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Despre raportul dintre Teologie [i 

Spiritualitate. O prim\ privire asupra 

operei teologice a lui Dumitru St\niloae1

Cardinal Karl LEHMANN, Episcop de Mainz,
Pre[edinte al Conferin]ei Episcopilor Germani

Mai `nt=i a[ dori s\ v\ mul]umesc din inim\, mult stima]i Domni Profesori ai
Facult\]ii de Teologie, [i `n mod special dumneavoastr\, P\rinte Prof. Dr. Popa,
ca Decan pentru decernarea titlului de onoare. ~nainte de toate `ns\ mul]umesc
Eminen]ei Sale, P\rintelui Mitropolit Daniel, care este, f\r\ `ndoial\, ini]iatorul
acestui demers. Mul]umesc tuturor celor ce au luat parte la acest act.

I

~n primul r=nd, m\ bucur c\ mi s-a acordat aceast\ cinste `n cadrul [i `n
spa]iul Bisericii Ortodoxe Rom=ne. Suntem aici pe un p\m=nt cre[tin foarte
vechi. Relat\ri istorice precum [i dovezi arheologice [i documente lingvistice
dovedesc foarte devreme r\sp=ndirea cre[tinismului pe actualul teritoriu. Scriitorii
cre[tini relateaz\ despre o misiune a Apostolului Andrei la sci]i. Provincia Dacia
(101-271 d.H.) are `n secolul al IV-lea de-a lungul Dun\rii mai multe episcopii.
Rela]iile str=nse cu aceast\ lume roman\ se arat\ de asemenea `n coapartenen]a
rom=nilor la familia de limbi romanice. Prin mo[tenirea lor latin\, rom=nii sunt
lega]i de Vest [i particip\ la cultura occidental\. ~n acela[i timp au existat `n
timpurile anterioare o colaborare str=ns\ cu lumea bizantin\ [i slav\. Aceasta aduce
cu sine o pozi]ie unic\ mediatoare. Biserica Ortodox\ Rom=n\ este singura care
exist\ `n interiorul unei culturi marcate de latinitate. Prin apropierea de Imperiul
Bulgar `n secolul al X-lea, s-a impus limba slav\ ca limb\ liturgic\, chiar dac\ ea
a r\mas pu]in `n]eleas\ de popor, p=n\ `n sec. al XVI-lea c=nd s-a impus limba
rom=n\ [i pentru cultul divin.

A[adar, Rom=nia este o ]ar\ deosebit\ cu o func]ie mediatoare `ntre R\s\rit [i
Apus, `ntre sfera de cultur\ occidental\ [i cea bizantin\, `ns\ [i `ntre g=ndirea
bizantin\ [i cea slav\. Aceasta i-a dat Bisericii Ortodoxe Rom=ne o caracteristic\

1 Discurs de mul]umire dup\ decernarea titlului de Doctor Honoris Causa de c\tre
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”, a Universit\]ii „Al. I. Cuza”, Ia[i,
România, la 28 aprilie 2004.
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proprie. Desigur, trebuie `nc\ men]ionat faptul c\, neprejudiciind num\rului mare
de cre[tini ortodoc[i – Biseric\ cu 19 milioane de membri, a doua Biseric\ Ortodox\
ca m\rime – a convie]uit de mult cu cre[tini romano-catolici, luterani [i reforma]i.
To]i cre[tinii din Rom=nia au suferit [i o mare prigoan\, cea comunist\: mii de
preo]i, monahi, monahii [i credincio[i au fost aresta]i, numeroase m\n\stiri [i
biserici confiscate, conducerea Bisericii constr=ns\ spre o politic\ conform\ cu
statul. ~ntr-o ]ar\ cu at=tea Biserici [i confesiuni, `n care apar, desigur, `n via]a de
zi cu zi [i unele probleme, consider c\ mai important este c\ ecumenismul `[i
contureaz\ propriile posibilit\]i.

