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This introductory paper analyzes the Orthodox,
Catholic, and Protestant sects, which form the core
of the Ecumenical movement. The development of
the feminine problem in the ecumenical movement
took shape in 1948, at the first Conference of the
E.C.C., when Sarah Chakko presented a report on
the place and role of women in church. Among the
most important women’s achievements we must
mention: The International Day of Prayer, the
creation of the Department on Cooperation of Men
and Women in Church and Society (1954), and The
Ecumenical Decade for Churches in Solidarity with
Women (1988- 1998). Beyond the dogmatic and
theological differences between the three sects and
between the places that they assign to women,
women’s contribution to the development of the
Ecumenic Movement is increasing.
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Ecumenismul
Sensul originar al conceptului de
«ecumenism» vizeazã, conform teologiei
tradiþionale, universalitatea unui sinod al
Bisericii creºtine universale, universalitate ce
asigura învãþãturii de credinþã elaboratã de acel
sinod un caracter normativ pentru întreaga
creºtinãtate. Ecumenismul ºi universalitatea
reprezintã însã atribute sau sensuri ale Bisericii
însãºi, precedând lucrarea ºi orientarea
expresiilor istorice ale sinoadelor. Ceea ce
conferã decisiv universalitate Bisericii nu este
atât întinderea ecumenicã, spaþialã, cât mai ales
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adevãrurile ortodoxe de credinþã, de învãþãturã
ºi de viaþã creºtinã elaborate de sinoade ºi
acceptate de toþi creºtinii. Miºcarea ecumenicã se
referã la o altã accepþiune a termenului,
implicând «iniþiativele ºi acþiunile organizate în
favoarea unitãþii creºtinilor conform cu
necesitãþile diferite ale Bisericilor ºi dupã
împrejurãri»1.
Conturat în secolul al XVIII-lea, sub influenþa
comunitãþilor pietiste, ecumenismul trece în
secolul al XIX-lea de la forma transconfesionalã
la cea interconfesionalã prin conºtientizarea
dependenþei eficienþei misionarismului de
realizarea unitãþii creºtine. Secolul al XX-lea a
permis instituþionalizarea ecumenismului,
factorul misionar fiind potenþat de nevoia
prevenirii ºi combaterii de cãtre Biserici a
consecinþelor nefaste ale rãzboaielor, de
tendinþele pentru unitate ºi cooperare
promovate de Liga Naþiunilor precum ºi de
eforturile îndreptate înspre unitate bisericeascã
iniþiate în cercurile protestante. În 1948, la
Amsterdam, este creat Consiliul Ecumenic al
Bisericilor (CEB), definit drept o asociaþie
frãþeascã a Bisericilor care îl acceptã pe Domnul
Isus Cristos ca Dumnezeu ºi Mântuitor.
Legãturile de colaborare, întrajutorare ºi
rugãciune stabilite între diferitele Biserici au fost
extinse în 1961 prin aderarea Bisericii Ortodoxe,
în urma recunoaºterii dogmei Sfintei Treimi.
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Miºcarea ecumenicã antreneazã în mod complex cele trei dimensiuni fundamentale ale
ecumenismului: ecumenismul teologic, laic ºi
spiritual. Ecumenismul teologic implicã dialogul
între teologii aparþinând diferitelor confesiuni,
dialog necesar formulãrii unei ecleziologii a
comuniunii. Divergenþele doctrinare au fost
atenuate prin înregistrarea unor puncte comune
însã consensul nu a fost încã obþinut.
Ecumenismul laic presupune angajarea
dinamicã, prin colaborare ºi susþinere reciprocã,
a creºtinilor în diverse activitãþi sociale,
umanitare. Ecumenismul spiritual recunoaºte
necesitatea metanoiei, a transformãrii interioare
prin intermediul rugãciunii. Comunitatea de
rugãciune a creºtinilor consolideazã
parteneriatul ecumenic, voinþa de reconciliere ºi
unitate în adevãr. Idealul comuniunii între
Cristos ºi fiecare dintre credincioºi, al
comuniunii între creºtini ºi la toate nivelurile ºi
între comunitãþile locale, particulare,
presupunând împãrtãºirea credinþei, rugãciunii
ºi a cultului, a grijilor ºi responsabilitãþilor
creºtine, devine problematic în condiþiile
divizãrii instituþionale a Bisericii2. Progresele
ecumenice înregistrate în ultimele decenii în
înþelegerea ºi acceptarea unitãþii Bisericilor în
diversitate continua sã aibã nevoie de o expresie
instituþionalã publicã. Conciliul al doilea de la
Vatican, 1965, nu a reuºit sã învie atitudinea
ecumenico-universalistã a vechilor sinoade
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ecumenice ; creºtinismul, astãzi, prezintã cel
puþin douã ecumenisme sau catolicisme creºtine,
deºi la universalitate pot participa toate Bisericile
întrucât toate poartã pecetea Duhului Sfânt care
e pretutindeni.
Una din dificultãþile ecumenismului actual o
constituie locul Bisericii Ortodoxe într-o Europa
unitã; excepþia greceascã, în contextul tradiþiei
«romanitãþii» Uniunii Europene, nu e suficientã
pentru a statua deschiderea spre creºtinismul
oriental. Declaraþiile Bisericii Ortodoxe,
afirmând respectul faþã de limba ºi tradiþiile
specifice ale bisericilor surori ºi idealul unitãþii ºi
diversitãþii în strãlucirea Uni-Treimii
dumnezeieºti, încurajeazã însã transcenderea
limitãrilor etnice ºi culturale, deci ºi opoziþia Orient-Occident.
