiei în pastorala [i misiologia occidental\ contemporan\, Editura Reîntregirea,

Alba Iulia, 2003, p. 134.
30 Damaskinos, Mitropolit al Elve]iei, „Misiunea Ortodoxiei în edificarea Eu-

ropei unite”, în Cardinal Joseph Ratzinger, Damaskinos, Mitropolit al Elve]iei,

Mo[tenirea cre[tin\ a Europei, trad. rom. de Viorica E. Ungureanu, Editura Trinitas,

Ia[i, 2002, p. 39.
31 Vezi Diac. dr. Mircea Alexa U]\, Oameni [i religii. Ultima mare întâlnire

religioas\ a acestui secol, în „Almanah Bisericesc”, Arhiepiscopia Bucure[tilor,

1999, pp. 30-40.
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La rândul s\u, Visser't Hooft, un bun cunosc\tor al dialogului

interreligios, a afirmat, citându-l pe Martin Buber: „Premisa unui dia-

log genuin nu este ca partenerii s\ cad\ de acord asupra unei rela-

tiviz\ri a propriilor lor convingeri, ci s\ se accepte ca persoane. Pen-

tru a intra într-o rela]ie profund\ cu o alt\ persoan\, nu se cere ca

aceasta s\ fie de acord cu mine, sau ca eu s\ fiu de acord cu ea, sau

ca împreun\ s\ negociem un compromis, ci s\ m\ întorc spre ea în

voin]a de a o asculta, de a o în]elege [i a c\uta o îmbog\]ire reci-

proc\. Este posibil pentru cre[tinii convin[i s\ intre în dialog cu hin-

du[ii, musulmanii sau evreii, ba chiar cu sincreti[tii, f\r\ a ceda din

convingerile lor fundamentale. Aceia dintre noi care am avut pri-

lejul de a participa la astfel de discu]ii ne-am g\sit adesea umili]i

[i stimula]i de m\rturia unei adev\rate devo]iuni de credin]\ ne-

str\mutat\ fa]\ de adev\r, a[a cum acesta este în]eles de adep]ii

altor religii”32.

În fa]a libert\]ii propuse de noile mi[c\ri religioase, care cunosc

ast\zi una dintre cele mai prolifice perioade, n-ar trebui oare ca

Biserica Ortodox\ îns\[i s\-si schimbe atitudinea, mentalitatea [i stra-

tegia misionar\?, s-ar întreba unii. Multe voci afirm\ [i repro[eaz\

Ortodoxiei c\ se complace în ipostaza ap\r\torului, men]inându-se

mereu în defensiv\ [i pasivitate, r\bdând tacit atacurile tuturor sec-

telor. Într-un dialog dintre scriitorul-filosof Sorin Dumitrescu [i p\-

rintele Dumitru Staniloae, acesta din urm\ r\spundea la întrebarea:

„Ave]i ceva de repro[at Ortodoxiei?”, astfel: „C\ înv\]\tura cre[tin\

ortodox\ este cre[tinismul genuin [i integral este incontestabil, dar

nu ne facem datoria de a o pune în practic\ (...). Ortodoxia fa]\

de Catolicism n-a schimbat nimic din tradi]ie, avem toate virtu]ile

cre[tinismului primar. Nu ne-am f\cut vinova]i de preten]ii de st\-

pânire, ca papalitatea, nici de lupte religioase, nici de arderi pe rug.

În istorie nu ne putem repro[a nimic. În schimb suntem lipsi]i de

mai mult\ energie”33.