Aceasta este [i o [ans\ deosebit\ pentru teologie. Adesea activitatea aceasta
mijlocitoare a Ortodoxiei nu a fost `ns\ `ndeajuns recunoscut\. La aceasta poate
s\ fi participat [i barierele de limb\. Func]ia mijlocitoare a fost folosit\ prea
pu]in. Aceasta duce, v\zut\ acum pozitiv, la o voca]ie ecumenic\ unic\. Rom=nia
este o cas\ unde R\s\ritul [i Apusul se `nt=lnesc `n dialog natural, un punct de
intersec]ie dintre Europa Central\ [i R\s\ritean\. Este bine c=nd Biserica
Ortodox\ Rom=n\ ne ia oarecum de m=n\ [i ne conduce `n lumea Ortodoxiei.
Aceasta ar putea reu[i `n mod deosebit `ntr-o ]ar\ cu cultur\ occidental\-roman\
[i spiritualitate r\s\ritean\-roman\.

Mult timp eu n-am [tiut de aceast\ [ans\ deosebit\ [i nu am `n]eles nimic.
Acest (fapt, n.n.) s-a schimbat atunci c=nd am cunoscut, `n a doua jum\tate a
anilor ’70, pe Eminen]a Sa, Dan-Ilie Ciobotea, actualul Mitropolit Daniel. El a
studiat ca bursier al statului francez la Facultatea de Teologie protestant\ a
Universit\]ii din Strasbourg. Este deja o tradi]ie mai lung\ ca tineri rom=ni s\-[i
aprofundeze studiile lor la Strasbourg [i `n continuare s\ devin\ `n mare m\sur\
profesori la Facult\]ile din Bucure[ti [i Sibiu.

~n timpul acestei [ederi (1976-1978), Mitropolitul Daniel a venit `ntr-o zi `n
`nvecinatul Freiburg im Breisgau [i mi-a spus c\ dore[te bucuros s\ cunoasc\ `n
timpul [ederii sale `n Europa Central\ [i teologia catolic\ german\. A[a ne-am
cunoscut. Ast\zi am `nc\ exemplarul dizerta]iei sale, mari, de 424 de pagini,
Reflec]ie [i via]\ cre[tin\ ast\zi. Studiu asupra raportului dintre teologie [i
spiritualitate. Dedica]ia scris\ de m=n\ este din 25 iunie 1979. ~n mai multe
ocazii a]i numit entuziasmat, Eminen]\, numele stimatului dumneavoastr\ Profesor
Dumitru St\niloae. C=nd am putut citi lucrarea dumneavoastr\ am aflat pentru
prima dat\ de bog\]ia ideilor [i a puterii de ac]iune a spiritualit\]ii sale (vezi
bibliografia, pp. 415-418???). Chiar `n 1978 ap\ruse la Bucure[ti `n rom=ne[te
Dogmatica Ortodox\ `n trei volume. Mai t=rziu, c=nd V-am vizitat la Institutul
Ecumenic al Consiliului Ecumenic al Bisericilor la Bossey (Elve]ia) – era]i preot –
am continuat acest dialog. Mi-am cump\rat apoi treptat c=teva traduceri fran]u-
ze[ti ca spre exemplu: Dieu est amour (Geneva/Paris, 1980), Prière de Jésus et
expérience du Saint-Esprit (Paris, 1981) [i Le génie de l’Orthodoxie (Paris,
1985). Unele reviste [i studii care au ap\rut `n Vest s-au ad\ugat la acestea.

Aceasta a fost o bun\ preg\tire, c\ci cur=nd am putut s\ sf\tuiesc pe Pre[e-
dintele de atunci al Conferin]ei Episcopilor Germani, predecesorul meu direct,
Cardinalul Joseph Höffner, s\ ofere subven]ia relativ mare a costurilor de tip\rire,
solicitate de Domnul Profesor Jürgen Moltmann, pentru traducerea Dogmaticii
Ortodoxe de St\niloae. Am putut s\ exprim cu toat\ convingerea o recomandare



36 TEOLOGIE {I VIA}|

foarte cordial\ [i hot\r=t\. C=nd eu `nsumi am urmat `n func]ia de Pre[edinte ca
urma[ al lui Höffner am `ncurajat bucuros `n anul 1990 [i `n anul 1995 volumul
doi [i trei, a[a cum reiese din cuvintele introductive de atunci. A fost „un eveni-
ment european, ca o Dogmatic\ ortodox\ s\ fie tradus\ de un teolog luteran de
origine german\ `n Transilvania“ (J. Moltmann, „Cuv=nt introductiv” la volumul
3, Solothurn/Gütersloh 1995, p. 10).