În România, istoria constatã, cu excepþia
existenþei unor mãsuri de interes economic sãu
naþional, absenþa persecuþiilor religioase;
domnitorii ºi biserica au adoptat o atitudine de
înþelegere ºi toleranþã faþã de reprezentanþii ºi
credincioºii celorlalte culte creºtine3.
Ecumenismul local a urmãrit atât un scop
teologic, unitatea în Hristos sub diferite slujiri,
cât ºi naþional, asigurând edificarea civilizaþiei
romaneºti. Disputele interconfesionale apãrute
dupã Revoluþia din 1989 au necesitat
reglementãri politice, juridice ºi administrative
adecvate garantãrii drepturilor ºi libertãþilor
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religioase, intensificând totodatã demersurile de
stabilire a unui dialog spiritual.
Contribuþia ºi problematica femininã în
cadrul ecumenismului a luat o formã sistematicã,
“oficializându-se”, în anul 1948 când Sarah
Chakko a prezentat la prima Conferinþã a CEB-ul
un raport despre rolul ºi statutul femeii în
Bisericã în 58 de þãri. Totuºi, încã din secolul al
XIX-lea, în þãrile anglo-saxone s-a conturat ºi
dezvoltat o exegezã feministã a Bibliei. Pe de altã
parte, Ziua mondialã de rugãciune, cea mai
cunoscutã miºcare ecumenicã a femeilor, a fost
iniþiatã în deceniul al 9-lea al secolului trecut, în
cadrul organizaþiilor creºtine de femei din Statele
Unite, extinzându-se pânã în prezent în peste
170 de þãri, printre care ºi România. Forþa de
reconciliere a rugãciunii ecumenice a permis
stabilirea ºi optimizarea relaþiilor de cooperare ºi
solidaritate între creºtinii/creºtinele din þãri
diferite. Implicarea dinamicã a femeilor în
ecumenism s-a concretizat în 1954, dupã a doua
Adunare a CEB, prin crearea Departamentului
cooperãrii între bãrbaþi ºi femei în Bisericã ºi
societate. În 1975, la Nairobi, a fost adoptat un
program de studiu pe tema “Femeile ºi bãrbaþii
în Bisericã», program ce a antrenat o serie de
colocvii, seminarii ºi conferinþe. Rãspuns la
iniþiativa Naþiunilor Unite, „Decada ecumenicã a
Bisericilor în solidaritate cu femeile”, desfãºuratã
în perioada 1988 – 1998, a intenþionat
reafirmarea adevãrului biblic al binecuvântãrii
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comune a bãrbaþilor ºi femeilor, a egalitãþii ºi
responsabilitãþii comune a acestora de a menþine
ºi sluji Biserica în lume. Proiectul a abordat
probleme referitoare la dreptatea economicã, la
încurajarea ºi susþinerea femeilor de a participa
la viaþa Bisericii, precum ºi tema luptei contra
rasismului ºi a violenþei domestice. Obiectivele
iniþiale ale Decadei s-au materializat prin crearea
unui cadru favorabil includerii femeilor în
administraþie, în instituþiile ecumenice – mai ales
în comitete sau consilii decizionale, oportunitãþi
privind accesul la învãþãmântul teologic, crearea
unor reþele ºi organizaþii care sã permitã
afirmarea tinerelor femei, angajarea femeii în
activitatea diaconalã, programe educaþionale.
Ecumenismul feminin a accentuat necesitatea
participãrii plenare a fiecãrui mãdular al
Bisericii, conform chemãrii ºi capacitãþii fiecãrei
persoane, ca ºi precondiþie esenþialã a creãrii
comunitãþii de dragoste, înþelegere ºi respect
între semeni.
Activitatea ecumenicã a femeilor din România
s-a manifestat încã din anii ’70, prin sãrbãtorirea
anualã de cãtre femeile luterane a Zilei Mondiale
a Rugãciunii. în 1990, graþie efortului femeilor
reformate ºi ortodoxe, miºcarea ecumenicã a fost
organizatã sub forma Forumului Ecumenic
pentru România, înregistrat oficial în 1998 ºi
cuprinzând 38 de regiuni din toatã þara (cu o
reprezentare mai precarã în Moldova). Scopul
declarat al Forumului îl constituie promovarea
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credinþei vii bazatã pe Biblia Bisericilor Creºtine,
trãirea unui creºtinism autentic, evanghelic,
crearea unui cadru pentru dialog ºi acþiuni
comune femeilor creºtine din România, pentru
încurajarea iniþiativelor de dezvoltare a pãcii ºi
dreptãþii în spiritul toleranþei interconfesionale.
Activitatea Forumului cuprinde organizarea ZMR
(traducerea ºi editarea anualã a textului pentru
slujba de rugãciune, centralizarea colectelor),
organizarea întâlnirilor ecumenice ºi a unor
cursuri de varã, propunând exerciþii spirituale ºi
de autocunoaºtere pentru femei de toate vârstele
ºi confesiunile. Munca socialã, ajutorarea
substanþialã a celor aflaþi în nevoi materiale ºi
spirituale, rãmâne una din responsabilitãþile
centrale ale Forumului.

