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Motivație 

Cercetarea de față a pornit de la constatarea că, în 

ultimii ani, creștinii de toate confesiunile sunt tot mai prezenți 

în spațiul public, dar nu neapărat cu beneficii pentru biserică 

și creștinism. În perioada referendumului din 2018, pentru 

modificarea Constituției, de pildă, a putut fi remarcată o 

dispoziție destul de arțăgoasă, uneori chiar agresivă sau 

calomnioasă însă pavoazată cu diverse legitimări nobile și 

interpretări abuzive ale Scripturii. De asemenea, modul în 

care au comunicat diverși lideri a relevat, nu de puține ori, 

inadecvarea terminologiei și a jargonului religios într-o 

dezbatere publică – putea cel mult să îi mobilizeze pe cei 

dinainte convinși. Se poate remarca și un front comun (cel 

mai probabil moral) circumstanțial al creștinilor, dar despre 

care nu s-a discutat din perspectivă teologică. A fost luat ca 

de la sine înțeles. 

Se poate constata, astfel – și acesta este al doilea 

element ce legitimează cercetarea de față – penuria de modele 

care să coreleze, fie dintr-o perspectivă confesionalizată, fie 

independent de nuanțele confesionale (dar uzând de un 

fundament teologic creștin), identitatea creștină personală cu 

prezența și manifestarea publică. Adesea discuția despre ceea 
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ce ar putea însemna să fii „creștin” este purtată din 

perspectiva instituțiilor bisericești, din perspectiva 

reducționistă limitată foarte strict la comunități imediate, 

dintr-o perspectivă exclusiv(ist) confesională sau prin prisma 

reflectărilor mediatice, mai mult sau mai puțin deformate, din 

spațiul public – deci reluând ca atare clișee ale presei. Nu 

avem o teologie a spațiului public, nici o teologie publică 

structurată, nici o etică socială. Avem, în schimb, niște repere 

pentru o teologie socială, gândită din perspectivă ortodoxă, și 

niște schițe în linii generale pentru o teologie publică, din 

perspectivă evanghelică, doar că acestea nu par să fi dobândit 

încă suficientă influență nici la nivel instituțional (fie că ne 

referim la ierarhii bisericești, fie la instituții de învățământ), 

nici la nivel popular-comunitar, încât să modeleze 

manifestările creștinilor (lideri și enoriași) în spațiul public și 

în sfera societății civile. 

În aceste condiții, ne-am întrebat dacă nu cumva se 

poate găsi un alt model și am tatonat în direcția opusă 

reflexului de a revendica o poziție privilegiată în relația cu 

statul și politicul (care tentează bisericile de orice 

confesiune). Am ajuns astfel la chenoză, mereu pusă în 

legătură cu smerenia, cu reconcilierea, cu bunăvoința sau cu 

sacrificiul de sine, adică în răspăr cu ideea puterii pământești 
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manifestată prin coerciție, control sau violență. Ea însă pare 

să dea dreptate imperativului secularist de a evacua religia din 

sfera publică. Însă, la o analiză mai atentă, putem constata că, 

dimpotrivă, chenoza înseamnă și curaj, perseverență și 

opoziție profetică față de abuzuri. Mai mult, credem că se 

poate dovedi că ea are o dimensiune publică inerentă și că nu 

impune retragerea de lume, ci participarea la răscumpărarea 

ei într-un fel distinct. 

 

Obiectivul și importanța lucrării 

Scopul lucrării a fost să configureze elementele unei 

identități creștine chenotice care să ajute credinciosul laic să-

și lege mai coerent, mai conștient și mai asumat identitatea 

creștină declarată de prezența în spațiul public, rezistând atât 

ispitei recluziunii, cât și celei a întovărășirii cu ideologii 

politice care să-i garanteze supraviețuirea prin mijloace strict 

exterioare.  