Ast\zi `nc\ mul]umim traduc\torului, Profesor Hermann Pitters din Sibiu [i
Domnului Profesor Moltmann. ~n acel loc se mai face men]iunea c\ la prima
`nt=lnire a Bisericii Evanghelice din Germania cu Biserica Ortodox\ Rom=n\ din
anul 1979 un rezultat concret a fost acordul de a traduce Dogmatica Ortodox\ a
P\rintelui St\niloae. A[a a ajuns pentru prima dat\ `n istorie o Dogmatic\ ortodox\
complet\, mai cuprinz\toare, `n german\, `n biblioteci.

Prin aceasta se poate de asemenea afirma c\ Dumitru St\niloae este numit
mereu printre marii teologi ai secolului al XX-lea [i `n prezent. El a murit `n
toamna anului 1993 `n v=rst\ de aproape 90 de ani. ~ng\dui]i-mi s\ citez cel pu]in
trei m\rturii pentru aten]ia mare acordat\ acestui teolog:

– Cel pu]in `n volumul 11 din Lexiconul pentru Teologie [i Biseric\, Freiburg
im Breisgau, 2001, se g\se[te `n „suplimente“ un articol cuprinz\tor de peste 30
de pagini scris de P\rintele Mircea Basarab (XI, 240) despre teologul Dumitru
St\niloae.

– ~ntr-un volum colectiv de cur=nd ap\rut, Teologi din secolul 20, editat de
Peter Neuner [i Gunther Wenz (Darmstadt, 2002) se afl\ un portret (pp. 145-156)
al lui Dumitru St\niloae f\cut de doi Profesori rom=ni de Teologie, [i anume
Ioan-Vasile Leb [i Valer Bel de la Universitatea din Cluj-Napoca.

– Teologul rom=n Profesor Viorel Ioni]\ `ncepe articolul s\u publicat `n vo-
lumul omagial pentru Theodor Schneider, Ecumenismul `n fa]a timpurilor noi,
editat de Konrad Raiser [i Dorothea Sattler (Freiburg im Breisgau): „C=teva
puncte de referin]\ ale teologiei ortodoxe [i ale spiritualit\]ii din punctul de vedere
al lui Dumitru St\niloae” (pp. 399-409) cu urm\toarea fraz\: „Dumitru St\niloae
(1903-1993) este cel mai `nsemnat teolog rom=n din toate timpurile. Prin opera
sa voluminoas\, el a creat `n timpul greu al dictaturii comuniste din Rom=nia o
sintez\ excelent\ a Ortodoxiei. Prin aceasta, preotul foarte stimat [i P\rintele
spiritual a c=[tigat mul]i ucenici [i urma[i; cu toate acestea, mo[tenirea sa trebuie
cercetat\ [i receptat\ mai departe at=t `n propria sa ]ar\ precum [i `n afar\” (p. 399).

Exist\ `ns\ [i altfel de prezent\ri ale Bisericii [i spiritualit\]ii r\s\riteane, `n
care St\niloae are deja un loc sigur (vezi, spre exemplu, Karl Cristian Felmy,
Teologia ortodox\ `n prezent: o introducere, Darmstadt 1990, registrul 252).
Introducerile [i cuvintele introductive ale lui J. Moltmann la Dogmatica `n trei
volume sunt ca `ntotdeauna excelente omagieri `nc\ valabile [i ast\zi. Aceasta
este valabil `ns\ [i pentru introducerile f\cute de Olivier Clement la c\r]ile
P\rintelui St\niloae.