Ortodoxia ºi ecumenismul
Din perspectiva ortodoxã s-ar putea identifica
patru coordonate esenþiale ale ecumenismului.
Prima coordonatã reprezintã unirea tuturor
Bisericilor în integritatea învãþãturii apostolice
mãrturisitã de Biserica nedivizatã de la început.
Bisericile creºtine nu pot accede la unitate decât
prin încadrarea lor deplinã în tipologia
apostolicã, neîmpuþinatã, prezentã nu doar în
Noul Testament, ci în toatã tradiþia rãmasã de la
Apostoli4. Mãrturisirea Bisericii primare se
considerã a constitui ºi cel mai sigur criteriu de
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interpretare a Noului Testament. Deºi se
acceptã, pânã la un punct, interpretãrile
personale sau corespunzãtoare diferitelor tradiþii
formate ulterior în creºtinism, ele nu trebuie sã
anuleze esenþa tradiþiei apostolice sau sã se
contrazicã între ele, ci sã se întregeascã reciproc,
fiecare legitimându-se prin revelarea unui alt
sens implicat în mesajele complementare ale
doctrinei creºtine. De exemplu, afirmarea
cultului liturgic ca ºi necesitate pentru mântuire,
simþul puternic al prezenþei lui Dumnezeu în
lume ºi al lucrãrii Duhului Sfânt în Biserica,
proprii Ortodoxiei pot fi întregite de
practicismul metodic al catolicismului ºi
valorizarea pozitivã a experienþei fiecãrui individ,
susþinute de protestantism. O altã condiþie
pentru ca Biserica sã rãmânã una ºi apostolicã
este instituþionalitatea ei teandricã, mai precis,
comunicarea harului ºi întreþinerea vieþii de
comuniune prin aceleaºi Taine, inclusiv
ministeriul necesar pentru funcþia sacramentalã
ºi pastoralã, recunoscut de toþi membrii Bisericii.
A doua coordonatã a ecumenismului face
referire la sobornicitate ca unitate dogmaticã în
varietatea ºi independenþa Bisericilor locale.
Ecumenismul rezultat din sobornicitate afirmã ºi
actualizeazã toate valorile umane ºi divine în lumina lui Hristos, încurajând asumarea lor de
cãtre fiecare creºtin, într-o unitate în diversitate,
în cadrul deschiderii exhaustive cãtre lume.
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A treia determinaþie prin care înþelege
Ortodoxia ecumenismul recunoaºte existenþa
lucrãrii lui Dumnezeu ºi dincolo de frontierele
Bisericilor. Bisericile sunt legate cu lumea prin
umanitatea comunã a membrilor lor ºi a
celorlalþi oameni, prin originarea lor în actul creator al lui Dumnezeu, prin sistemul unitar de
raþiuni divine care îi susþine ºi guverneazã în
mod solidar, cât ºi prin unirea ontologicã a lui
Hristos ca om cu întreaga umanitate, antrenatã
în procesul de desãvârºire raþionalã ºi spiritualã,
materializatã în elevarea relaþiilor sociale.
Ultima coordonatã ecumenicã – apropierea
doctrinarã a Bisericilor prin deschiderea lor faþã
de lume – vizeazã colaborarea creºtinilor în
vederea rezolvãrii problemelor contemporane.
Activitatea externã, socialã nu mai e perceputã
drept ignobilã, ci, în primul rând, ca mijloc de
perfecþionare a experienþei spirituale creºtine, de
fortificare a raþiunii ºi potenþare a dragostei ºi
responsabilitãþii pentru semeni. Recunoaºterea
solidaritãþii umane ºi cosmice în mântuire a
permis înþelegerea mai acutã a valorii
comunitãþii umane. O consecinþã a acestei perspective o constituie reconcilierile doctrinare:
catolicismul a depãºit ideile statice despre natura
umanã, acceptând o natura mobilã, capabilã de
dezvoltare, precum ºi o naturã cosmicã angajatã
într-un proces de evoluþie indefinit.
Protestantismul a abandonat ºi el concepþia
despre mântuire ca „sola fide” ºi dispreþul faþã de
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faptele umane, în esenþa lor considerate a fi
toate pãcãtoase, recunoscând valoarea
restauratoare a faptelor de slujire. La fel,
individualismul protestant s-a apropiat de
învãþãtura originarã creºtinã prin îndepãrtarea de
concepþia maniheistã asupra materiei,
reacordându-i acesteia semnificaþia real pozitivã
pãstratã în Ortodoxie5.
Pe plan local, în cadrul ecumenismului din
România, s-a pornit de la temeiul teologic ºi s-a
încercat realizarea unei cunoaºteri reciproce cu
ajutorul Conferinþelor teologice
interconfesionale. Dialogul susþinut a permis
statuarea unor poziþii comune ale teologilor
români ºi ale organismelor ecumeniste actuale.
Respectând tradiþia bisericeascã de slujire a
poporului, ecumenismul local a susþinut
acþiunile de înfãptuire a dreptãþii sociale prin
participarea activã la ameliorarea vieþii din
România. Frãþietatea prezentã a Bisericilor ºi
cultelor s-a datorat deschiderii reciproce a
acestora ºi a fost consolidatã de colaborarea
istoricã armonioasã ºi îndelungatã, precum ºi de
angajarea comunã activã în menþinerea pãcii din
lumea întreagã. Astfel se explicã apartenenþa ºi
inserarea activitãþii Bisericii Ortodoxe Române în
discuþiile tematice vizând egalitatea ºi
colaborarea organizatã cu alte confesiuni ºi
popoare, mai concret – în marile organisme
ecumenice creºtine ale forurilor mondiale.