 Însemnătatea lucrării ar decurge din opțiunea pentru 

un model nu neapărat popular, dar care încearcă să 

oglindească chenoza lui Hristos, reflectată în trăirea lui în 

lume, într-o chenoză a omului, care – dacă admitem că 

Hristos e imaginea chipului desăvârșit al lui Dumnezeu în om 

și, astfel, prototip al omului – trebuie să se regăsească și în 
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datele esențiale ale identității credinciosului, ba chiar (măcar 

ca potențialitate) a fiecărui om.  

Teza aduce împreună teologia ortodoxă a chenozei 

(așa cum o elaborează Dumitru Stăniloae) cu nevoia de 

prezență publică a creștinilor, în contextul realităților 

românești. Propunerile din această lucrare, deși accesibile 

mai degrabă publicului teologic specializat, pot deschide 

calea către configurarea unei identități creștine care să 

valorifice potențialul public, etic și estetic al chenozei. 

Credem că am reușit să facem câțiva pași în direcția articulării 

unei baze teologice pe care creștini cu diverse vocații și-ar 

putea înrădăcina identitatea publică. 

 

 

Considerații metodologice 

Cercetarea de față se înscrie în ceea ce Harold 

Breitenberg – într-o încercare de sistematizare a domeniului 

și de definire a conceptelor – numește „teologie publică 

constructivă”, care are în vedere „interpretări și îndrumări 

fundamentate și structurate teologic pentru instituții, 

interacțiuni, evenimente, politici și practici, atât în interiorul 
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cât și în afara bisericii”1. Este vorba, mai precis, despre 

„eforturi constructive, perspective descriptive și propuneri 

normative”, ce vizează viața publică în general, dar dintr-o 

perspectivă a eticii teologice2 cu adăugirea că, în cazul nostru, 

însăși chenoza este prezumată a fi un adevăr public. Acest 

model constructiv al teologiei publice oferă soluția 

metodologică pentru a ține laolaltă cei trei piloni ai analizei: 

chenoza (ca fundament hristologic), creștinul (privit prin 

prisma antropologiei hristologice și a identității creștine) și 

spațiul public (analizat în măsura în care discuția implică și 

prezența religiei în sfera publică). 

Dacă parcurgem niște lucrări semnificative din sfera 

teologiei publice, nu putem decât să conchidem alături mai 

multe nume de referință că nu există un corpus „ortodox” al 

teologiei publice, nici o definiție unanim acceptată, ci diverse 

tatonări care vin pe diferite filiere și care reflectă, cel mai 

probabil, o nevoie tot mai acută, sesizată de teologi, de a 

reveni în arena publică – unde religia a revenit deja uneori 

 
1 E. Harold Breitenberg, „To Tell the Truth: Will the Real Public 
Theology Please Stand Up?”, în Journal of the Society of Christian Ethics, 
23, 2, 2003, p. 64. 
2 E. Harold Breitenberg, „What is Public Theology?, în Deirdre King 
Hainsworth și Scott R. Paeth (ed.), Public Theology for a Global Society: 
Essays in Honor of Max L. Stackhouse (Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans Publishing Co., 2009, p. 12.  
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brutal, de exemplu, prin manifestările fundamentalismului 

islamic. Prin urmare, nu am urmărit să răspundem la toate 

exigențele ce se pot deduce din diferitele configurări 

teoretice, ci să ilustrăm câteva dintre liniile de forță ale unei 

abordări ce se revendică de la teologia publică. Lucrarea 

vizează simultan, deși nu în aceeași măsură, cu precădere 

două dimensiuni inerente teologiei publice: comunicarea cu 

societatea (deci o linie ce ține de articularea discursului 

teologic) și slujirea binelui cetății (care ar reprezenta aspectul 

transformativ-aplicativ) – cu o precizare importantă: în sine, 

lucrarea nu se adresează „lumii” sau societății (respectiv unui 

anumit public din exterior), deci nu încearcă să stabilească 

neapărat un limbaj sau un teren comun cu cei din afara 

bisericii, ci sugerează modalități prin care acest limbaj poate 

fi stabilit, iar pentru acțiune, schițează doar un posibil cadru 

etic de mișcare, nu un plan de demersuri concrete. Prin 

urmare, ținta ultimă a întregului efort sunt mai ales 

credincioșii, eventual liderii și teologii din interiorul bisericii 

și/sau al școlilor teologice cărora li se înfățișează ca o 

propunere de luat în calcul, nu ca un demers normativ.  