II

Cine a fost Dumitru St\niloae? S-a n\scut ca al cincilea [i ultimul copil `ntr-un
mic sat Vl\deni, jude]ul Bra[ov (`n centrul Rom=niei), la 17 noiembrie 1903 [i a
primit o educa]ie cre[tin-ortodox\ ad=nc religioas\. Dou\ dintre surorile sale au
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devenit monahii. Deja de timpuriu a fost recunoscut\ capacitatea sa. Mitropolitul
B\lan l-a promovat ca [i pe al]i tineri. A studiat la Universitatea Cern\u]i, apoi a
primit o burs\ de studiu la Atena. Dup\ promovarea studiilor la Cern\u]i, a
primit, pe baza rezultatelor sale la `nv\]\tur\, o burs\ [i a studiat Bizantinologie [i
Dogmatic\ la Universitatea din München. ~n prim\vara anului 1929, c\l\toriile
sale l-au condus la Berlin [i Paris. Rodul acestor studii este cartea ap\rut\ `n cele
din urm\ abia `n 1938: Via]a [i `nv\]\tura Sf=ntului Grigorie Palama. Prin aceasta,
St\niloae a p\truns `n mijlocul spiritualit\]ii ortodoxe. La v=rsta de 26 de ani a
predat la Academia teologic\ din Sibiu mai multe discipline teologice. ~n 1934 a
devenit Profesor titular [i a predat Dogmatic\ p=n\ `n 1947. Dumitru St\niloae
s-a c\s\torit. Din c\s\torie au rezultat trei copii. ~n 1932 a fost hirotonit preot.
Mereu se vede chiar din primele publica]ii c=t de mult se bazeaz\ acest teolog pe
tradi]ia r\s\ritean\, av=nd `n vedere totodat\ [i modernitatea apusean\ fiind `n
stare s\ dispute cu ea, nu `n cele din urm\ [i cu filosofia contemporan\.

St\niloae este un excelent traduc\tor al marilor texte patristice. Dup\ r\zboi
(1946), el a `nceput o oper\ uria[\, adic\ traducerea a[a-numitei Filocalia. Prin
aceasta este `n]eleas\ o antologie de texte centrale [i importante, `nainte de toate
despre rug\ciune. ~ntre 1947 [i 1992, St\niloae a publicat 12 volume de astfel de
texte `n care `ntreaga bog\]ie a spiritualit\]ii ortodoxe este `nzestrat\ cu multe
observa]ii (note) bogate. Aici trebuie s\ vedem de fapt propriul centru de putere al
g=ndirii sale teologice. ~n aceast\ privin]\ noi cunoa[tem prea pu]in opera sa. A-
ceasta este valabil [i pentru alte domenii, pentru bogata sa munc\ publicistic\ `n
ziarul Bisericii Telegraful rom=n (peste 219 articole), pentru o Teologie moral\
ortodox\ `n trei volume, pentru multe studii ecumenice [i despre pericolul
comunismului. 

Dup\ biruin]a acestuia, St\niloae este transferat la Bucure[ti pentru a se
limita influen]a sa. ~n 1958 a fost arestat `mpreun\ cu al]i teologi [i intelectuali [i
aruncat `n `nchisoare pentru cinci ani. Verdictul suna: „Complot `mpotriva statului
muncitoresc Rom=nia”. ~n ianuarie 1963 a fost eliberat. Dup\ pensionarea sa `n
1973, a lucrat neobosit p=n\ la moartea sa, `n 1993. ~n 1978 a ap\rut Dogmatica
Ortodox\ `n trei volume ca apogeu, `ns\ mereu `nso]it\ de studii cu privire la
spiritualitate [i de traduceri ale textelor patristice. ~nsemn\tatea sa ecumenic\
devine mereu mai important\. Facult\]ile teologice din Paris, Belgrad, Atena [i
Bucure[ti `i confer\ titlul de Doctor Honoris Causa. Mul]i teologi care v\d `n el
pe teologul ortodox din prezent cel mai influent [i cel mai creator [i `l compar\
cu Karl Barth [i Karl Rahner. Unul dintre cele mai frumoase rezultate ale sale
este c\ prin cele 12 volume ale Filocaliei a aprofundat cunoa[terea textelor
patristice spirituale [i, `nainte de toate, c\ a ob]inut o rena[tere cu totul uimitoare
a vie]ii monahale `n Biserica sa: „Cu toate c\ el `nsu[i a fost preot c\s\torit, a
devenit spiritus rector al acestei rena[teri nea[teptate a vie]ii spirituale `n
Rom=nia socialist\” (J. Moltmann, Dogmatica Ortodox\, vol. 1, p. 11).