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Totuºi, în acest punct, se impune precizarea
existenþei unei atitudini negative a unor
ortodocºi ºi a unor biserici locale faþã de
ecumenism, atitudine aflatã în consonanþã cu
scepticismul Bisericii Ruse, Ierusalimului ºi
Eladei asupra miºcãrii ecumenice. Polemicile
graviteazã în jurul tezei teologiei moderniste
care afirmã existenþa Sfintelor Taine mântuitoare
ºi sfinþitoare ºi în afara graniþelor Bisericii
Ortodoxe, fapt ce coincide cu tratarea grupãrilor
eretice ºi schismatice ca nefiind complet rupte
de trupul Bisericii celei Una. O consecinþã a
recunoaºterii harului, chiar dacã nu în
plenitudinea sa, la nivelul Bisericilor eterodoxe
constã în posibilitatea rugãciunii în comun cu
eterodocºii ºi chiar a Euharistiei.
Oponenþii ecumenismului nu admit nici o
altã Tainã sãvârºitã în afara Bisericii Ortodoxe ca
fiind purtãtoare a harului Duhului Sfânt, servind
mântuirii celui ce o primeºte. Graniþele Bisericii
lui Hristos sunt definite prin douã condiþionãri:
credinþa adevãratã ºi unitatea euharisticã,
liturgicã. În plus, canoanele opresc rugãciunea
în comun cu ereticii ºi schismaticii : actul
rugãciunii fiind o mãrturisire a adevãrului de
credinþã, o participare misticã la dumnezeire în
baza credinþei credinciosului, în caz cã credinþele
diferã, se contrazic, cât de comunã mai poate fi
rugãciunea ?6 „Legalizarea” preoþiei feminine,
discuþiile referitoare la substituirea ideii de
Dumnezeu –Tatãl prin ideea unei Zeiþe-mamã au
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fost resimþite ca un atac al dogmei Sfintei Treimi,
dogma vitalã pentru credinþa Bisericii Ortodoxe.
Repudierea unor ortodocºi, în virtutea
hotãrârilor canonice, a oricãrui contact cultic ºi
sacramental cu eterodocºii nu afecteazã – se
precizeazã – misionarismul social, ospitalitatea
creºtinã, bunãcuviinþa. Refuzul rugãciunii
împreuna cu eterodocºii nu anuleazã
legitimitatea ºi oportunitatea rugãciunii pentru
toþi oamenii; însã, dat fiind cã „ în dogmã nu
exista concesie”, dezideratul minimului dogmatic devine inacceptabil pentru menþinerea
puritãþii credinþei ortodoxe. Deºi din 1920
Biserica ortodoxã a participat la crearea Miºcãrii
ecumenice iar ulterior a aderat la Consiliul
Ecumenic al Bisericilor, tendinþele naþionaliste
actuale, cel puþin cele manifestate în spaþiul
românesc, au ajuns sã denunþe în ecumenism
„panerezia” secolului XX.

Rolul ºi imaginea femeii în Ortodoxie
Contrar practicilor ºi mentalitãþilor adesea
misogine, desfãºurate cotidian în spaþiul
Ortodoxiei, analiza Evangheliei relevã
tratamentul imparþial pe care Isus l-a aplicat
femeii în calitate de persoanã umanã reflectând
în egalã demnitate chipul lui Dumnezeu. Aºa
cum specificã în exegeza sa Anca Manolache,
invocarea unor texte trunchiate ºi ignorarea
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gesturilor ºi atitudinii lui Hristos în varii situaþii,
au permis o interpretare masculinizatã a
doctrinei creºtine7. Fãrã a le blama sau dispreþui,
Isus depãºeºte uzanþele iudaice angajând
convorbiri cu femei pãcãtoase, cu femeia
samarineanã sau canaaneanã, expunându-se
contactului cu „necurãþia” bolnavei ºi preþuind
banul „vãduvei”. Atitudinea femeilor la
Crucificare ºi la mormântul Domnului, plinã de
iubire, curaj ºi smerenie contrasteazã cu confuzia
ucenicilor; revelarea învierii ºi înãlþãrii în faþa
Mariei Magdalena ºi însãrcinarea femeilor cu
propovãduirea vestei cele bune reabiliteazã
femeia ºi clarifica rolul sãu soteriologic. Fiinþarea
în trup bãrbãtesc ºi comportamentul feminin al
lui Isus restaureazã echilibrul între cele douã
entitãþi constitutive ale umanitãþii; preeminenþa
legii iubirii, blândeþii, iertãrii, ascultãrii în
creºtinism coincide nu întâmplãtor cu
reevaluarea virtuþilor feminine.
