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Obiectivul cercetării noastre se înscrie în direcția pe care cercetarea 

teologică actuală a dezvoltat-o, de conectare la realitățile culturale și 

spirituale ale lumii în care trăim, cu scopul de le descifra în lumina lui 

Hristos Cel Mort și Înviat. Acest efort-chemare profetică (vocație) se 

concretizează în mai multe direcții: programele de studii teologice 

formale și nonformale; eforturile de traducere a unor opere teologice 

importante publicate în alte limbi; întâlnirile cu caracter internațional, 

multiconfesional și multireligios etc. Nota constantă a tuturor eforturilor 

teologice de conectare profetică la realitățile lumii în care trăim, este 

permanenta atenție și vigilență ca efortul teologic să fie autentic, adică să 

fie o prelungire în lume și pentru lume a cuvântului Sfintei Scripturi și a 

scrierilor Sfinților și de Dumnezeu luminaților Părinți ai Bisericii. Pe 

aceste premise se fundamentează și obiectul cercetării noastre, în care ne 

dorim o întâlnire-asumare teologică a unei realități cu un impact din ce 

în ce mai crescut pentru lumea creștină europeană de data aceasta: 

islamul și islamizarea în Europa.  

Motivele cercetării sunt de căutat în realitatea concretă a timpului istoric 

pe care îl parcurgem și în care suntem chemați să aruncăm semințele 

teologiei sau ale cunoașterii de Dumnezeu. Contextul imediat, concretul 

istoric, în care ne trăim darul existenței, datorită procesului de globalizare 

foarte accelerat, cunoaște specificații fără precedent. Avansul tehnologic, 

nivelul de bunăstare materială oferit de lumea occidentală, pe de-o parte, 

și, pe de altă parte, gradul de sărăcie extremă, amenințarea și lipsa de 

securitate la adresa propriei vieți din unele părți ale lumii cu țări în curs 

de dezvoltare, a generat o dinamică socială la nivel mondial fără 

precedent, sintetizată în literatura de specialitate prin sintagma deja 

arhicunoscută de fenomenul migraționist. Transferul de populații 

generează consecințe din cele mai neașteptate. Dacă din punct de vedere 

economic și social, omogenizarea prin globalizare este un proces cu un 

grad mare de predictibilitate și reușită, politicile și mecanismele 

economice și sociale, de cele mai multe ori generând efectul scontat, nu 

același lucru se poate spune când sunt analizate aspecte care țin de latura 

culturală și religioasă, dimensiuni cu un mare grad de rezistență la 

proiectele de omogenizare, concepute de inginerii sociali ai programului 

ideologic în curs de aplicare. Globalizarea folosește rațiuni și pârghii de 

natură economică și socială, pentru că doar acestea sunt sensibile la 

acțiunile de înglobare întreprinse prin mecanismele șlefuite de ideologia 

aflată în curs de aplicare. Însă, este dovedit faptul că, încurajarea migrației 

pe motive economice înseamnă, totodată, transfer de cultură și 

spiritualitate, care în cele mai multe cazuri nu sunt inhibate în spațiile 
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economico-sociale gazdă, dimpotrivă, se observă o puternică tendință de 

exhibare, întâlnirea cu străinătatea generând un grad ridicat de activare a 

anticorpilor identitari. Nevoia de identitate religioasă se acutizează în 

condițiile impunerii unui program de omogenizare socială, economică și 

culturală. Drept pentru care astăzi, în Europa, se asistă la un surprinzător 

fenomen de revenire a religiosului în spațiul public, unde, datorită 

procesului de secularizare, paradigma culturală dominantă era una de 

neutralitate religioasă, în a cărei viziune zonă legitimă de manifestare a 

religiosului era doar spațiul privat. Cu siguranță, unul din factorii care au 

determinat ieșirea din secularizarea agresivă a bătrânului continent, a fost 

atitudinea religioasă a noilor veniți în Europa, în marea lor majoritate 

adepți ai Islamului. În Europa preocuparea pentru viața religioasă a 

crescut ca pondere și datorită numărului mare de adepți ai islamului care, 

începând cu sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial au venit înspre 

Europa. Inițial au venit pentru dobândirea unui trai mai bun, cu gândul de 

a se întoarce acasă, însă puțini sunt cei care au mai plecat din Europa. 

Astăzi Europa găzduiește a treia generație de musulmani. Deocamdată, 

spațiul românesc nu cunoaște și nu resimte în mod direct consecințele 

întâlnirii directe cu o comunitate consistentă de musulmani. Vechea 

comunitate de musulmani din zona Dobrogei, destul de redusă ca număr 

de membri,  este parte activă a acelui apreciabil modus vivendi cultural și 

spiritual creat de-a lungul istoriei între comunitățile tradiționale din acea 

zonă, iar comunități noi, create ca urmare a ultimelor valuri de emigranți, 

nu au apărut. Însă, Europa se află în fața unui fenomen, a cărui 

protagoniști sunt musulmanii europeni sau cei de curând veniți în Europa, 

care o obligă la elaborarea unui răspuns-paradigmă, cu consecințe directe 

în dialogul dintre identitatea europeană și spiritualitatea islamică. 

Musulmanii au fost și sunt o realitate foarte bine reprezentată în Europa. 

A face abstracție de prezența lor, a nu gândi modalități de integrare în 

marea familie europeană, a sta poziționat cu spatele sau în stare de negare, 

constituie o atitudine care implică în timp consecințe negative greu de 

gestionat pentru cultura și spiritualitatea creștină, dominantă, 

deocamdată, în Europa. În această mare provocare pentru Europa creștinii 

sunt chemați să fie parte activă în dialogul cu cultura și spiritualitatea 

islamică. Pentru Georges Khodr, mitropolitul Muntelui Liban, “creștinul 
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trebuie să caute în toată realitatea umană urmele lui Hristos, trebuie să 

trezească Hristosul adormit în noaptea religiilor”1.  

Prezența creștinilor în istorie este una profetică, în sensul identificării 

prezenței tainice a lui Dumnezeu în negura vremurilor, a culturilor și 

civilizațiilor în care și prin care umanitatea a trăit. Ca profet, creștinul nu 

poate sta cu spatele la istorie, ci trebuie să o asume și să  o recapituleze în 

sine prin participarea sa la Trupul Tainic al lui Hristos, care este Biserica. 

Paul Evdokimov sintetizează și redă creativ într-o perfectă adecvare cu 

cugetul Bisericii atitudinea pe care creștinul trebuie să o manifeste față de 

prezența tainică a lui Dumnezeu din oamenii ce aparțin altor tradiții 

religioase.  