Conferin]a Bisericilor Europene de pe 22 aprilie 2001 s-a con-

cretizat la Strasbourg cu Charta Oecumenica, privind angajarea

32 Lignes Directrices de l'Action Oecuménique de la Fédération des Eglises

protestantes de la Suisse, Fédération des Églises Protestantes de la Suisse, 1994,

pp. 436-437.
33 7 dimine]i cu P\rintele St\niloae, convorbiri realizate de Sorin Dumitrescu,

Editura Anastasia, Bucure[ti, 2002, p. 198.
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comun\ pentru dialog [i reconciliere. Ea descrie responsabilit\]ile

ecumenice fundamentale din care rezult\ o serie de angajamente [i

linii directoare, scopul elabor\rii ei fiind acela de a promova o cul-

tur\ a dialogului interreligios [i ecumenic [i a cooper\rii la toate

nivelurile vie]ii biserice[ti. Prin acest document, Bisericile sunt în-

drumate s\ realizeze urm\toarele: 

- s\ dep\[easc\ sentimentul autosuficien]ei din cadrul fiec\rei

Biserici [i s\ elimine prejudec\]ile; 

- s\ promoveze deschiderea ecumenic\ [i cooperarea în edu-

ca]ia cre[tin\ [i înv\]\mântul teologic; 

- s\ ac]ioneze împreun\ la toate nivelurile vie]ii biserice[ti, acolo

unde condi]iile permit; 

- ap\rarea minorit\]ilor [i reducerea neîn]elegerilor dintre Bise-

ricile minoritare [i cele majoritare; 

- s\ se roage împreun\ pentru unitatea în Hristos; 

- s\ înve]e [i s\ cunoasc\ tradi]ia [i alte forme spirituale de îmbo-

g\]ire reciproc\ între Biserici; 

- s\ se continue dialogul con[tient [i intensiv la toate nivelurile

dintre Biserici [i s\ se examineze cum pot Bisericile s\ implemen-

teze rezultatele acestui dialog; 

- în cadrul controverselor [i, în special, al celor referitoare la

credin]\ [i moral\, s\ se caute dialogul în lumina Evangheliei; 

- rezisten]a împotriva oric\rei forme de folosire a religiei în scopul

cre[terii na]ionalismului extremist sau folosirea religiei în r\zboaie; 

- opunerea fa]\ de orice form\ de antisemitism în Biseric\ [i

societate [i intensificarea dialogului cu evreii; 

- realizarea unui dialog constructiv cu musulmanii din Europa

[i ac]iunea comun\ în rezolvarea problemelor specifice34.

Ast\zi, mai mult ca oricând, religiile sunt invitate s\ ofere r\s-

punsuri [i solu]ii viabile la dilemele omului contemporan, iar dia-

logul interreligios, în]eles ca metod\ [i mijloc de cunoa[tere [i îmbo-

g\]ire reciproc\, se adreseaz\ cu prec\dere oamenilor din alte religii,

care nu-L cunosc pe Hristos, „Calea, Adev\rul [i Via]a” (Ioan 14, 6).

Dialogul nu înseamn\ abdicarea de la principii, ci m\rturie reciproc\

în vederea unei înaint\ri comune pe calea c\ut\rii [i experien]ei

34 Charta Oecumenica, Liniile directoare pentru intensificarea cooper\rii

între Bisericile din Europa, în http://www.patriarhia.ro/ro/relatii_externe/docu-

mente.html (10.06.2011).
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religioase [i, în acela[i timp, pentru eliminarea prejudec\]ilor, a in-