Mariologia ortodoxã resemnificã antropologia
creºtinã; natura umanã comunã a Mariei, dupã
contactul direct cu Persoana Logosului care Se
sãlãsluieºte în ea, devine o stare superioarã
noua, o naturã îndumnezeitã în care pãcatul a
murit. Fecioara Maria devine reprezentantul
moral al conºtiinþei omenirii în pregãtirea
mântuirii obiective8. Omul Maria rãspunde în
locul perechii adamice, dar în direcþia contrarã,
în sensul redempþiunii, al restaurãrii libertãþii
umane. Consimþãmântul, „fiat”-ul dat de Maria
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este universal; liberul ei arbitru funcþioneazã
pentru cã este persoana umanã în care natura
umanã este personalizatã feminin. Prin actul
Întrupãrii femeia este ridicatã la nivelul pierdut
de Adam; ea este cea care permite ca, prin
iubire, firea umanã sã vibreze la chemarea
divinã. Deºi Hristos este, ontologic, simbolul
naturii umane nepersonale, natura aceasta
personalizatã/enipostaziatã în Logos actualizeazã
decisiv valenþele pozitive ale feminitãþii.
Polemicile din cadrul ecumenismului
referitoare la problematica femininã au tins
adesea sã „rezume” rolul femeii la acela asumat
de Maica Domnului în Bisericã – de mamã, de
educatoare a copiilor, susþinãtoare a actelor
caritabile. Faptul cã Maria nu a fost nici apostol,
nici preot nu obnubileazã semnificaþia religioasã
a femeii; fãcând abstracþie de explicaþiile
conjunctural istorice, imposibilitatea asumãrii
unei funcþii majore, active a femeii în Bisericã a
fost elucidata de cãtre teologi din perspectivã
soteriologicã.
Paul Evdokimov iniþiazã demersul cognitiv de
explicitare a naturii arhetipului feminin ºi a
harismelor aferente prin reamintirea modului în
care este conceputã firea umana în hristologia
patristicã. Modelul – arhetip, cu chipul
dumnezeiesc pecetluit în el, „nu mai este parte
bãrbãteascã ºi parte femeiascã” sau, altfel spus,
reprezintã fuziunea originara încã nediferenþiatã
a elementelor masculine ºi feminine.
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Reciprocitatea constitutivã a omului adamic
reflectã comuniunea divinã în comuniunea
umanã, fiecare fiind fãcut „faþã-cãtre-faþa”
celuilalt, „în fata” celuilalt”9. Scindarea petrecutã
în structura finitã umanã atrage dupã sine
separarea de Dumnezeu; unul iniþial este rupt ºi
elementele constitutive sunt exteriorizate,
polarizate în masculin ºi feminin, împovãrate de
atracþie ºi repulsie. Sfâºierea comuniunii
transformã totul în obiect, facilitând dezvoltarea
conºtiinþei de tip stãpân-sclav, antrenata în
perceperea femeii ca ºi obiect al plãcerii sau al
puterii despotice a bãrbatului. Astfel, conchide
Evdokimov, diferenþierea între masculin ºi
feminin nu e condiþionatã fiziologic sau
psihologic ci, în primul rând, spiritual; ea reiese
din misterul viu care înglobeazã fiinþa umanã în
integralitatea ei. Dacã omul trebuia rãnit ºi
corupt în latura sa cea mai sensibilã la
comuniunea divinã, ispitirea Evei coincide cu
ispitirea principiului religios al naturii umane.
In consecinþa, relaþia dintre femeie ºi
mântuire se clarificã în lumina interpretãrii
mântuirii ca ºi adoptare, înfiere, datã fiind
centralitatea categoriei religioase a paternitãþii.
Paternitãþii divine, calificativ al fiinþei lui
Dumnezeu, care îl naºte pe Fiul îl purcede pe
Duhul Sfânt, îi corespunde direct maternitatea
feminina ca specificitate religioasa a firii umane.
Sensibilitatea aparte fata de spiritualul pur se
exprima prin femeie; sufletul feminin este mai
139

aproape de izvoarele Facerii. Fecioara Maria
devine chipul cosmic al nativitãþii ºi chipul
înþelepciunii lui Dumnezeu; prin ea
spiritualitatea femininã apare sofianicã ºi intens
corelatã cu Duhul Sfânt. Ambivalenþa chipului
Evei – cel luminos ºi cel întunecat - îºi gãseºte
corespondenþa în cele doua femei ale
Apocalipsei: femeia înveºmântatã în Soare,
simbol al Noului Ierusalim ºi abisul demonic al
desfrânatei Babilonului. Întruchipare a
elementului religios, prin femeie omenirea accede la rãu ºi tot prin ea primeºte fãgãduinþa
mântuirii, mesajul naºterii Izbãvitorului.
Contrariul dintre masculin ºi feminin, pentru a
nu se transforma în contradicþie disperatã, poate
fi reevaluat ca ºi complementaritate a unei
singure unitãþi supreme. Astfel, instinctul matern
este cel al izvorului din care provin toate, alfa iar
instinctul patern este cel al þelului cãtre care se
îndreaptã toate, omega.