“Concepția ortodoxă, spune Paul Evdokimov, nu cunoaște 

rupturi; există o pluralitate a planurilor și a eonilor, dar 

întotdeauna cu o continuitate tainică și o corespondență strânsă. 

Ea vede chiar în istorie un fenomen religios, căci păgânul este 

numit liturgic biserică stearpă, totuși biserică. O imagine foarte 

familiară la Părinți, când vorbesc despre cădere, este integritatea 

sfărâmată în bucățele prin păcat. Dar, în răbdarea Lui 

nemărginită, Dumnezeu pune un nou început, reunind particulele 

împrăștiate pentru a reconstitui unitatea inițială.  Aceasta dă 

Părinților ideea plină de urmări pentru istoria religiilor și a 

misiologiei. Ei vorbesc despre vizitele Cuvântului înainte de 

Întrupare, în lumile religioase străine revelației creștine; 

Cuvântul se manifestă astfel mai kenotic, mai ascuns, în biserica 

nevăzută, biserica păgână”2. 

Pentru creștini, semnificația teologică a celorlalte religii poate fi desprinsă 

și din înțelegerea lor ca “teologii ale așteptării lui Hristos, cel ce 

transfigurează culturile, fiind în același timp deasupra tuturor culturilor”  

3. Paradigma interpretativă a celorlalte religii este integrată în zona de 

certitudine pe care o dă ecleziologia ortodoxă, reperul inconturnabil în 

                                                           
1 Olivier CLÉMENT, Adevăr și libertate. Ortodoxia în contemporaneitate. 

Convorbiri cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, traducere de Mihai Maci, 

Editura Deisis, Sibiu, 1997, p. 181. 
2 Paul EVDOKIMOV, Femeia și mântuirea lumii, traducerea de Gabriela 

Moldoveanu, Asociația filantropică medicală creștină, Christiana, București, 

1995, p. 81. 
3 Pr. Gheorghe PETRARU, Dialogul interreligios în perspectiva teologiei Bisericii 

Ortodoxe, în Dialog teologic nr. 4/1999, p. 112. 
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acțiunea de întâmpinare a celor de alte religii. Plecând de la această 

premisă, dialogul nu trebuie înțeles ca un substitut al evanghelizării, ci ca 

o precondiție necesară evanghelizării, care se articulează pe Vestea cea 

Bună că Hristos rămâne în stare de jertfă pentru suferința fiecărui om în 

parte până la sfârșitul veacurilor. Pentru că întreaga creație poartă tainic 

în ea prezența Logosului – “toate prin El s-au făcut și fără de El nimic nu 

s-a făcut din ce s-a făcut”(Ioan 1, 3) – dialogul este modalitatea concretă 

prin care Biserica, Trupul Tainic al lui Hristos, Împărăția lui Dumnezeu 

prezentă activ în istorie, descoperă, scoate la lumină pe Hristos Cel ce stă 

ascuns, tainic, în stare de kenoză, ca o “comoară ascuns în țarina”(Matei 

13, 44-46) acestei lumi, așteptând pe cel ce dorește să-L scoată la lumină, 

pentru a lumina lumea. Dialogul trebuie să se desfășoare pe coordonatele 

hristologiei fundamentate scripturistic și patristic, criteriu pe care Biserica 

de la începuturi l-a folosit atât pentru chestiuni de ordin intern, în special 

pentru delimitarea de învățăturile eretice, cât și pentru chestiuni de ordin 

extern, în special pentru dialogul cu cei de alte credințe. 

Hristologia, pe care Biserica prin inspirația Duhului Sfânt a formulat-o în 

Sinoadele Ecumenice și pe care o trăiește ca adevăr de credință celebrat 

în chip sacramental, constituie un alt element obligatoriu în dialogul cu 

cei din alte credințe. Desconsiderarea hristologiei, înțeleasă ca adevăr de 

credință ce explicitează modalitățile prezenței și lucrării răscumpărătoare 

a lui Hristos prin Duhul Sfânt în om și în creație, duce dialogul într-o zonă 

a relativismului doctrinar, steril atât pentru creștinism, cât și pentru 

celelalte religii cu care creștinismul este chemat să dialogheze. O altă 

componentă teologică necesară în alcătuirea unui dialog autentic, des 

invocată în literatura de specialitate, este certitudinea că slava lui 

Dumnezeu – legată de providența Sa – pătrunde și susține lumea prin 

energiile Sale necreate, prin care toată creația și mai ales toată omenirea 

este chemată la îndumnezeire, la care se adaugă, ca o prelungire directă și 

organică, adevărul că toate ființele umane au o origine comună, o singură 

natură umană și aceeași destinație finală. Slava lui Dumnezeu pe care o 

manifestă întreaga creație este identificată în teologia ortodoxă cu 

energiile necreate ale lui Dumnezeu, prezente în întreaga creație. 

Dumnezeu creează lumea prin voința Sa, nu din natura Sa, și o 

dinamizează transcendent prin rațiunile Sale necreate, care trimit în mod 

direct la Hristos-Logosul, prezent tainic în rațiunile Sale. Descoperirea 

slavei lui Dumnezeu ascunsă, tăinuită, în alte religii, este, prin urmare, 

descoperirea lui Hristos, Care, dincolo de hotarele înțelegerii umane, stă, 

în stare de smerenie, așteptând să fie slăvit de făpturile Sale.  
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Biserica, fiind Trupul Tainic al lui Hristos prelungit în istorie, prin care 

istoria se face părtașă la tainele Împărăției lui Dumnezeu, trebuie să 

păstreze aceeași stare de ospitalitate vigilentă pe care și Hristos Domnul 

a manifestat-o față de cei de alte credințe cu care a dialogat, dialog de 

multe ori finalizat cu recunoașterea Dumnezeirii lui Hristos. Iisus Hristos 

nu i-a exclus pe credincioșii altor religii din preocuparea Sa. După cum 

ne este prezentat în Evanghelii, El a comunicat cu oamenii din diferite 

tradiții religioase, cum ar fi femeia cananeeancă, femeia samarineancă, 

centurionul roman etc. Și referindu-Se la sfârșitul lumii, Judecătorul cel 

Drept se identifică cu cel mai mic din această lume (Matei 25, 35-40), 

indiferent de rasă sau religie. Un alt accent care trebuie pus în reflecția 

teologică asupra altor experiențe religioase, în prelungire cu cel 

hristologic amintit, este legat de prezența și lucrarea Duhului Sfânt. 