Cu o astfel de situare, în zona teologiei publice 

constructive, această întreprindere face uz în mod nu doar 

legitim, ci obligatoriu de semnalele pe care le transmite 
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societatea – cel mai adesea prin științele sociale – și le 

integrează în reflecția teologică3. Avem deci o abordare 

inductivă, pornind dinspre societate și mergând spre ceea ce 

teologia spune despre fenomenele luate în discuție. De 

asemenea, în teologia publică, nu există obligația ca 

perspectiva să fie una neapărat strict confesională – deși ea 

nu este exclusă – ci poate fi una ecumenică sau 

interconfesională. Dar, cel puțin în cazul de față, perspectiva 

dindărătul întregului demers este una evanghelică, chiar dacă 

alterată de dialogul cu diverse tradiții creștine, gravitând însă 

în jurul unui nucleu constituit din chenoză, citită în cheie 

răsăriteană.  

În ultimă instanță, deși argumentația lucrării de față 

uzează într-o măsură semnificativă de limbajul tehnic al 

teologiei academice, ținta finală spre care vrea să atragă 

atenția și să canalizeze energiile este, după cum în mod 

repetat am subliniat, creștinul obișnuit, nu specialistul cu 

educație teologică înaltă. Această deschidere – care există ca 

aspirație și ca speranță – se fundamentează la nivel teologic 

pe criteriul accesibilității teologiei publice, care permite 

adoptarea unor forme mai populare și atipice de expresie 

 
3 Această deschidere a fost postulată, de pildă, de către Max Stackhouse, 
„Public Theology and Ethical Judgemdent”, p. 167. 
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teologică: „teologia publică nu are nici pe departe aspectul 

unei lucrări, curs sau manual academic; ci trebuie să fie 

prezentă în filme, cântece, poezii, romane, arte și în alte forme 

de expresie culturală”4. 

Există o certă tentație de a construi o identitate prin 

negație în conflict cu ceea ce este perceput ca ostil 

(secularizare, UE, drepturile minorităților, ascensiunea 

islamului etc.) și care vine în continuarea raportării prin 

diferențiere și delimitare în raport cu regimul comunist ateu. 

Locul în societățile democratice pare astfel mai dificil de 

găsit5. Paradigma chenotică conferă, aparent paradoxal, 

posibilitatea de a construi afirmativ și pozitiv, în noul context 

democratic, cu toate că (sau poate tocmai fiindcă) pornește de 

la o restrângere, de la sacrificiul de sine, de la atitudinea 

smerită și generoasă cu celălalt.  

În concluzie, sperăm să putem demonstra că 

întemeierea pe ideea de chenoză oferă posibilitatea evaluării 

critice a prezenței actuale a creștinilor în societate, dar 

totodată furnizează și o bază demnă de luat în seamă pentru o 

 
4 Andries van Aarde, „What is «Theology» in «Public Theology» and 
What is «Public» about «Public Theology»?”, HTS Theological Studies, 
64:3, 2008, p. 1216. 
5 Cf., pentru o situație similară, discuția lui W. Storrar cu Desmond Tutu, 
în William Storrar, „Naming of Parts. Doing Public Theology in a Global 
Era”, în International Journal of Public Theology, 5, 2011, p. 36. 
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abordare constructivă, care să mizeze pe dialog chenotic, pe 

o prezență privită ca virtute creștină, pe o structură etică ce 

are la temelie Predica de pe Munte (tocmai fiindcă pare 

idealistă și fiindcă doar Hristos pare să fi fost în stare să-și 

îndeplinească propriile standarde) și care se poate transpune 

estetic. Discuția va viza structura unei identități care, având 

acest nucleu chenotic, se construiește narativ. Și mizând pe 

importanța pe care mulți teoreticieni o dau narațiunii, vom 

încerca să exemplificăm o ilustrare a dimensiunii chenotice 

în teatrul lui Vasile Voiculescu, explorând totodată și 

valoarea etică a narațiunii literare. 