Dacã persoana umanã a Nãscãtoarei de
Dumnezeu reprezintã corespondentul – în
planul arhetipal al sfinþeniei, al omenescului
desãvârºit – persoanei dumnezeieºti a lui Cristos,
problema preoþiei femeii capãtã alt înþeles prin
raportare la harismele atribuite femininului ºi
masculinului. Puterea sacerdotalã incumbã o
funcþie masculinã de martor, de sfinþire ºi
transformare a elementelor mundane în
Împãrãþie. Femeia nu poate fi preot fãrã sa se
trãdeze pentru cã ea e chematã sã-ºi împlineascã
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Preoþia Împãrãteascã prin fiinþa ei, prin natura ei,
conform stãrii ei harismatice10. Legata prin însãºi
structura sa ontologicã de Duhul Sfânt, femeia
participa la arhetipul Eva-Viaþã, cea care dã viaþã,
salveazã, ocroteºte fiecare componentã a creaþiei
masculine; slujirea ei nu se înfãptuieºte prin
funcþii, ci prin firea sa. Mai mult, continua
Evdokimov, Fecioara Maria, în virtutea castitãþii
sale ontologice, devine garant al harismei
materne a femeii – atunci când ea devine cu
adevãrat o „fãptura nouã” – de a-L naºte pe
Hristos în orice fiinþã umana prin puterea
Duhului Sfânt. Implicaþiile ecumenice ale
mariologiei se contureazã astfel mai clar:
intimitatea aproape înnãscutã a femeii cu
tradiþia, rolul sãu major în asigurarea
continuitãþii vieþii datoratã sfinþeniei lãuntrice ºi
puterii smereniei poate redresa ecumenismul actual, încã puternic tributar spiritului masculin ºi
de aceea prea puþin liturgic.
Masculinul ºi femininul sunt antinomice,
incompatibile ºi nu devin complementare decât
în ordinea harului, în Hristos, în urma unui
proces de convertire spiritualã reciprocã.
Reconstituirea lui Adam ca unitate arhetipala
implica plenitudinea coincidentei celor opuse
prin natura lor, integrarea Sfintei Fecioare ºi a
Sfântului Ioan în Hristos. Aceasta unitate e
prefigurata în cei doi poli ai oricãrui suflet:
fiecare este deodatã „roaba ºi prietenul
Mirelui”11. Totuºi, fiecare suflet aparþine preemi140

nent propriului sãu tip, diferenþiat incontestabil
de harisme distincte. Pentru femeie, harisma
fundamentalã o constituie, în cuvintele Sfântului
Apostol Petru, „zãmislirea omului cel tainic al
inimii”; prin intuirea concretului ºi a viului,
luminatã de relaþia nemijlocitã cu Duhul
Adevãrului, femeia are capacitatea nereflectatã
de a pãtrunde direct în existenta altcuiva ºi de a
sesiza inefabilul persoanei umane. În puritatea ei
luminoasã, femeia este ca o oglindã care reflecta
faþa bãrbatului, îl face sã se descopere pe el
însuºi ºi prin aceasta îl corecteazã. Slujirea
feminina, conchide Evdokimov, se exprimã cel
mai bine în comuniunea euharisticã ºi starea de
sfânt; datoritã instinctului matern pentru care
orice obiectivare este organic imposibilã, femeia
umanizeazã ºi personalizeazã lumea, o salveazã
de la alienare, transmiþând – în cursul iniþierii
pedagogice – simþul sacrului ºi celorlalte fiinþe.
Altfel spus, mântuirea lumii inaugurata de „fiat”ul Mariei e dependentã ºi de slujirea femeii
implicatã în harismele ei.

Catolicismul ºi ecumenismul
Deºi teologii romano-catolici identificã
originile ecumenismului în sinoadele unioniste
de la Lyon (1274), Constanþa (1414) ºi Florenþa
(1430), totuºi aceste întruniri au fost bilaterale
(catolici-ortodocºi) ºi nu ecumenice. Conciliul
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Vatican II, din 1959, întrunind Bisericile catolicã,
ortodoxã ºi protestantã, al cãrui caracter
„ecumenic” sau „general” constituie încã
subiectul unor dispute aprinse, a consolidat, cel
puþin simbolic, fraternitatea interconfesionalã.
Teoretizarea deja instituþionalizatã referitoare la
puterea cvasiabsolutã a Papei ar fi putut sã
interpreteze ca surprinzãtor evenimentul conciliar dacã nu ar fi fost anticipat de anumite
orientãri ale dinamicii religioase globale.
„Miºcarea biblicã”, însoþitã de experienþa unei
exegeze critice, „miºcarea liturgicã” - izvorâta
din dorinþa de a aprofunda ºi conºtientiza
semnificaþiile ceremoniilor – ºi „miºcare
ecumenicã”, semn al voinþei comune a
creºtinilor de a participa la realizarea unitãþii
Bisericii universale, toate acestea au prefigurat
reformele adoptate ulterior de Conciliu12.
Semnalãm dintre textele votate cu acest prilej
pe acelea relevante prin valenþele lor ecumenice:
declaraþia asupra libertãþii religioase,
recunoaºterea unei autenticitãþi creºtine
Bisericilor necatolice, evidenþierea
responsabilitãþii laicilor în viaþa Bisericii ºi a
vocaþiei creºtinilor de a se implica activ, solidar
în rezolvarea problemelor comunitãþii umane,
reforma liturgicã (trecerea de la limba latinã la
limbile naþionale). Crizele societãþii care au
succedat Conciliului Vatican II au favorizat o
receptare, daca nu ostilã, cel puþin controversatã
a tezelor proclamate. Dincolo de apariþia unei
141

comunitãþi schismatice în cadrul Bisericii
catolice, au existat contestãri ortodoxe ale
afirmaþiilor de tip doctrinar ºi reticente în a pune
în aplicare deciziile pastorale. Accentul
Vaticanului pus pe practica comuniunii a fost
interpretat drept indiferentism dogmatic;
realizarea comuniunii în Taine, privatã de o
elucidare prealabilã a distincþiilor doctrinare,
risca doar a justifica posibilitatea îmbinãrii unei
credinþe catolice cu un rit oriental. În acest context, Biserica ortodoxã a afirmat necesitatea unui
progres simultan în concilierea dogmaticã ºi
comuniunea practicã, reclamând renunþarea la
uniatism ºi abandonarea inflexibilitãþii
catolicismului în problema primatului ºi a
infailibilitãþii papale.
