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DIALOGUL INTERRELIGIOS MONOTEIST  

- Aspecte misionare actuale -  

 
 Cuvinte cheie: Adunare generală, Sfânta Scriptură, Biserică, 

Catolicism, Colocviu, Conciliul II Vatican, Consiliul Mondial al Bisericilor, 

Dialog, Duhul Sfânt, Ecumenism, Iudaism, Iisus Hristos, Interreligios, 

Islam, Întâlnire Academică, Mărturie creştină, Misiune, Ortodoxie, Sfânta 

Tradiţie, Sfânta Treime, Sfinţii Părinţi. 

 

 Lucrarea de față cu titlul Dialogul interreligios 

monoteist - Aspecte misionare actuale, redactată sub 

îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Mihai HIMCINSCHI este 

structurată în patru capitole, precedate de o dedicație, cuprinsul 

lucrării, abrevieri, o introducere şi încheiate de o concluzie 

generală, câteva anexe, lista bibliografică, cuvinte cheie, 

declaraţia de onestitate și curriculum vitae. 

 Lucrarea de faţă îşi propune să cerceteze apariţia, 

principalele trăsături şi aspecte misionare ale fenomenului 

dialogului interreligios în cadrul Bisericii Ortodoxe, Bisericii 

Romano-Catolice și Consiliului Mondial al Bisericilor. Se 

acordă atenţie dezvoltării dialogului interreligios în general, 

analizându-se îndeosebi dimensiunile relaţiilor dintre creştini și 

evrei, respectiv creştini și musulmani.  
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 Titlul acestei lucrări vrea să scoată în evidenţă aspectele 

misionare din cadrul întâlnirilor reprezentanților celor trei 

religii monoteiste, lucru care nu se poate realiza decât în 

condițiile unei comunicări autentice care, inevitabil, se bazează 

pe dialog. 

Deși un număr mare de teologi și ierarhi ortodocși au 

manifestat interes față de acest subiect, totuși pănă în prezent 

nu s-a făcut un studiu comprehensiv pentru a examina 

sistematic baza teologică aferentă relațiilor dintre creștinii 

ortodocși și evrei, respectiv musulmani în situația globală 

actuală, pentru a analiza interacțiunile acestora din ultimele 

decenii.  

 Astfel, întrebarea căreia i se acordă cea mai mare 

atenţie în această lucrare se referă la relaţia creştinismului cu 

alte religii şi cum a fost aceasta abordată de Biserică în ultimul 

timp, şi în special începând cu cea de-a doua jumătate a 

secolului al XX-lea: ce a determinat credinţa creştină, în şi prin 

structurile ei ecleziastice, să iniţieze un dialog cu alte religii?

 Scopul cercetării de față este acela de a analiza 

traiectoria angajamentului creştin în dialogul şi relaţiile 

interreligioase, oferind un material documentar inedit pentru 

Școlile Teologice.   
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 Subiectul propus pentru cercetare urmărește să atingă 

următoarele obiective: 

 expunerea fundamentelor teologice pentru care creștinii 

ar trebui să intre în dialog semnificativ cu alte tradiții 

religioase; 

 oferirea unor îndrumări despre cum ar trebui să aibă loc 

acest angajament cu alteritatea; 

 indicarea câtorva beneficii ce rezultă din asemenea 

întâlniri pentru identitatea creștină a fiecăruia; 

 prezentarea contextului istoric și teologic în care s-au 

desfășurat consultațiile academice, precum și Adunările 

generale ale Consiliului Mondial al Bisericilor; 

 actualitatea mesajului teologic ortodox pentru societatea 

pluri-religioasă, evidenţiindu-se caracteristica 

universală, sobornicească sau apostolească a 

Ortodoxiei; 

 cautarea unui numitor comun între tradițiile religioase, 

fără a se neglija evidențierea diferențelor semnificative 

ce există între creștinism și alte religii; 

 identificarea aspectelor misionare din cadrul fiecărei 

întâlniri interreligiose; 

 precizarea convergențelor și divergențelor între 

percepția creștină a misiunii și misiunile necreștine; 
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 evidențierea progresului care s-a realizat în dialogul 

dintre creștinism și iudaism, respectiv islamism; 

 publicarea şi studierea documentelor finale cu conţinut 

teologic redactate de către Bisericile Ortodoxe, Biserica 

Romano-Catolică și Adunările generale ale Consiliului 

Mondial al Bisericilor în ceea ce privește relațiile 

interreligioase. 