 

Structura pe capitole 

Primele două capitole sunt dedicate unor considerații 

metodologice și trecerii în revistă a literaturii relevante pentru 

subiect (și la care deja am făcut referire în secțiunea 

precedentă), astfel ca terenul să fie pregătit pentru 

demonstrația propriu-zisă. Pașii concreți următori vor fi să 

încercăm să privim, în capitolul 3, la teoretizările prezenței 

creștine publice deja existente și la indicatorii prin care este 

interpretat îndeobște „creștinismul”, în spațiul public 

românesc. Acest capitol este organizat în trei părți mari: 

- Prezența bisericii în societate  
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- Manifestarea laicilor în spațiul public 

- Teologia socială și teologia publică în context 

românesc 

Întâi de toate, sunt făcute însă câteva delimitări 

conceptuale absolut necesare discuției din acest capitol: 

secular, secularizare, secularism, laicizare și post-

secularizare; spațiul public; societate civilă. Urmează trei 

subcapitole concentrate pe relațiile și percepția instituțiilor 

care, nu de puține ori, sunt suprapuse peste identitatea 

creștină. Dar, după cum vom încerca să demonstrăm, ele pot 

conține elemente creștine autentice, dar nu epuizează această 

identitate și, poate chiar mai important, nu spun prea multe 

despre caracteristicile persoanelor care asumă convingeri 

creștine.  

A doua parte a acestui capitol ia în discuție 

manifestările laicilor în spațiul public evaluate prin prisma 

sondajelor și recensămintelor, a moravurilor publice 

(reflectate în reacția la teme etice sensibile) și a activității 

filantropice. Și după această incursiune, după cum se va 

vedea, rămân niște lacune care se cer completate. 

În sfârșit, în ultima parte a capitolului vor fi analizate 

două direcții de reflecție care încearcă să elaboreze o teologie 

socială (în tradiția ortodoxă), respectiv o teologie publică 
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(evanghelică) care să deschidă posibilitatea pentru o etică 

publică și pentru o asumare mai informată și mai conștientă 

teologic a identității creștine de către laicii credincioșii. 

Capitolul 4 constituie, într-un sens, miezul teologic 

al lucrării, fiindcă explorează, pornind de la textul biblic din 

Filipeni 2, semnificațiile chenozei, interpretând-o teologic pe 

linia ortodoxă propusă de către teologul român Dumitru 

Stăniloae. Această alegere a avut la bază mai multe motive: 

dorința teologiei ortodoxe de a rămâne aproape de definițiile 

sinoadelor ecumenice; posibilitatea dialogării cu tradiția 

confesiunii majoritare; valoarea în sine a perspectivei lui 

Stăniloae precum și valențele personal-relaționale pe care le 

identifică reflectând asupra chenozei lui Isus Hristos. 

Chenoza este astfel privită ca „împletire a firii dumnezeiești 

în existența și activitatea ei cu firea omenească, arătându-se 

oamenilor nu altfel decât prin chipul smerit al omului, iar 

celorlalte Persoane ale Sfintei Treimi nu separată, ci într-un 

întreg cu firea omenească”6. Aducând împreună implicațiile 

relaționale ale chenozei – adică modul în care chenoza 

hristică afectează existența noastră ca persoane în comunitate 

și comuniune – și faptul că „impulsul de a înțelege hristologia 

și antropologia împreună reprezintă o marcă clasică a 

 
6 Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, p. 176-177. 
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teologiei răsăritene, care caută întotdeauna să reziste forței de 

suprasistematizare și specializare”7, avem premisele pentru a 

valorifica achizițiile teoretice de până aici prin prisma 

antropologiei hristologice. Pentru a realiza această trecere am 

acceptat premisa că în Hristos ni se arată chipul desăvârșit al 

lui Dumnezeu din om și atunci orice discuție despre 

temeiurile umanității noastre pleacă de la Noul Adam, nu de 

la vechiul Adam. Așadar, identitatea noastră umană și cea 

creștină se întâlnesc în același punct.  