Pnevmatologia, care doar metodologic este separată de hristologie, însă 

nu în afara unei relații de reciprocă integrare, așa cum ne prezintă Sfânta 

Scriptură și Tradiția Bisericii, deschide orizonturi largi, de o mare precizie 

teologică, în raportarea la experiența religioasă a celor de alte credințe.  

“Gândirea teologică ortodoxă privește activitatea Duhului Sfânt 

ca dincolo de  orice definiție și descriere. Alături de iconomia 

Cuvântului, arată, de asemenea, plin de speranță și așteptare 

umilă iconomia Duhului Sfânt. Nimic nu-i poate limita energia: 

“Spiritul suflă unde vrea” (Ioan 3:8). Acțiunea și forța de 

coeziune a iubirii lui Dumnezeu, Unul în Ființă și în Trei 

Persoane, lucrează într-un mod care întrece gândirea și 

înțelegerea umană. Tot ce poate fi nobil și bun, poate fi 

considerat o energie, o lucrare a Duhului Sfânt. Oriunde asistăm 

la o expresie sau reflectare a  Duhului – “dragoste, bucurie, pace, 

răbdare, bunătate, credincioşie” (Galateni 5:22) – e posibil să 

discernem urme ale energiei Duhului Sfânt. Și multe experiențe 

similare pot fi întâlnite printre persoanele aparținând altor 

religii”4.  

Expresia extra ecclesiam nulla salus, o sintagmă născută în Occident, este 

preluată în Răsărit în dimensiunea ei integrativă. Cercetarea teologică 

răsăriteană, mai veche și mai nouă, a subliniat că harul lui Dumnezeu 

lucrează și dincolo de limitele vizibile ale Bisericii, iar discursul teologic 

în loc să accentueze expresia privativă în afara Bisericii nu este mântuire, 

                                                           
4 Archbishop Anastasios YANNOULATOS,  Theological Reflections on Other 

Religions, Fordham University, 2014, New York City, p.14. 
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a preferat să folosească expresia integrativă prin Biserică este mântuire, 

lăsând judecata lui Dumnezeu, întrucât, spune Sfântul Apostol Pavel, 

Dumnezeu doreşte ca “toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa 

adevărului să vină”(I Timotei 2, 4). Ca semn și imagine a Împărăției lui 

Dumnezeu, Biserica este axa unitivă a întregului proces de recapitulare. 

Așa cum viața lui Hristos, Noul Adam, are consecințe globale la fel și 

viața Trupului Său Mistic, Biserica, are consecințe universale. 

Rugăciunea și preocuparea ei îmbrățișează întreaga umanitate. Biserica 

oferă Sfânta Euharistie pentru oicumena 

(întreaga lume), acționând în numele întregii lumi și revărsând slava 

Domnului peste întreaga creație5.  

Un alt motiv este fenomenul de proliferare a literaturii sufite la noi în țară, 

cu precădere prin intermediul editurii Herald, care a publicat în câțiva ani 

12 titluri de lucrări sufite, prin care scrieri și personalități sufite sunt 

importate și livrate publicului român, prea puțin instruit să străbată 

dincolo de mesajul îndulcit, pacificator și aducător de liniște interioară al 

perspectivei sufite. Pe filieră sufită, islamul este mult mai tentant și 

ofertant, totodată. 

Considerațiile expuse constituie paleta motivațională a demersului nostru, 

care se vrea, prin intermediul metodelor de cercetare teologică, o altfel de 

aplicare a atitudinii de căutare a Hristosului adormit în noaptea religiilor. 

Creștinismul și Islamul cunosc 14 secole de conviețuire, cu momente de 

tensiune, dar și de relaxare și bună conviețuire. Este cunoscută în acest 

sens atitudinea binevoitoare a califilor abasizi față de creștini, pe care, 

datorită înaltului grad de cultură pe care îl aveau, îi așeza în poziții cheie 

ale aparatului administrativ. Creștinismul a reacționat teologic față de 

Islam încă de la începuturile contactului cu acesta și până în zilele noastre. 

În prima fază, reacția a fost de desconsiderare. Nu s-a putut anticipa 

amploarea religiei de curând apărute prin mesajul transmis de un personaj 

cu o autoritate spirituală îndoielnică unor populații tribale. Ioan 

Damaschinul, primul care a confruntat teologic islamul, nu vedea în el o 

chestiune serioasă. Pentru el era o erezie creștină, ușor de demontat, 

adecvată doar pentru popoarele primitive6. Un răspuns mai elaborat a fost 

                                                           
5 Archbishop Anastasios YANNOULATOS,  Theological Reflections…, p.15. 
6 †Anastasios YANNOULATOS, Arhiepiscop al Tiranei și a toată Albania, Ortodoxia 

și problemele lumii contemporane¸ trad. de Drd. Gabriel Mândrilă și Pr. Prof. dr. 

Constantin Coman, Editura Bizantină, București, 2003, p. 127. Întreaga pledoarie 

împotriva Islamului a Sfântului Ioan este prezentată în lucrarea: Sfântul Ioan 
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dat de către episcopul Theodor al Haranului în lucrarea sa intitulată 

Împotriva ereziilor iudeilor și a saracinilor, în care, sub forma dialogului, 

sunt respinse în mod bine argumentat toate criticile musulmanilor la 

adresa creștinilor. 

Dialogul teologic arată mai multă consistență la începutul sec. XV, prin 

Sfântul Grigorie Palama, care, în captivitate fiind, poartă dialoguri 

apologetice cu diferiți interlocutori de religie islamică. Se păstrează două 

scrisori pe care le-a scris fiind în captivitate și o relatare a unei discuții 

teologice purtată cu un reprezentant musulman7. Scriind Bisericii din 

Asia, Sfântul a tâlcuit perioada sa de captivitate astfel:  

“… mi se pare că prin această economie Dumnezeu Cel peste 

toate (Romani 9, 5) a vrut ca cele ale Domnului nostru Iisus 

Hristos să fie arătate și celor mai barbari dintre toți barbarii, 

pentru ca ei să fie fără cuvânt de apărare (Romani 1, 20) la 

preaînfricoșătorul Său tribunal care acum e aproape”8.  

În perioada captivității, fiind în cetatea Niceea, vede o parte din ritul de 

înmormântare al unui musulman. Cerând să intre în vorbă cu cineva dintre 

oficianți, Sfântul Grigorie se adresează astfel:  

“Am văzut că e frumos ritul celebrat de voi în afara zidurilor. 