 Noutatea acestei cercetări științifice, complexă prin 

tematica abordată, constă într-o documentare foarte vastă, 

actualizată, bazată pe resursele existente în lista bibliografică şi 

prezentarea acestora într-o manieră narativă prin care se 

relatează şi analizează critic istoria angajamentului interreligios 

prin intermediul acţiunilor Patriarhiei Ecumenice, Vaticanului 

și ale Consiliului Mondial al Bisericilor. 

 În Introducere, sunt prezentate cinci componente 

distincte, şi anume: argumentarea temei, scopul lucrării, baza 

documentară, stadiul cercetării actuale, metoda de lucru și 

cadrul general al lucrării, cu scopul de a încadra această temă 

în literatura actuală a cercetării teologice şi ecumenice şi de a 

argumenta de ce mai avem nevoie de încă o lucrare despre 

dialogul interreligios. 

 Primul capitol, intitulat Teologia dialogului 

interreligios, oferă o privire de ansamblu asupra conceptului de 
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dialog interreligios. Mai întâi, se încearcă clarificarea din punct 

de vedere etimologic a principalelor concepte prezente încă din 

titlul lucrării, cu scopul de a lămuri poziţia corectă a termenilor 

menţionaţi, ca ulterior, să se evidențieze în linii mari reperele 

istorice moderne, importanța, actualitatea, precum și 

provocările actuale ale dialogului interreligios. De asemenea, 

se scoate în relief relația dinamică dintre misiunea creștină și 

dialogul interreligios, precum și baza scripturistică și 

exemplele patristice din care se poate deriva o înțelegere 

ortodoxă distinctă a sursei și a scopului religiilor, precum și a 

modului în care acestea sunt raportate la misiunea și locul 

Bisericii în lume. 

 Corpul principal al lucrării îl reprezintă cel de-al doilea 

capitol, intitulat Dialogul interreligios în cadrul Bisericii 

Ortodoxe, care se dorește a fi unul inedit în peisajul teologic 

românesc actual. Astăzi, Ortodoxia fiind foarte devreme un 

receptor sensibil al mesajelor vremurilor dezvoltă dialoguri 

interreligioase monoteiste cu iudaismul şi cu islamul.  

 În prima parte a acestui capitol, se analizează dialogul 

academic dintre creștini ortodocși și iudei. Acest dialog a 

început în anul 1977, fiind inițiat de Patriarhia Ecumenică în 

colaborare cu Comisia Internațională Iudaică pentru Întâlnirile 

Interreligioase. Până în prezent, au avut loc Nouă Întâlniri 
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Academice pe următoarele teme: „Legea în înțelegerea creștin 

ortodoxă și iudaică”, „Tradiție și comunitate în Iudaism și în 

Biserica Ortodoxă”, „Continuitate și reînnoire”, „Întâlnirea 

Ortodoxiei și a Iudaismului cu modernitatea”, „Fidelitatea față 

de rădăcinile noastre și responsabilitatea noastră comună în 

slujba păcii și a dreptății”, „Libertatea religioasă și relația 

dintre libertate și religie”, „Lumea în criză: provocări etice și 

perspective religioase”, „Mediul fizic și spiritual: respectând 

lumea noastră, ne respectăm unii pe alții”, „Centrele spirituale 

şi diaspora”. 