III

Desigur, este imposibil s\ prezent\m aici chiar [i numai perspectivele cele
mai importante privind raporturile dintre Teologie [i Spiritualitate `n opera lui
Dumitru St\niloae. S-a `ncercat totu[i cel pu]in o schi]\:
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– Dumitru St\niloae a `nnoit mereu leg\tura dintre Teologie [i via]a Bisericii.
El a unit str=ns leg\turile dintre Teologia [tiin]ific\, spiritualitatea poporului [i
activitatea preotului. Permanent a accentuat importan]a, libertatea [i necesitatea
Teologiei pentru Biseric\ [i aceasta chiar `ntr-un timp (1949) c=nd, spre exemplu,
`n Bucure[ti, Facultatea de Teologie a trebuit s\ p\r\seasc\ cadrul Universit\]ii [i
s\ se mute `n contextul vie]ii biserice[ti. El a afirmat `ns\ constant importan]a
spiritualit\]ii credincio[ilor [i a experien]ei pastorale a preo]ilor `n elaborarea
Teologiei. El a v\zut mereu tensiunea dintre reu[itele [i lipsurile Bisericii [i ale
Teologiei.

– ~ntr-o astfel de situa]ie ia na[tere u[or pericolul de a reduce teologia la sar-
cinile ei pastorale [i catehetice [i de a o concentra spre acestea. St\niloae a `n]eles
aceast\ necesitate cu totul altfel: a[a cum arat\ Dogmatica sa ortodox\, el a `nnoit
o g=ndire dogmatic\ riguroas\, care `n ceea ce prive[te metoda [i con]inuturile ei
are o apropiere uimitoare cu teologia occidental\ contemporan\. ~n plus teologia
P\rin]ilor Bisericii i-a fost mereu model. De aceea el a legat `nv\]\tura de spiri-
tualitate, credin]a de liturghie [i rug\ciunea de moral\. ~n plus a accentuat [i
misiunea social\ a Bisericii `ntr-un mediu cultural nou.

– Dumitru St\niloae a p\strat mereu leg\tura [i a c\utat s\ comunice cu
celelalte Biserici ortodoxe [i cu teologii acestora. F\r\ s\ alunece `ntr-un na]io-
nalism, el a dezvoltat `n mod con[tient o teologie orientat\ spre cultura rom=neasc\.
Evident a reu[it s\ contribuie [i pe plan literar, ceea ce eu nu pot aprecia, la
perfec]ionarea limbii [i la crearea unor no]iuni noi. Uneori i se repro[eaz\ c\ nu
este u[or de `n]eles. Un repro[ asem\n\tor i se face mereu lui Karl Rahner. Este
nevoie de o lectur\ mai ad=nc\ a operei sale. Dar – se observ\ de-a lungul
traducerii – St\niloae are [i calit\]i poetice evidente. ~ntre o orientare greac\ [i
una slavofil\, el a sprijinit [i a format versiunea proprie a Ortodoxiei rom=ne[ti,
[i aceasta `n mod deosebit `n cadrul Institutului Teologic din Bucure[ti. Chiar `n
situa]ia nou\ de dup\ 1945 el a `n]eles necesitatea s\ descifreze credin]a din nou,
pornind de la teologie. De aceea a avut curajul s\ prezinte o Sum\ a credin]ei [i a
moralei `n mai multe opere, mai mult sintetice, care nu exclud caracterul de
manual. Astfel, a c\utat mereu s\ valorifice teologia pentru situa]iile culturale
noi: de timpuriu a revendicat o „ermeneutic\ a dogmelor”.