Strigătul vostru a fost pentru cel mort și către Dumnezeu, căci 

spre cine altcineva ar fi putut fi? Aș vrea să aflu ce ați spus acolo 

lui Dumnezeu?”9  

Se păstrează consemnate discuțiile teologice pe care Sfântul Grigorie le-

a purtat cu o delegație de învățați din partea musulmanilor, numiți chioni, 

în care Sfântul, fără nicio ezitare, afirmă atât ceea ce unește, cât și ceea ce 

distinge cele două credințe. 

Un alt moment semnificativ al dialogului îl are ca protagonist din partea 

creștinilor pe împăratul Manuil II Paleologul (1350-1425) cu lucrarea 

                                                           
Damaschinul. Despre Islam, a lui Daniel I. Sahas, apărută la Editura Doxologia, 

în anul 2016. 
7 Sfântul Grigorie PALAMA, Tomosuri dogmatice – Viața – Slujba. Scrieri I, studiu 

introductiv și traducere diac. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2009, pp. 687-

724. 
8 Sfântul Grigorie PALAMA, Tomosuri dogmatice – Viața – Slujba…, p. 688. 
9 Sfântul Grigorie PALAMA, Tomosuri dogmatice – Viața – Slujba…, p. 711. 



14 
 

intitulată Dialoguri cu un musulman10, în cuprinsul căreia punctual și 

sistematic sunt puse în discuție, pe de-o parte, toate temele teologice care 

până la un punct apropie cele două credințe, iar pe de altă parte, cu 

maximum de acrivie, sunt prezentate în mod argumentat punctele 

teologice prin care creștinismul se distanțează de religia islamică. 

Ghenadie Scholarios, primul patriarh ales după căderea 

Constantinopolului, la cererea Sultanului întocmește un text intitulat 

Mărturisire de credință, în care, pe un ton foarte calm, adevărurile de 

credință ale Creștinismului Ortodox “sunt prezentate responsabil de către 

un teolog și conducător bisericesc în fața unui suveran atotputernic. În 

consecință au fost îndepărtate frazele polemice și batjocoritoare”11. 

Căderea Constantinopolului trimite dialogul într-o fază de tăcere.  

Epoca contemporană cunoaște o intensificare a dialogului, îndeosebi la 

nivelul comisiilor de dialog interreligios. O prezentare detaliată a 

dialogului teologic instituționalizat dintre Creștinism și Islam a fost 

realizată recent de profesor Adrian Boldișor în lucrarea de doctorat a 

domniei sale, intitulată: Importanța și actualitatea dialogului 

interreligios pentru lumea contemporană: istorie, perspective, soluții, 

apărută în 2015 la Editura Mitropoliei Olteniei.  

La nivel internațional, din partea Bisericii Ortodoxe, sunt două mari 

personalități teologice care s-au implicat intens în dialogul cu islamul: 

Mitropolitul Anastasios Yannoulatos și Georges Khodr, mitropolitul 

Muntelui Liban.  

Cercetarea teologică contemporană din spațiul românesc a contribuit la 

punerea în lumină a bogăției teologice izvorâtă din întâlnirea 

creștinismului cu Islamul, lucrările apărute constituind pietre de temelie 

pentru cercetarea noastră, orientată cu predilecție înspre observarea și 

punerea în valoare a componentelor de ordin spiritual prin care, pe de-o 

parte, creștinismul a influențat dezvoltarea spiritualității islamice, iar pe 

de altă parte, a afirmat și definit fără ambiguități distincțiile esențiale, prin 

care spiritualitatea creștină, în speță răsăriteană, se distanțează de cea 

islamică, reprezentată de sufism.  

                                                           
10 Lucrarea este publicată în colecția Sources Chrétiennes, tom. 115, în traducerea 

lui Théodore Khouri, Éditiones du Cerf, Paris, 1966. 
11 †Anastasios YANNOULATOS, Arhiepiscop al Tiranei și a toată Albania, 

Ortodoxia și problemele lumii contemporane, p. 135. 
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Amintim lucrarea distinsului profesor Remus Rus, Istoria filosofiei 

islamice, apărută la București, în anul 1994, în care domnia sa face o 

trecere în revistă a tuturor curentelor filosofice apărute în Islam, și a celor 

mai reprezentativi gânditori și filosofi islamici, întemeietori de școli 

filosofice sau mistice. Un capitol important din lucrare este consacrat 

mișcării sufite și principalilor ei reprezentanți.  

O contribuție majoră pe acest câmp de cercetare este adusă de către 

vrednicul de pomenire Pr. Prof. Nicolae Achimescu în lucrarea sfinției 

sale: Universul religios în care trăim, București, 2013, o colecție de 

articole, în care relației dintre creștinism și islam îi este consacrată o parte 

consistentă, fiind semnalate importante puncte de interferență istorică și 

spirituală între cele două religii. Pr. Prof. Emanoil Băbuș a îmbogățit 

câmpul de cercetare cu un aport istoric consistent, prin două lucrări 

esențiale: Bizanț si islam în Evul Mediu, Editura Sofia, București, 2003, 

și Bizanțul între Occidentul creștin și Orientul islamic (secolele VII-XV), 

Editura Sofia, București, 2006, în care, printr-o cercetare foarte riguroasă 

și bine documentată sunt detaliate diferitele paliere ale istoriei relațiilor 

islamo-creștine.  Pr. Caius Cuțaru, prin lucrarea Creștinism și islam în 

Evul Mediu. Primele încercări de dialog interreligios în Răsăritul creștin. 

Perioada I. Sfântul Anastasie Sinaitul, Sfântul Ioan Damaschin & Teodor 

Abū Qurra, Perioada a II-a. Samona de Gaza, Editura ASTRA Museum, 

Sibiu, 2015, oferă documente din prima perioadă a coabitării islamo-

creștine, în care se oglindesc diferitele atitudini teologice pe care creștinii 

le-au avut în fața noi stăpâniri islamice. Atenția noastră este îndreptată 

înspre un palier mai puțin exploatat în teologia românească, cel al 

dialogului spiritual, dezvoltat într-o pondere mult mai mare în cercetarea 

teologică străină, îndeosebi cea de origine franceză. Situație explicabilă 

prin prezența unui segment consistent de populație islamică în zona de 

vest a Europei. În câmpul de cercetare teologic din țara noastră, una dintre 

lucrările de referință pentru subiectul nostru este lucrarea de doctorat a 

preotului profesor Dan Sandu, Un singur Dumnezeu? Monahismul creștin 

și sufismul islamic: interferențe, Editura Panfilius, Iași, 2002, în care 

Sufismul este analizat, în primul rând ca un produs al islamului, 

aparținând în mod exclusiv acestuia, dar care, după cum spun 

documentele istorice invocate, depozitează un semnificativ patrimoniu de 

influențe creștine, asimilate în primele veacuri ale apariției islamului și 

sufismului. Aceste influențe au constituit obiectul de cercetare al unei 

bogate investigații, declanșate în spațiul occidental, unde, în analiza 

întâlnirii dintre creștinism și islam, pe lângă inventarierea de tip factual, 

sunt vizate și zonele fine de interferență spirituală. Mitropolitul 
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Hierotheos Vlachos consideră că un dialog între diferitele confesiuni și 

religii, pentru a avea rezultate pozitive şi pentru a duce la o dreaptă 

orientare, dincolo de fanatisme și manifestări în duhul secularismului, 

trebuie să fie purtat având în vedere dimensiunea mistică, isihastă a 

fiecărei religii și confesiuni.  