În 1993, la Balamand, Comisia mixtã
internaþionalã pentru dialogul teologic între
Biserica Romano-Catolicã ºi Biserica Ortodoxã a
semnat un document istoric de colaborare ºi
consens în vederea restaurãrii unitãþii.
Excluderea pentru viitor a oricãrui prozelitism ºi
a oricãrei voinþe de expansiune catolicã în
detrimentul Bisericii ortodoxe ºi afirmarea
disponibilitãþii Bisericilor ortodoxe autocefale de
a participa la dialogul teologic reprezintã
clarificãri statuate de acest document, favorabile
deschiderii ecumenice ºi întãririi sobornicitãþii ºi
colegialitãþii sinodale.
Referitor la trãsãturile esenþiale ale Bisericii ºi
ale misiunii ei, catolicismul reafirma ca Biserica e
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una, sfântã, catolicã ºi apostolicã ºi identifica
aceastã Bisericã unicã a lui Cristos cu Biserica
catolicã, guvernata de urmaºul lui Petru ºi de
episcopii aflaþi în comuniune cu el, deºi este
recunoscutã, în afara organismului ei vizibil,
existenþa a numeroase elemente de sfinþire ºi
adevãr. Decretul despre Ecumenism al
Conciliului Vatican II expliciteazã: „Numai prin
Biserica Catolicã a lui Cristos, care e
instrumentul general de mântuire, poate fi
dobânditã toatã plinãtatea mijloacelor de
mântuire”. Deºi exista o diversitate de daruri,
funcþii, stãri ºi moduri de viaþã între membrii
Bisericii, ele sunt integrate în comuniunea
eclezialã dupã cum ºi varietatea popoarelor ºi a
culturilor este cuprinsa în Poporul lui
Dumnezeu. Principiul unitãþii Bisericii este
asigurat de Sfântul Duh ºi de întemeierea sa
întru Cristos; mãrturisirea credinþei apostolice,
celebrarea comunã a cultului divin, succesiunea
apostolicã prin sacramentul preoþiei sunt
legãturile vizibile ale comuniunii. Cunoaºterea
frãþeascã reciprocã, formarea ecumenicã a
credincioºilor, preoþilor, dialogul dintre teologi
ºi întâlnirile între creºtinii diferitelor Biserici ºi
comunitãþi, colaborarea între creºtini în
diferitele domenii ale slujirii oamenilor
constituie alte modalitãþi de a desãvârºi unitatea
Bisericii.
Catolicitatea Bisericii semnificã
„universalitatea” ei în douã sensuri: „dupã
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totalitate” ºi „dupã integralitate”. Biserica este
catolicã deoarece în ea e prezent Cristos ºi
pentru cã e trimisã în misiune de Cristos cãtre
toþi oamenii iar Bisericile catolice sunt pe deplin
catolice prin comuniunea cu Biserica Romei în
virtutea originii sale deosebite. Biserica
universalã nu se rezuma la o simpla însumare de
Biserici particulare, ci, mai degrabã, se
înrãdãcineazã într-o varietate de elemente
culturale, sociale ºi umane, rãmânând universalã
prin vocaþie ºi misiune. Totuºi, exprimarea
plinãtãþii catolicitãþii în realitatea însãºi a vieþii
este supusã unor complexe dificultãþi.
ªi în România, conform „Codului canoanele
Bisericilor orientale”, este încurajatã participarea
cu competenþã la opera ecumenicã trezitã de
darul Spiritului Sfânt. Promovarea unitãþii între
toate Bisericile orientale se poate realiza prin
rugãciune, prin exemplul vieþii, prin fidelitatea
faþã de tradiþiile vechi, potenþarea cunoaºterii
reciproce ºi „prin colaborarea ºi aprecierea
fraterna a lucrurilor ºi sufletelor”13. Iniþiativele
miºcãrii ecumenice se preconizeazã a fi susþinute
de constituirea unei comisii de experþi în
probleme de ecumenism, în cadrul fiecãrei
Biserici, în consonanþã cu normele speciale de
drept particular instituite de Scaunul Apostolic
Roman pentru Biserica universalã. De asemenea,
este stimulatã ºi apreciatã cooperarea
credincioºilor catolici cu ceilalþi creºtini în
probleme precum: operele de caritate ºi dreptate
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socialã, apãrarea demnitãþii umane ºi a
drepturilor sale fundamentale, promovarea pãcii,
comemorarea zilelor patriei ºi sãrbãtorile
naþionale. Concretizarea demersurilor
ecumenice întimpinã însã suficiente obstacole în
procesul de nuanþare optimã a demersului
teologic astfel încât sa fie eludate pericolele
falsului pacifism, al indiferentismului sau al
excesului de zel.

Rolul ºi imaginea femeii în catolicism
Antropologia creºtinã catolicã e definitã de
încrederea în factorul uman, în posibilitãþile ºi
responsabilitãþile date oamenilor înºiºi de cãtre
divinitate. Prin urmare, pãcatul, deºi perverteºte
chipul lui Dumnezeu în om, nu îl distruge
complet ºi nici nu anuleazã libertatea umanã.