Această identitate creștină are trei piloni de susținere:  

(1) autoidentificarea de sine;  

(2) apartenența la o comunitate creștină;  

(3) însușirea unui set de credințe și practici aferente8. 

După cum am încercat să dovedim, această identitate se 

construiește narativ, iar dimensiunea chenotică nu face 

excepție, fiindcă împărtășim convingerea că inclusiv în 

versetul în care se vorbește despre chenoză (Filipeni 2:7), 

aceasta abreviază niște narațiuni.  

 
7 Rytsar, Teologia chenotică, p. 37. Ca ilustrare a acestei orientări, a se 
vedea lucrarea de doctorat a teologului Vasile Cristescu, Antropologia și 
fundamentarea ei hristologică la Wolfhart Pannenberg și Dumitru 
Stăniloae, Iași, Trinitas, 2004. 
8 Pe urmele lui Medi Ann Volpe, Rethinking Christian Identity. Doctrine 
and Discipleship, Chichester, Wiley-Blackwell, 2013. 
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În final, se va contura o identitate dinamică, în care 

persoana lui Isus Hristos este fundament ontologic și model 

etic pentru om, iar omul își poate însuși narativ dispoziția 

chenotică prin participare la istoria răscumpărării lumii de 

către Dumnezeu prin Hristos. Capitolul se încheie cu un 

exercițiu de evaluare critică a identității creștin-naționale 

românești din perspectiva calităților și virtuților publice, 

respectiv chenotice pe care (nu) le manifestă. Arătăm că 

există riscul pentru identitățile naționale contopite cu cele 

religioase să cadă în capcana religiei politice a 

naționalismului. Apoi, din perspectiva teologiei publice 

narative, cercetăm cum pot fi amendate narațiunile 

fondatoare fără să fie abolită nevoia de mituri naționale care 

pot unii în jurul unor repere comune o țară, dar că și 

narațiunile minoritare trebuie lăsate să corecteze narațiunea 

dominantă. În fine, din perspectivă chenotică, subliniem 

imposibilitatea cultivării superiorității sau a conflictului 

motivate etnic, precum și modul în care este consolidată 

universalitatea creștinismului și întâietatea lui în raport cu 

orice ideologie.  

În capitol 5, această identitate chenotică 

necesarmente publică va fi analizată în lumina unor 

modalități de interacțiune cu societatea:  
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- printr-o prezență dialogală, care presupune nu 

doar schimb de informații, ci și schimbare de 

atitudine sau de discurs;  

- prin acțiune hristomorfică, ghidată de o etică 

fundamentată pe învățătura din celebra Predică de 

pe Munte;  

- și prin intermediul unor foarte interesante creații 

literare ale lui Vasile Voiculescu.  

Toate acestea vor fi precedate însă de o rezumare a 

discuțiilor teologice actuale despre modalitățile în care este 

imaginată prezența laicilor creștini în societate atât de către 

teologii români ortodocși, cât și evanghelici.  

Prezența va fi analizată ca virtute creștină 

caracterizată de intenționalitate și ca atitudine profetică pe 

care se bazează deschiderea către dialogul de tip chenotic cu 

societatea. Acesta presupune atât abilități „bilingve” 

(bilingvismul teologiei publice presupune cunoașterea 

limbajului teologic și al celui public, pentru a putea media, 

traduce și interpreta mesaje în ambele direcții), cât și o 

abordare dialectică a vorbirii și tăcerii în spațiul public. 

Acțiunea hristomorfică are de-a face, în esență, cu o 

etică ce să reflecte cât mai bine ceea ce am caracterizat ca 

dimensiune chenotică a identității creștine. Și am considerat 
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că Predica de pe Munte este o bază biblică ce merită explorată 

din cel puțin trei considerente: (1) este o învățătură explicit 

hristică; (2)  pare să stabilească niște standarde intangibile; 

(3) fundamentează Împărăția lui Dumnezeu. N-am urmărit 

însă elaborarea unei etici chenotice publice, cât mai ales am 

vrut să demonstrăm că și dacă pornim de la Predica de pe 

Munte există posibilitatea configurării unei asemenea etici. 