Arent Jan Wensinck în Mystic Treatises by Isaac of Niniveh, Amsterdam, 

1923, a fost printre primii autori care au pus în paralel mistica siriacă a lui 

Isaac al Ninivei (Sirul) și gradele de purificare ale căii sufite. Acest autor, 

traducând tratatele mistice ale lui Isaac, departe de a se limita la 

influențele misticii siriace asupra vechiului sufism, a arătat profunde 

analogii care ar putea constitui o platformă comună pentru spiritualitatea 

creștină și cea sufită. 

Margaret Smith, prin lucrarea Studies in Early Mysticism in the Near and 

Middle East, London, 1931, este un alt autor prolific pentru zona de 

întâlnire dintre spiritualitatea creștină și cea islamică și se impune prin 

efortul de identificare a relațiilor de influență dintre sufism și mistica 

creștină, de sorginte siriacă.  

Andrae Tor, interesat de schimburile influențelor dintre cele două mistici, 

elenistică și creștină, a studiat de asemenea influența monahismului 

nestorian în mijlocul peninsulei Arabe, unde islamul a văzut lumina zilei 

în lucrarea Les Origines de LʹIslam et le Christianisme, Paris, 1955.  

Miguel Asin Palacios, preot spaniol și specialist în filosofia mistică a lui 

Ibn Arabî, în lucrarea  LʹIslam christianisé. Étude sur le Soufisme dʹIbn 

Arabî de Murcie, Paris, 1982 definește operele lui Ibn ca un studiu de 

mistică musulmană încreștinată. Scopul său este să prezinte originea 

creștină a misticii sufiste al lui Ibn Arabî.  

Alberto Fabio Ambrosio, un cleric iezuit, în lucrarea Soufisme et 

christianisme. Entre histoire et mystique, Paris, 2013, reușește o inedită 

apropiere a principalelor noțiuni mistice ce pot constitui până la un anumit 

nivel o zonă comună de reciprocă interpelare pentru cele două 

spiritualități, creștină și islamică. Totodată, autorul nu manifestă deloc 

rețineri în afirmarea elementelor de fond prin care creștinismul se 

delimitează de sufism. 

Unul dintre autorii foarte prolifici în interpretarea teologică și mistică a 

islamului prin filtrele teologiei și misticii creștine, este preotul iezuit 

Henri Sanson, un francez care a locuit foarte mult timp în Algeria și s-a 
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impus în zona de cercetare a relației dintre creștinism și islam cu câteva 

cărți, devenite reper pentru acest domeniu de cercetare:  Dialogue 

intérieur avec lʹislam, Paris, 1990; Christianisme au miroir de lʹislam: 

essai sur la recontre des cultures, Paris, 1984; Lʹislam au miroir du 

christianisme, Paris, 2001; Islam et le christianisme au miroir lʹun de 

lʹautre. Approches d'un chrétien d'Algérie, Paris, 2008. În cărțile sale 

abordează relația dintre creștinism și islam pe coordonate teologice și 

spirituale, identificând asemănări, continuități și distincții, care sunt 

analizate în lumina teologiei creștine. Un alt autor, Robert Caspar, preot 

romano-catolic, misionar în Africa, specializat pe dialogul dintre creștini 

și musulmani, prezintă o parte din rezultatele cercetării sale în lucrarea 

Pour un regard chrétien sur l'islam, Paris, 1990. Lucrarea scoate în 

evidență anumite concordanțe de ordin spiritual regăsite în modul de viață 

ale celor dintâi și mai celebri sufiți.   

Roger Arnaldez, profesor de studii islamice, născut în Paris, publică în 

1989, la Paris, Réflexions chrétiennes sur la mystique musulmane, în care 

întregul eșafodaj teologic și mistic al islamului este analizat prin prisma 

raportării la teologia creștină, semnalând influențele, apropierile și 

distincțiile prin care cele două spiritualități s-au raportat și se raportează 

una la alta. Domnia sa aduce în discuție cu mai multe detalii influența pe 

care mistica creștină de răsărit a avut-o în practica pomenirii neîncetate a 

numelui lui Dumnezeu, cunoscută în literatura de specialitate sufită ca 

Dhikr.  

Preocuparea pentru semnificația islamului în Europa se reflectă și în 

proiectele de cercetare doctorală de la noi din țară din domeniul teologic 

de cercetare, unde pentru anul 2020 sunt înscrise 12 titluri de proiecte de 

cercetare12 ce abordează diferite aspecte ale impactului pe care Islamul îl 

are în cultura europeană. Subiectul prezintă interes și pentru alte domenii 

de cercetare, precum: istorie, științe politice și filozofie. Sufismul, 

dimensiunea mistică a islamului, și legăturile lui cu spiritualitatea 

creștină, subiectul investigației noastre, se regăsește într-o singură poziție 

în lista proiectelor de cercetare publicată pentru anul 2020-2021: Sufismul 

și mistica creștină. O teologie comparată, în domeniul de cercetare Istoria 

și filosofia religiilor.  

                                                           
Llista cu cele 12 titluri de proiecte de cercetare doctorală:  

https://patriarhia.ro/images/pdf_2020/Lista_cu_titlurile_tezelor_de_doctorat_%

C3%AEn_curs_de_cercetare__2020-2021.pdf, 17 mai 2022. 

https://patriarhia.ro/images/pdf_2020/Lista_cu_titlurile_tezelor_de_doctorat_%C3%AEn_curs_de_cercetare__2020-2021.pdf
https://patriarhia.ro/images/pdf_2020/Lista_cu_titlurile_tezelor_de_doctorat_%C3%AEn_curs_de_cercetare__2020-2021.pdf
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Demersul nostru are în vedere investigarea posibilității construirii unui 

dialog cu spiritualitatea islamică, folosind punctele de convergență de 

natură doctrinară și spirituală, care au fost identificate în studiile de 

specialitate, în special cele semnate de teologi romano-catolici, însă 

prelucrate în lumina teologiei ortodoxe, folosind ca metodă de lucru 

recursul la perspectiva personalist-liturgică a spiritualității ortodoxe, ca 

principal reper în evaluarea perspectivei sufite. Folosim ca notă de 

fundamentare părerea Mitropolitului Hierotheos Vlachos, expusă în 

lucrarea sa: Vechea și Noua Romă. De la Tradiția ortodoxă la tradițiile 

apusului,  în care susține că o rodnică întâlnire cu islamul nu se poate 

realiza decât prin exploatarea resurselor pe care le oferă dimensiunea 

lăuntrică a credinței, respectiv, sufismul pentru islam și isihasmul pentru 

creștinismul ortodox. Redăm ad litteram opinia Mitropolitului 

Hierotheos, care înfățișează în chip foarte concis, scopul și limitele 

demersului nostru de cercetare.  