– Din profunzimea evenimentului ~ntrup\rii lui Iisus Hristos, el a conceput o
teologie ortodox\ a lumii ca o posibilitate cu totul nou\ a unei contribu]ii la
dialog a Bisericii fa]\ de civiliza]ia modern\. ~n plus a scos `n eviden]\ frumu-
se]ea cosmosului [i a dezvoltat o teologie a timpului [i a spa]iului pe care cu greu
ar fi f\cut-o un alt teolog din timpul s\u. Aceasta mi se pare a fi o tem\ care chiar
`n Occident a fost pu]in luat\ `n considerare. Pentru St\niloae aceasta este `ns\ o
premis\ esen]ial\ pentru a provoca o teologie a istoriei [i o dimensionare antro-
pologic\ a teologiei.

– ~n acest context este de `n]eles c\ St\niloae a scos `n eviden]\ dimensiunea
social\ [i cultural\ a crea]iei. Dac\ Dumnezeu este `n noi atunci El trebuie s\ fie
[i `ntre noi criteriul vie]ii noastre. Este de asemenea u[or de `n]eles c\ din ideea
de baz\ c\ lumea este un dar al bun\t\]ii lui Dumnezeu, St\niloae vede `ntr-o
teologie a iubirii un fel de fir ro[u al g=ndirii sale. El a accentuat faptul c\ o astfel
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de „Teologie a iubirii” constant\, are o sarcin\ asem\n\toare cu „Teologia
speran]ei” `n Occident. ~n plus, este important chiar pentru g=ndirea occidental\
c\ la St\niloae nu este vorba niciodat\ numai de speran]a istoric\, ci [i de
dimensiunea ei cosmic\. Transfigurarea definitiv\ [i total\ a cosmosului este un
element important al g=ndirii sale. Minunea ~ntrup\rii, a[a cum St\niloae o
dezvolt\ cu bucurie, inspir=ndu-se din teologia Sf=ntului Maxim M\rturisitorul,
este motivul acestei speran]e universale. Uneori St\niloae a fost criticat c\
reprezint\ un „optimism ontologic” prea intens care nu are `n vedere `ndeajuns
fragilitatea crea]iei ca urmare a p\catului primordial. Exist\, desigur, prin `ncli-
narea spre o astfel de teologie un pericol cert `n aceast\ direc]ie. ~ns\ P\rintele
St\niloae este con[tient de puterea p\catului. Mai important\ este `ns\ c\, prin
~ntrupare, el vede deschis\ poarta spre o umanitate nou\, nelimitat\. Biruin]a lui
Iisus asupra mor]ii [i a p\catului face din Biseric\ un adev\rat „laborator al
`nvierii”. St\niloae vede Biserica mereu `n mi[care, dar totodat\ [i mereu `nnoit\
prin `mp\carea cu Dumnezeu [i prin iertarea reciproc\. Duhul Sf=nt este Cel care
aprinde rug\ciunea [i iubirea [i `nsufle]e[te pe oameni ca un foc viu. Nu este
nevoie de nici o accentuare deosebit\ a faptului c\ la un teolog ortodox dimen-
siunea trinitar\ a g=ndirii este `n mod special intensiv\, dar, la St\niloae, teologul
occidental poate descoperi multe sensuri noi.