toleran]ei, a discrepan]elor ideologice [i a neîn]elegerilor. Cu toate

acestea, din perspectiva dialogului interreligios, „«cel\lalt» poate fi,

indiscutabil, cel de lâng\ noi, cre[tin sau necre[tin, ateu sau indiferent

din punct de vedere religios, adept al unei ideologii sau orient\ri mai

mult sau mai pu]in agresive, existen]ialist sau nihilist etc. Impor-

tant e ca un cre[tin adev\rat s\ con[tientizeze c\ m\rturia sa, în ca-

litatea pe care o are, este absolut necesar s\ fie cunoscut\ de ceilal]i

ca o m\rturie în dialog, ca o m\rturie a lui Dumnezeu pentru oameni,

ca o m\rturie a iubirii la care Dumnezeu ne cheam\ în permanen]\

pe to]i”35. A[adar, dialogul misionar „nu poate fi înlocuit azi prin ur\

confesional\ sau r\zboaie religioase, prin izolare sau arogan]\, de-

oarece Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos ne cheam\ la

unitate [i iubire fa]\ de fra]i [i surori”, ci „trebuie reînnoit printr-o pro-

fund\ [i existen]ial\ convertire la Hristos [i printr-o spiritualitate mai

puternic\, spiritualitate prin care vin apoi speran]a [i puterea în efor-

turile noastre pentru comuniune [i cooperare în lumea noastr\ dez-

binat\”36. Pe de alt\ parte, prin m\rturia cre[tin\ în spa]ii necre[tine [i

cooperarea cu al]ii exist\ temerea c\ s-ar pierde propria identitate [i

integritate, iar din aceast\ perspectiv\ „pentru unii, în majoritate,

dialogul constituie una din m\re]ele idei ale secolului, o c\utare po-

runcit\ de Însu[i Hristos, a deplinei comuniuni, un dar al Sfântului

Duh. Pentru al]ii, în minoritate, dialogul înseamn\ o tr\dare a Orto-

doxiei, un compromis condamnabil între dou\ credin]e sau chiar o

ispit\ venit\ de la cel r\u”37.

Concluzii

Concluzionând cele prezentate mai sus, putem afirma urm\-

toarele:

a) Fenomenul neoreligios reprezint\ noua provocare a timpului

nostru. Provocarea vine atât din perspectiva religios-eclezial\, cât

35  Nicolae Achimescu, Noile mi[c\ri religioase, Editura Limes, Cluj-Napoca,

2002, p. 307.
36  IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, Ideal [i criz\ în Mi[carea

ecumenic\. Ecumenism spiritual [i ecumenism secularizat, în „Vestitorul Orto-

doxiei”, nr. 218-219, 31 ianuarie 1999, pp. 1-2.
37  Irimie Marga, În dragoste [i adev\r. Dialogul teologic oficial ortodoxo-

catolic, de la Rodos la Balamand, Editura Paralela 45, Pite[ti, 2000, p. 303.
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[i sub aspectul implica]iilor social-politice, ducând inevitabil la for-

marea unei societ\]i secularizate în care domne[te, cel mai adesea,

t\cerea asupra lui Dumnezeu, iar în multe medii a devenit nepo-

trivit, aproape indecent [i necuvenit s\ vorbe[ti despre Dumnezeu38. 

b) Biserica Ortodox\ nu evit\ dialogul, ci ea este deschis\ tuturor

[i îi cheam\ pe to]i s\ vin\ la ea [i s\ fie mântui]i, convins\ fiind

c\ „orice dialog înseamn\ m\rturie. Deschiderea oric\rui cre[tin

fa]\ de cei de alt\ credin]\, orientare etc. nu înseamn\ altceva de-

cât o expresie a m\rturiei sale cre[tine în lumea de ast\zi”39.

c) Orice dialog, în viziunea ortodox\, trebuie s\ plece de la Hristos

[i s\ ajung\ la Hristos, dup\ cum ne îndeamn\ [i textul biblic: Doamne,

la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vie]ii ve[nice. Refuzând acest

reper, care este Fiul lui Dumnezeu întrupat, dialogul poate c\dea

în a[a-numitul „analfabetism religios”40.

d) Biserica are datoria [i misiunea de a nu manifesta „o atitu-

dine de buldozer, o atitudine agresiv\. Comportamentul ei trebuie

s\ fie mai degrab\ unul de iubire comp\timitoare în Hristos. Bise-

rica lui Hristos nu-i prive[te pe adep]ii acestor mi[c\ri ca pe ni[te

adversari incurabili, ci ca pe ni[te fii ai lui Dumnezeu c\zu]i în p\-

cat”41. Din aceast\ perspectiv\, „Biserica Ortodox\ reprezint\ înnoi-

rea iubirii în persoana Mântuitorului Iisus Hristos”42.