 În partea a doua a capitolului, se analizează dialogul 

academic dintre creștin ortodocși și musulmni. Acest dialog a 

început în anul 1986, fiind organizat și sponsorizat de 

Patriarhia Ecumenică, în colaborare cu Academia Regală de 

Cercetare a Civilizaţiei Islamice (Aal al-Bayt Institute) din 

Amman, Iordania. În ciuda crizelor tragice din Golf, Balcani şi 

alte regiuni, care au favorizat fenomenele de intoleranţă 

religioasă şi fanatism, până astăzi au avut loc 10 Întâlniri sau 

Consultații Academice Internaționale dintre creştinii ortodocși 

și musulmani, în cadrul cărora reprezentanții ambelor tradiții 

spirituale au discutat amănunțit problemele vieții spirituale și 

controversele sociale care priveau ambele părți în simplitate și 

pace, cu recunoștință și înțelegere, cu respect pentru 
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individualitatea și libertatea partenerului de dialog. Temele 

discutate la aceste întâlniri sunt: „Autoritatea și Religia în 

tradiția celor două religii și în realitatea contemporană”, 

„Modele de conviețuire pașnică a creștinilor și musulmanilor și 

perspective viitoare”, „Pacea și dreptatea în tradiția celor două 

religii monoteiste”, „Pluralismul religios”, „Tinerii și valorile 

ponderării”, „Educația pentru înțelegere și colaborare 

reciprocă”, „Sistemul de învățământ din islam și creștinism”, 

„Perspective de colaborare și participare între musulmani și 

creștini în al treilea mileniu”, „Musulmani și creștini în 

societatea modernă: imaginea celuilat și semnificația 

concetățenilor”, „Rolul religiei în coexistența pașnică”. 

 Perspectiva acestui dialog a fost stabilirea de căi 

permanente și organizate pentru interacțiuni serioase și discuții 

pe subiecte de interes reciproc a creștinilor ortodocși cu iudeii 

și musulmanii în întreaga lume. 

 O atenție specială este dată promovării trialogului 

academic iudeo-creștino-musulman. Acest trialog a început în 

anul 1994, iar până în prezent au avut loc Patru Întâlniri 

Academice pe temele următoare: „Pace și Toleranță I: 

Declarația de la Bosfor”, „Pacea lui Dumnezeu în lume”, 

„Religie, Pace și Ideal Olimpic”, „Pace și Toleranță II: 
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Dialogul și înțelegerea în sud-estul Europei, Caucaz și Asia 

Centrală”. 

 Ultima parte a capitolului prezintă inițiativele 

dialogului interreligios atât cu iudeii, cât și cu musulmanii, 

întreprinse de către Patriarhia Română, îndeosebi, începând cu 

perioada post-decembristă până astăzi. 

 Al treilea capitol al lucrării, intitulat Dialogul 

interreligios în cadrul Bisericii Romano-Catolice, schiţează 

mai întâi atitudinea acesteia față de adepții altor religii, atât 

înainte, cât și după Conciliul II Vatican, apoi, iniţiativele 

întreprinse pentru începerea activităţilor dialogale cu alte 

credinţe. După aceste două capitole introductive, se analizează 

critic conceptul de dialog interreligios în principalele 

documente ale Conciliului II Vatican, precum și în 

documentele din perioada post-conciliară. Totodată, acest 

capitol încercă să evidenţieze relațiile creștino-musulmane în 

cadrul Consiliului Pontifical pentru Dialogul Interreligios, 

precum și relațiile creștino-iudaice în cadrul Comisiei 

Pontificale pentru Relații Religioase cu Iudeii. 

 Ultimul capitol al lucrării, intitulat Dialogul 

interreligios în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, 

schiţează istoria angajamentului interreligios prin intermediul 
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acţiunilor Consiliului Mondial al Bisericilor de la înființarea 

acestuia în anul 1948, până în prezent.  

 De-a lungul anilor, Consiliului Mondial al Bisericilor a 

fost implicat în foarte multe proiecte și inițiative axate pe 

dialogul interreligios cu alte religii sau cu oamenii acestor 

religii. Dintre toate eforturile bilaterale, cu siguranță arena 

relațiilor creștino-iudaice și creștino-musulmane au fost și 

rămân cele mai provocatoare, pentru comunitatea creștină, 

iudaică și musulmană din întreaga lume.  

 Prin urmare, în ultima parte a acestui capitol se prezintă 

evoluția dialogului creștino-iudaic și creștino-musulman sub 

auspiciile Consiliului Mondial al Bisericilor de la mijlocul 

secolului al XX-lea. 

 Întreaga lucrare se încheie cu principalele concluzii 

generale menite să sintetizeze opiniile prezentate în cuprinsul 

acestei cercetări.  
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