Aceste numeroase idei au fost magistral adunate `n Dogmatica Ortodox\, pe
care – mul]umim lui Dumnezeu – o putem citi [i `ntr-o traducere german\ bun\.
Ea este cu adev\rat o oper\ magistral\ cu o mare putere de sintez\ [i totodat\
marcat\ de un limbaj profund `ns\ pe deplin accesibil. F\r\ vreo tr\dare a marii
Tradi]ii, St\niloae a ajuns s\ aprofundeze cu toat\ puterea [i conving\tor pentru
prezentul nostru `n mod nou bazele credin]ei [i perspectivele moralei. Primul
volum `ncepe cu revela]ia divin\ care este izvorul credin]ei cre[tine [i al Bisericii.
Ca „organ” [i „mediu” `n care este p\strat con]inutul revela]iei [i aduce roadele
ei, Biserica prime[te aici un loc important. Cu toate acestea, primul volum este
radical dedicat mai `nt=i `n]elegerii cre[tine a lui Dumnezeu, apoi, `n final,
`n]elegerii lumii v\zut\ str=ns legat\ de deja numita „Teologie a iubirii”. Al
doilea volum se refer\ `n `ntregime la Persoana [i lucrarea lui Iisus Hristos. ~n
plus este fascinant cum ac]iunea Sa m=ntuitoare este `n]eleas\ `ntr-o umanitate
`nnoit\ chiar `n sensul m=ntuirii. Al treilea volum prive[te am\nun]it sensul
Sfintelor Taine [i concepe o puternic\ [i cuprinz\toare eshatologie care ajunge
mereu la credin]a `n via]a ve[nic\. Cu toate c\ aceast\ Dogmatic\ este riguros
conceptual\ [i atest\ un adev\rat spirit [tiin]ific, ea este de la prima [i p=n\ la
ultima foaie plin\ de spiritualitate profund\ care poate fi caracterizat\, `n sensul
cel mai bun al cuv=ntului, ca actual\ [i legat\ de prezent [i care se bazeaz\ `ntr-un
mod uimitor cu totul pe Tradi]ie, [i `n care creeaz\ totodat\ izvoare proaspete,
ascunse `n ea [i ap\rate de ea. Astfel, se simte `ntr-un mod cu totul nou c\ aceast\
teologie vine dintr-o istorie proprie. Jürgen Moltmann scrie pe bun\ dreptate:
„Culturile ortodoxe nu cunosc nici o reform\, nici o schism\, nici un iluminism [i
pu]in o secularizare [i totu[i au urmat o dezvoltare modern\ proprie” (Dogmatica
Ortodox\, vol. 3, p. 10).

Aici ne d\m seama c=t de mult teologia aceasta vine din pozi]ia mediatoare a
Rom=niei [i chiar de aceea poate fi at=t de rodnic\. Este o teologie care nou\ ne
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lipse[te cu adev\rat [i a c\rei voce ar trebui s\ devin\ mai activ\ `n ecumenismul
r\sp=ndit `n lume. ~n plus, ne d\m seama [i c=t de mult avem nevoie `n Occident
de o astfel de teologie. De aceea, ar fi o mare gre[eal\ dac\ Rom=nia nu ar ajunge
mai aproape de vestul Europei. „Casa european\” are nevoie urgent de ambii
pl\m=ni despre care Papa Ioan Paul al II-lea vorbe[te mereu [i chiar [i `n timpul
vizitei sale `n Rom=nia, `n 1999. ~n domeniul comunit\]ii europene, noi nu ne-am
dat silin]a `nc\ intensiv pentru comuniunea cu Bisericile Ortodoxe din Europa de
R\s\rit. Aceasta este valabil totodat\ [i pentru popoarele [i culturile corespun-
z\toare lor.

De aceea, doresc `nc\ o dat\ s\ mul]umesc din inim\ pentru acordarea cinstei
de a fi Doctor Honoris Causa al Facult\]ii de Teologie „Dumitru St\niloae” al
Universit\]ii „Al. I. Cuza” din Ia[i. Faptul c\ Facultatea a fost numit\ „Dumitru
St\niloae” m\re[te bucuria [i cu adev\rat [i prestigiul ei. ~n plus, constat cu
recuno[tin]\ c\ dumneavoastr\ i-a]i acordat cu c=]iva ani `nainte [i Domnului
Prof. Jürgen Moltmann, care are un mare merit `n realizarea traducerii Dogmaticii
Ortodoxe, cinstea de a fi Doctor Honoris Causa al acestei Universit\]i. Ne vom
str\dui din toate puterile ca aceast\ cinste s\ fie, cu binecuv=ntarea lui Dumnezeu,
cu adev\rat rodnic\ pentru unitatea Bisericii [i pentru m\rturia credin]ei cre[tine
`n culturile noastre.

Trad. din limba german\ de Lect. Dr. Vasile Cristescu

 