“Personal, consider că un dialog între diferitele confesiuni și 

religii, pentru a avea rezultate importante, pozitive și pentru a 

duce la o dreaptă orientare, dincolo de fanatisme și manifestări 

în duhul secularismului, este cel purtat cu privire la dimensiunea 

mistică, isihastă a fiecărei religii și confesiuni, fără a o trece cu 

vederea și pe cea a învățăturii ortodoxe. Vorbim despre acea 

stare de lucruri care este de obicei expresia unei anumite dogme, 

de vreme ce cunoaștem că dogmele sunt legate de viața 

oamenilor ce îmbrățișează o religie sau o confesiune. Dogma 

reprezintă expresia adevărului revelat și este ceea ce se trăiește 

în cult și în viața personală a oamenilor”13.  

Nota de originalitate constă în identificarea punctelor de interferență a 

celor două spiritualități, creștină și islamică (sufită), și evaluarea lor prin 

filtrul tradiției creștine răsăritene.  De ce este pertinentă o astfel de lucrare 

și în domeniul de cercetare Teologie Morală și Spiritualitate, și nu doar în 

domeniul Istoria și Filosofia Religiilor, așa cum pare a fi mai potrivit?  

Răspundem prin a preciza că subiectul relației dintre creștinism și islam a 

devenit unul foarte complex, mai ales în lumina cercetărilor moderne, 

care, adâncind subiectul, a generat o problematizare mult mai largă. În 

spatele dimensiunii factuale a acestui subiect sunt o multitudine de factori 

sociali, culturali, economici și mai ales de ordin spiritual care au 

                                                           
13 Mitropolitul Hierotheos VLACHOS, Vechea și Noua Romă. De la Tradiția 

ortodoxă la tradițiile apusului, Editura Doxologia, Iași, 2016, p. 443. 
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influențat-o din adâncime. Drept urmare, acest subiect a început să intre 

în sfera de preocupare a mai multor domenii de cercetare, precum: 

misiologie, istoria filosofiei și patristică, istoria și filosofia religiilor, 

istoria și spiritualitatea Bizanțului, științe politice, literatură, filozofie, 

fiecare domeniu folosind propria metodă și propriile instrumente de 

cercetare. Apoi, istoria faptelor, în gândirea Bisericii, nu poate avea 

semnificație fără o conectare la dimensiunea spirituală care au determinat 

din adânc faptele. O faptă istorică este întruparea unei idei sau a unei 

mișcări spirituale, înțelegând prin aceasta că istoria este prin excelență 

locul prezenței și intervenției lui Dumnezeu, care vrea ca “toți oamenii să 

se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină” (I Timotei 2, 4). 

Cercetarea teologică are datoria să se aplece profetic asupra istoriei pentru 

a detecta, folosind instrumentele cercetării academice, prin care și în care 

se poate manifesta harisma discernământului, prezența tainică a lui 

Dumnezeu. O istorie care nu este interpretată teologic este abandonată 

curentelor seculariste și secularizante.  

Lucrarea este structurată pe 5 capitole, proiectate să dezvolte tema într-un 

mod organic, capitolele fiind realizate într-o legătură de continuitate, cu 

idei și argumente care decurg unele din altele, susținându-se reciproc.  

În primul capitol, intitulat Dialogul religios. Fundamente și limite, facem 

o scurtă prezentare generală a trăsăturilor principale care definesc și 

conturează actualmente globalizarea, oprindu-ne cu precădere la ceea ce 

se constată în literatura de specialitate, ascensiunea și afirmarea treptată a 

pluralității. Globalizarea nu a avut efect egalizator, lumea globală 

devenind mai degrabă spațiul în care identitățile, mai ales cele de ordin 

spiritual, nu se anihilează, ci se afirmă și se contracarează reciproc. Am 

arătat că pluralitatea religioasă este o realitate obiectivă, de care nu se mai 

poate face abstracție, iar soluția încrâncenării nu este potrivită, istoria 

legitimând soluția dialogului, în care identitățile se întâmpină ospitalier și 

se interpelează prin respectarea alterității. Au fost prezentate fundamente 

dar și limite scripturistice și patristice ale dialogului interreligios, 

accentuând ideea că dialogul nu presupune diluarea identității doctrinare, 

ci este o prelungire a atitudinii lui Hristos de a ieși întru întâmpinarea 

celor de alte credințe pentru a le vesti adevărul, și nu pentru a le impune 

adevărul.  

În al doilea capitol, intitulat Declinul identitar al Europei și ascensiunea 

Islamului, prezentăm, prin gândirea lui Robert Schumann, unul dintre 

întemeietorii Uniunii Europene, bazele creștine ale democrației europene, 
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în relație cu semnificația pe care ideea de transcendență  și raportul de 

secundaritate o au în economia structurii identității spirituale a Europei, 

identitate subminată prin ceea ce Joseph Weiller, renumitul profesor de 

drept constituțional, a numit atitudinea de cristofobie – un atac direct în 

structura de bază a identității spirituale a Europei. Am arătat cum 

cristofobia se legitimează prin conceptul de corectitudine politică, în baza 

căreia orice referință la identitatea creștină a Europei trebuie inhibată. Pe 

acest fond spiritual, Europa se lasă invadată de o identitate spirituală tare, 

Islamul, care, după cum prezentăm în ultimul subcapitol, nu prezintă 

compatibilitate cu modelul de democrație occidentală și nu se lasă prinsă 

în logica inhibării convingerilor și comportamentelor prin care se 

manifestă credința.  

În capitolul al treilea, Stâlpii Islamului, am prezentat semnificația 

principalelor repere ale credinței și practicii musulmane, insistând asupra 

conceptului de monoteism în perspectivă islamică, cu o încercare de 

evaluare din perspectiva pe care creștinismul o are asupra monoteismului. 