Deci sugestia este, mai degrabă, că dimensiunea publică a 

creștinismului nu este facultativă (chiar dacă poate fi asumată 

în grade diferite de oameni cu vocații diferite), ci ține de 

miezul Evangheliei răscumpărării. Iar dacă acceptăm să 

lucrăm în paradigma chenozei, atunci această dimensiune 

publică este inerent chenotică. 

Discuția despre rostirea adevărului în spațiul public 

ilustrează destul de bine, considerăm, diverse virtuți 

chenotice, dovedind că se poate configura un model care se 

poziționează critic și profetic atât față de societate, cât și, când 

e cazul, față de biserică, acordând prioritate fidelității față de 

Adevărul întrupat. 

În ultimul subcapitol, am încercat să valorificăm 

capacitatea narațiunii de a funcționa ca un „laborator al 

judecății morale”9 și am aplicat, prin recursul la analiza 

 
9 Ricœur, Sinele ca un altul, p. 185. 
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tipologică, o grilă chenotică la câteva dintre personajele 

teatrului lui Voiculescu. Rezultatul a fost că am descoperit 

atât reflectări ale chenozei hristice, cât și cópii complet ratate 

ale acesteia.  

 

Principalele concluzii 

O primă constatare este aceea că în spațiul public 

există destul de multă confuzie cu privire la ce presupune 

identitatea publică. Uneori, aceeași confuzie predomină și în 

comunitățile ecleziale. Această confuzie ar putea fi risipită 

dacă teologia socială și teologia publică – două demersuri 

salutare înrădăcinate în tradiția ortodoxă, respectiv în cea 

evanghelică – ar dobândi o popularitate mai mare la nivel 

universitar și eclezial, dar și dacă ar căpătă vigoare prin 

angajarea mai multor teologi în acest tip de reflecție. S-ar crea 

astfel premisele și pentru o etică socială. Prezența tot mai 

frecventă creștinilor în dezbateri publice, în ultimii ani, 

sugerează că încă se simte nevoia de o etică publică articulată 

coerent. 

Confuzia din spațiul public mai are o sursă: 

înțelegerea deficitară a contextului cu trăsăturile sale 

seculare, globale, pluraliste. Resurgența religioasă nu a fost 

însoțită nici de o alfabetizare religioasă a majorității 
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cetățenilor, nici de o inițiere în civism și susținerea activă a 

valorilor democratice.  

Recurgând la conceptul de chenoză, am anunțat, 

practic, o evaluare critică a modelelor existente, propunând 

reflecția asupra unui mode hristic prin excelență. Fiind vorba 

despre chenoza lui Hristos, „locul” de întâlnire a lui 

Dumnezeu cu omul, am cercetat implicațiile antropologice și 

identitare ale teologiei chenotice pentru persoana 

credinciosului laic. Și aici s-ar putea să existe o oarecare 

confuzie, chenoza fiind asociată – nu fără temei – cu o 

atitudine preponderent conciliantă, generoasă, sacrificială. 

Totuși, sacrificiul de sine nu e un scop, ci scopul e binele mai 

mare al celuilalt. Deci în forma ei cei mai intensă, chenoza 

înseamnă sacrificare pentru binele aproapelui. 

Identitatea creștină chenotică, însușită narativ, prin 

participare la narațiunea lui Hristos și prin identificarea cu el, 

nu are atât legătură cu ascunderea sau ostentația, ci cu 

fidelitatea față de mărturisirea adevărului Evangheliei. O 

evanghelie care anunță venirea Împărăției lui Dumnezeu pe 

pământ. Pentru a ilustra potențialul revelator-critic al 

chenozei, am încercat exercițiul evaluării identității naționale 

fundamentate pe fuziunea elementelor religioase cu cele 

etnice sau culturale și am conchis că putem păstra narațiunile 
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identitare, dar corectate cu contribuții din partea tuturor celor 

care fac parte dintr-o națiune definită politic și civic, nu etnic 

sau rasial.  