e) O gândire lucid\ [i coerent\ a sintetizat astfel misiunea cre[-

tin\ a Bisericii în zilele noastre: „Dincolo de orice tenta]ii jubiliare sau

crisp\ri apocaliptice, mileniul III se deschide pentru cre[tinism, în

general, [i pentru Ortodoxie, în special, cu o provocare dramatic\ [i

o agend\ cople[itoare”43, c\ci, pentru a fi vie în lume, Biserica trebuie

38  Pr. Ioan Biz\u, Via]a în Hristos [i maladia seculariz\rii, Editura Patmos,

Cluj-Napoca, 2002, p. 132.
39  Nicolae Achimescu, Noile mi[c\ri religioase…, p. 306.
40  Pr. prof. dr. Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualit\]ii române, Edi-

tura Trinitas, Ia[i, 1995, p. 43.
41  Pr. conf. dr. Nicolae Achimescu, „Pseudo-religiozitate [i agresivitate în lu-

mea de azi”, în Priveghind [i lucrând pentru mântuire, Editura Trinitas, Ia[i, 2000,

p. 315.
42  Pr. Ilie D. Moldovan, Înv\]\tura despre Sfântul Duh în Ortodoxie [i preo-

cup\rile ecumeniste contemporane, Sibiu, 1973, p. 191.
43  Diac. dr. Ioan I. Ic\ jr., Globalizarea – muta]ii [i provoc\ri, în Biserica în

misiune. Patriarhia Român\ la ceas aniversar, Editura Institutului Biblic [i de

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2005, p. 701.
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s\ aib\ un program misionar care s\ fac\ totdeauna leg\tura din-

tre „textul Evangheliei [i contextul concret al timpului prezent”44.

f) Ziua de 1 decembrie 2009 a însemnat intrarea în vigoare a Tra-

tatului de la Lisabona. Pe lâng\ reforma Institu]iilor din cadrul Uniunii

Europene, Tratatul introduce în dreptul primar al Uniunii un articol

de o importan]\ deosebit\ pentru Biserici. Prin articolul 17 al Tra-

tatului se recunoa[te identitatea [i contribu]ia specific\ a Bisericilor

[i începe cu ele, pe aceast\ baz\, un dialog „deschis, transparent [i

constant”45. În virtutea acestui articol, Bisericile [i comunit\]ile re-

ligioase vor putea s\ înt\reasc\ dialogul lor, în special în ceea ce

prive[te provoc\rile urgente, dar [i s\ g\seasc\ modalit\]i de dialog,

pentru ca valorile evanghelice s\ fie purtate oriunde, atât în Europa,

cât [i în întreaga lume.

44  IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, D\ruire [i d\inuire. Raze

[i chipuri de lumin\ din istoria [i spiritualitatea românilor, Editura Trinitas, Ia[i,

2005, p. 342.
45 Tratatul despre func]ionarea Uniunii Europene, art. 17, în http://www.-

orthodoxero.eu/media/Documents TRATATUL%20DE%20LA%20LISABONA.pdf

(20.05.2011).
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The Christian Mission 

within the Context of Interconfessional Dialogue

Rev. Ph. D. Cand. Dragoş UNGUREANU

This article aims to deliver an introduction within a very timely

topic from the theological and clerical point of view, namely that

of the Christian mission within the context of interconfessional

dialogue. In this respect, I have tried to underline some dilemmas

revolving between the duty to confess Christian faith and that to

respect religious freedom and freedom of faith for each human

being. No doubt that such an attempt represents a laborious pro-

cess of harmonizing the two points of view, which require strong

faith, a deepened level of study and openness towards a new ap-

proach of the religious phenomenon. The Christian mission of today

must rely on a strong revelational argumentation and it must match

the requirements of the contemporaneous human being, as the op-

portunity to sustain a dialogue with those who have not under-

stood yet the beauty and richness of the Christian theology cannot

be neglected anymore. From this perspective, the dialogue must be

advocated and delivered by Christians with the certainty that the

one and only Church of Christ represents the safe path towards

redemption and that it is the only one which displays a plenitude of

means of redemption, as the religions constitute for fellow Chris-

tians a positive challenge to discover the fruits of the Holy Spi-

rit’s presence.