Monoteismul islamic, baza întregii structuri de credință a Islamului, nu 

permite accesul direct și personal la Dumnezeu. Dumnezeu poate fi 

adorat, dar nu trăit, convingere care a generat în timp dezvoltarea 

legalismului în forme excesive. În fața acestui legalism exacerbat și 

impersonalist se ridică sufismul, o reacție cu profunde accente spirituale, 

ivită în interiorul lumii islamice.  

În capitolul al patrulea, Sufismul, o reacție mistică firească la legalismul 

islamic și relația lui cu creștinismul. Interferențe și delimitări, cel mai 

extins din lucrarea noastră, am abordat punctual câteva dintre aspectele 

spiritualității sufite, a cărora apariție și dezvoltare, spune literatura de 

specialitate, este legată direct sau indirect și de puternica influență a 

misticii creștine din zona în care sufismul a apărut inițial. Sunt 

inventariate sursele misticii sufite – Coranul, Hadith-urile, Sfânta 

Scriptură, Iisus –, apoi identificat și evaluat aportul misticii creștine. Un 

moment important îl constituie Isaac din Ninive (Sirul) a cărui învățătură 

poate fi ușor regăsită la primii sufiți din istoria islamului, socotiți și 

părinții sufismului. Am abordat practica pomenirii neîncetate a numelui 

lui Dumnezeu (Dhikr) ca o replică a rugăciunii lui Iisus din spiritualitatea 

creștină de Răsărit, evidențiind asemănările, mai ales cele legate de formă, 

și deosebirile, în special cele legate de fond sau de conținutul doctrinar al 

rugăciunii. Capitolul continuă să se dezvolte prin evaluarea implicațiilor 

rugăciunii asupra relației dintre minte și inimă, a lucrării harului în actul 

rugăciunii și a tipului de prezență pe care rugătorul o păstrează în timpul 
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rugăciunii. În perspectivă sufită prezența umană nu se intensifică, ci se 

diluează, harul nu lucrează în om prin transfigurare, ci prin înlocuire, de 

aceea și starea de extaz este caracterizată de o deplină inconștiență, și nu 

ca o trăire intens conștientă, așa cum este în spiritualitatea ortodoxă. 

Urmează analiza mecanismului de relativizare doctrinară, una dintre 

constantele sufismului în istorie, și consecințele acestuia, la care am 

răspuns prin perspectiva ortodoxă asupra relației dintre adevărul de 

credință și spiritualitate, care în ortodoxie, este prin excelență liturgică, 

adevărul de credință fiind experimentat liturgic în și prin Taina Bisericii, 

condiție prin care adevărul nu mai poate fi expus manipulărilor umane.  

În ultimul capitol, Persoană și personalism din perspectivă sufită. O 

năzuință firească, dar fără fundament doctrinar, am făcut un studiu de 

caz, centrat pe încercarea unui celebru musulman, Muhhmad Laziz 

Lahbabi, de a proiecta un personalism de sorginte islamică, după modelul 

personalismului  umanist al lui Emanuel Mounier, apărut în Franța după 

cel de-al Doilea Război Mondial. Încercarea lui Lahbabi de a demonstra 

că există compatibilitate între islam și personalism, chiar și în varianta 

umanistă, care în cele din urmă este articulat pe principii creștine, se 

lovește de dogma fundamentală a islamului, Tawhîd, care proclamă 

unicitatea absolută a lui Allah. În unicitatea lui absolut transcendentă, 

Allah nu se poate comunica omului, și, prin urmare, nu se poate vorbi de 

un personalism cu baze în revelație.  

Subiectul dat fiind o noutate în aria cercetărilor teologice din țara noastră 

nu beneficiază de o bibliografie foarte generoasă, fiind nevoie de 

identificarea și investigarea resurselor bibliografice străine, care au tratat 

direct sau nu subiectul nostru. Resursele bibliografice identificate și 

consultate sunt în mare parte rezultate ale cercetărilor islamice, în care 

punctele de interferență și distincție, pe fondul atitudinii islamice de 

asimilare trunchiată a elementelor de sorginte creștină, sunt alese 

subiectiv și exploatate exagerat, fiind nevoie de un alt tip de resurse 

bibliografice care să tempereze științific atitudinea islamică și să ofere 

obiectiv și pertinent răspuns pentru situațiile de interferență sau distincție 

identificate. Soluția a venit dinspre mediul de cercetare romano-catolic, 

care s-a implicat foarte consistent în dialogul cu islamul. 
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Cercetarea noastră a avut ca obiectiv identificarea unor teme de 