Constatând că există încă destul spațiu de reflecție ce 

trebuie acoperit în chestiunea prezenței laicilor în societate, 

am propus în ultimul capitol o formă de prezență care se 

distinge prin disponibilitate, com-pătimire și perseverență. 

Caracterizată de o atitudine profetică (ce presupune 

independența față de puterile omenești și criticarea sistemelor 

care întrețin răul) și însoțită de capacitatea de a vorbi limba 

teologiei și limba societății (respectiv a diverselor 

„publicuri”), această prezență stă ca bază pentru dialogul 

chenotic. E vorba despre un demers complex care presupune 

comunicare onestă bidirecțională, între comunitatea creștină 

și societate, dar și o comunicare cu Dumnezeu, în rugăciunea 

care nu înseamnă doar a vorbi,  ci și a tăcea și a assculta.  

Dialogul se poate prelungi în acțiuni, în măsura în 

care există și o etică ce să susțină același tip de atitudine și 

gesticulație chenotică. Iar temeiurile acestei atitudini le-am 

căutat și credem că le-am găsit în Predica de pe Munte. Fără 

să impunem neapărat ca standard o asemenea etică, sugerăm 

totuși că dimensiunea publică a trăirii creștine nu este 

facultativă, ci inerentă identității creștine și învățăturii 
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biblice. Și chiar când e vorba despre o perspectivă chenotică, 

aceasta rămâne sub imperativul „sării” și „luminii”, care 

presupun mai mult decât predicare sau evanghelizare.  

Testul rostirii publice a adevărului rămâne unul 

important pentru creștini, fiindcă adesea se ascund diverse 

alte atitudini sub masca unui adevăr necosmetizat. De aceea 

l-am și ales ca exemplul ilustrativ. Dacă ținem seama de 

concluziile discuțiilor despre prezență și dialog, atunci 

rostirea adevărului este un proces laborios ce necesită buna 

înțelegere a contextului și stăpânire a limbajului adecvat, pe 

de o parte, respectiv discernământ, smerenie și curaj, pe de 

alta. Mai mult, adevărul creștin este unul întrupat, atât în 

persoana lui Hristos, cât și în fiecare creștin care nu doar 

vorbește despre adevăr, ci i se cere să trăiască adevărul ca 

mod de viață. Totodată, acest adevăr există în narațiunea 

răscumpărării, la care participăm. De fapt, tocmai calitatea lui 

narativă îl face mai ușor de adu în public, în condițiile în care 

orice pretenție de universalitate a fost vehement contestată de 

teoreticienii postmodernismului. Ca narațiune însă, el poate 

fi propus și altora și poate fi adus în dialogul public, fără ca 

să fie nevoiți creștinii să-l ajusteze, dar și fără să aibă pretenția 

să fie impus prin mijloace coercitive altora.   
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În final, ne-am „jucat” (la sugestia lui Ricoeur) pe 

terenul narațiunii ficționale, ca să evidențiem tipologii 

chenotice în teatrul lui Voiculescu. Nu a fost doar o simplă 

adăugire insolită, ci credem că în creațiile literare, elementele 

unei identități sau atitudini chenotice sunt mai ușor accesibile 

creștinilor cu alte vocații și care nu dispun de instrumentarul 

teoretic pentru a înțelege discuția complexă despre chenoză, 

cu toate subtilitățile ei.  

S-au deschis, astfel, mai multe direcții în care ar putea 

merge cercetările ulterioare: elaborarea unei etici coerente 

pornind de la paradigma chenotică; tatonarea unei estetici 

chenotice; articularea unor demersuri de teologie publică mai 

„aplicată” la diverse probleme actuale, ce să valorifice 

această identitate chenotică publică a creștinului obișnuit.  
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