spiritualitate în care spiritualitatea creștină și cea islamică prezintă 

interferențe, care la rândul lor au generat un set de similarități, pe care am 

încercat să le vizualizăm în lumina deosebirilor. Creștinismul și islamul, 

datorită intenselor și consistentelor contacte culturale și spirituale, 

prilejuite prin împrejurările istorice, nu pot face abstracție unul de celălalt, 

mai ales în condițiile istorice și culturale actuale. Modificările țesutului 

social, provocat de masiva invazie a populațiilor de credință islamică în 

spațiul european, cu predominanță locuit istoric, spiritual și cultural de 

creștinism, obligă populațiile creștine-gazdă și cele musulmane la 

împărțirea aceluiași spațiu, și implicit la elaborarea unui model de 

conviețuire. Prin urmare, pluralismul religios nu este doar o chestiune de 

speculație sociologică, care ar provoca artificial și forțat preocupările 

teologilor, ci este realitatea vie din terenul Europei, care în mod tacit, 

sporadic și zgomotos (prin atentate teroriste), ia amploare. Fenomenul, 

deocamdată, este temperat prin decizii politice, care, însă, nu de puțin ori 

generează iritare în rândul ambelor tabere. În această privință, Anglia 

practică o politică de minimă intervenție, prin urmare au apărut zone 

integral islamizate, pe când Franța practică o politică de maximă 

intervenție, exemplul fiind obligativitatea nepurtării însemnelor 

religioase în spațiul public (voalul și burka). În fața acestui fenomen la 

care este expusă Europa, am concluzionat ca fiind pertinentă activarea 

potențialului imens de dialog pe care-l deține creștinismul, ceea ce se și 

întâmplă, mai ales la nivel formal-instituțional, prin organizarea unor 

comisii de dialog, în care este încurajat un dialog deschis, cu afirmarea 

fundamentelor pe care teologia le oferă dialogului interreligios, dar și a 

limitelor teologice, pentru că un dialog în care o identitate religioasă este 

provocată să se inhibe, nu va avea nici un efect de ameliorare spirituală, 

culturală sau socială. Europa, prin gesturile vădit anticreștine luate și 

asumate atât politic, cât și cultural, este vulnerabilă în fața puternicului 

curent religios stârnit prin venirea valurilor de imigranți, și și-a dezvoltat 

vulnerabilitatea prin recursul la resemnificarea propriei istorii sub 

auspiciile corectitudinii politice, a sentimentului de vină pentru perioada 

colonizărilor, și mai ales a cristofobiei, înțeleasă ca teamă de asumare 

publică a identității creștine, pe care, de altfel, se sprijină cultural și 

spiritual Europa. Premisele spirituale și, mai ales, culturale ale contextului 

european actual nu au puterea să neutralizeze direct asaltul spiritual 

declanșat în urma fenomenului de migrație progresivă a populațiilor 

musulmane dinspre țările de origine înspre Europa, un fenomen aflat în 

plină derulare, conform rapoartelor Frontex (poliția de frontieră externă 

europeană), care preconiza un val de 500 000 de afgani înspre Europa 
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odată cu retragerea armatei americane. Dar, Europei i-a mai rămas ceva. 

Am ajuns la concluzia că unul dintre palierele pe care creștinismul, în 

încercarea de dialog cu lumea musulmană îl poate exploata, este dat în 

constrângerea spirituală și culturală pe care creștinismul, prin excelență o 

religie cu valențe predominant spirituale, o exercită în mod implicit 

asupra islamului, o religie cu valențe atât spirituale cât și politice. În 

Europa, deocamdată, Islamul nu se poate instaura politic, iar acele zone 

unde este predominant numeric, și, implicit cultural și spiritual, sunt sub  

supravegherea democrației europene. Apoi, Europa încă este refractară la 

ideea unei autorități politico-religioase, disocierea dintre cele două 

domenii fiind afirmată, susținută și definită cu mare precizie atât de către 

autoritățile seculare cât și de cele religioase. Statul laic este foarte bine 

consolidat și delimitat de domeniul religios, însă cu care relaționează prin 

ceea ce în literatura de specialitate este cunoscut ca principiul 

subsidiarității, un principiu conceput în lumea protestantă, conform căruia 

intervenția statului în tipul de organizare socială, culturală sau religioasă 

a cetățenilor pe care îi reprezintă trebuie să fie minimă, evitându-se 

acapararea și centralizarea puterii. Acest principiu, deși încălcat prin 

anumite gesturi de asumare a puterii la nivel central în detrimentul 

centrilor de putere și decizie din teritoriu, încă funcționează în cadrul 

țărilor din Uniunea Europeană și reglează optim raporturile de putere între 

diferitele instituții de stat, precum și între stat și domeniul religios. 

Credem că acesta este un atu pe care Europa îl poate folosi în întâlnirea 

cu societatea islamică, determinându-o să-și moduleze prezența publică 

în funcție de limitele principiului subsidiarității, care, printre altele, 

limitează total posibilitatea vreunei religii să acapareze puterea politică. 

Din această pricină, islamul european, pentru a nu determina un grad 

ridicat de iritare în rândul europenilor, încă fideli valorilor democratice, 

va trebui să se cantoneze pe o prezență și manifestare de tip spiritual, fără 

pretenții politice. Aceasta este vulnerabilitatea pe care creștinismul o 

poate exploata, pentru că așa cum spune Daniel J. Sahas, unul dintre 

teologii ortodocși preocupați de dialogul creștinismului cu Islamul, 

momentele cele mai bune și constructive ale relațiilor dintre creștinism și 

islam au fost cele în care monahismul creștin și sufismul s-au întâlnit și s-

au influențat reciproc. În ceea ce ne privește am fost preocupați de câteva 

puncte de interferență dintre creștinism și islam, urmărind îndeosebi felul 

în care creștinismul a influențat sufismul, precum și afirmarea distincțiilor 

prin care creștinismul se delimitează de spiritualitatea sufită. Literatura 

existentă pe acest subiect încă nu generat o tematizare clară, cercetarea 

fiind, cel puțin la noi, la nivel de tatonare academică, însă poate fi observat 
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un oarecare consens pentru anumite puncte comune, care jalonează 

ambele spiritualități, cum ar fi:  

 noțiunea de cale mistică prin care sufletul tinde spre Dumnezeu, 

se împărtășește de cele dumnezeiești, și participă cu această 

bogăție la rostul lumii; 

 o distincţie făcută între trupul spiritual şi cel material, fără a-l 

abroga unul pe celălalt: scopul nu este stingerea/nimicirea 

trupului fizic, dar accentul se pune mai degrabă pe corpul 

spiritualizat;  

 centrul corpului spiritual este inima, nu intelectul; intelectul 

locuieşte în inimă, nu în creier; harul trece prin inimă și din 

inimă se răspândește în întreaga alcătuire umană; 

intelectul/mintea este diferențiată de rațiune; 

 accentul comun pus pe praxis și theoria, theoria fiind o vedere 

ca experiență a celor dumnezeiești, și nu un construct mintal; 

 preocuparea pentru dezvoltarea vieții lăuntrice și existența 

războiului spiritual (jihad), prin care omul se despătimește în 

vederea unirii cu Dumnezeu; 

 viața spirituală este o chestiune de luptă continuă în lumina 

învățăturilor revelate și a sfătuirilor venite în mod direct de la 

îndrumătorul personal și în mod indirect de la înaintașii care au 

strălucit în practicarea virtuții; 

 atenția deosebită asupra temei luminii; 

 sfârșitul căii spirituale constă în theosis.  

Încheiem cu precizarea că fiecare punct enunțat este o provocare pentru 

cercetarea teologică actuală, care este obligată, prin chemare profetică, să 

nu expedieze analiza experienței întâlnirii cu celălat frate, în care este 

chipul lui Dumnezeu, în zona afirmării fără discernământ a punctelor 

comune, neglijând consistența teologică specifică, prin care elementele 

comune se distanțează teologic, dar nici în zona unui triumfalism teologic 

steril, în care experiența întâlnirii cu celălalt este expediată rapid, printr-

un trist procedeu de clasare teologică, ce vădește nu atât chemare 

profetică, cât o nedorită stare de lene intelectuală și teologică. Vremea în 

care suntem, în care Europa experimentează din plin întâlnirea cu islamul, 

este vremea mărturisirii prin intermediul unei cercetări teologice lucide și 

realiste că Hristos a murit și a înviat pentru întreaga lume și că Hristos stă 

în stare de jertfă pentru lume până la sfârșitul lumii.  
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