Afirmarea tezei gratuitãþii mântuirii, a rolului
harului în economia izbãvirii nu dizolvã
semnificaþia meritelor umane întrucât acþiunile
bune pe care le poate iniþia omul constituie ele
insele un fruct al binecuvântãrii. Un alt aspect al
optimismului catolic vizeazã recunoaºterea
rolului ºi a contribuþiei operei oamenilor la
edificarea Împãrãþiei lui Dumnezeu cat timp e
respectata conformitatea cu planul divin revelat
în Evanghelie. în plus, persoana umana, dupã
moarte, poate avea speranþa ºi încredinþarea cã
va accede la dimensiunea plenara a umanitãþii
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sale în virtutea actualizãrii depline a puterii
Duhuli Sfânt. O relaþie privilegiatã se poate
instaura prin comuniunea dintre cei sanctificaþi,
în special dintre Fecioara Maria ºi cei ramaºi în
lumea aceasta.
Revelatorie pentru viziunea catolicã este ºi
credinþa cã instituþia bisericeascã sau instituþiile
de solidaritate umane, societãþile frãþeºti
construite pentru combaterea nedreptãþilor,
anticipã sau chiar permit stabilirea Împãrãþiei lui
Dumnezeu în lume. Rolul soteriologic al
Bisericii, una din consecinþele prezentei Duhului
Sfânt în ea, nu se limiteazã la construirea
cadrului în care ar acþiona numai Dumnezeu, ci
demonstreazã o eficienþã realã în realizarea
planului divin. Pentru catolicism, Biserica
istoricã este ea însãºi „tainicã”, este în acelaºi
timp chip ºi prezenta a trupului lui Hristos, ea
este trupul lui Hristos „deja ºi nu încã”.
Referitor la relaþia bãrbat – femeie,
catolicismul, ca ºi ontologie afirma predestinarea
omului de a reproduce chipul Fiului lui
Dumnezeu fãcut om astfel încât Cristos sa fie
Întâiul nãscut între mulþi fraþi ºi surori. Starea
paradisiacã numitã „dreptatea originarã” era
definitã de armonia interioarã a persoanei
umane, armonia dintre bãrbat ºi femeie –
armonia cuplului primordial rãsfrângându-se
asupra întregii creaþii. Femeia ºi bãrbatul sunt
creaþi, voiþi de Dumnezeu intr-o perfecta
egalitate ca persoane umane, cat ºi în fiinþa lor
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de bãrbat ºi femeie. Ambele sexe sunt, cu o
identicã demnitate, „dupã chipul lui
Dumnezeu”, „perfecþiunile” lor reflectând
înþelepciunea ºi bunãtatea Creatorului. Fãcuþi
„unul pentru celalalt”, fãrã a fi „incompleþi’, ei
sunt destinaþi unei comuniuni de persoane, în
care fiecare poate fi „ajutor” pentru celalalt,
fiindcã sunt în acelaºi timp egali ca persoane ºi
complementari ca bãrbat ºi femeie. Cooperând
în chip unic la opera divinã, femeia ºi bãrbatul,
ca soþi ºi pãrinþi, au sarcina de a transmite
urmaºilor viaþa umanã.
Eva, în pofida neascultãrii ei, a primit
fãgãduinþa unei descendenþe care va avea
puterea de a învinge Rãul ºi de a fi mamã a
tuturor celor vii. Misiunea decisivã a Mariei a fost
însã pregãtitã de aceea a femeilor sfinte;
Dumnezeu alege, contrariind aºteptãrile umane,
ceea ce era considerat slab ºi neputincios pentru
a-ºi demonstra fidelitatea faþã de fãgãduinþã: Sara
devenitã mamã, Ana, Debora, Ruth, Iudita.
Dogma Neprihãnitei Zãmisliri, proclamata în
1854, susþine însã rãscumpãrarea Mariei încã din
primul moment al zãmislirii ei, printr-un har ºi
un privilegiu unic al divinitãþii. Catolicismul
considera ca, daca n-ar fi fost pe deplin purtata
de harul divin, Maria n-ar fi putut da
consimþãmântul liber al credinþei ei. Aceasta tezã
a complicat relaþia dintre femeia catolicã
obiºnuitã ºi Fecioara Maria, adâncind diferentele
ontologice existente între cele douã ºi
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periclitând eficienþa funcþionãrii Mariei ca ºi
model feminin. Oricum, prin ascultarea
credinþei, Maria a „devenit cauza de mântuire
pentru sine ºi pentru întreg neamul omenesc”,
nefiind împiedicatã de vreun pãcat, oferindu-se
total pe sine persoanei ºi lucrãrii Fiului sãu14.
Maternitatea divinã ºi virginalã a Mariei e
potenþatã de maternitatea sa spiritualã care se
extinde la toþi oamenii pe care Isus a venit sã-i
mântuiascã. Maria este Fecioarã pentru cã
virginitatea ei e semnul credinþei ei neclintite ºi
al dãruirii ei totale faþã de voinþa divinã ºi e în
acelaºi timp Mamã întrucât e figura ºi cea mai
desãvârºitã realizare a Bisericii. Rolul Mariei fata
de Biserica este inseparabil de unirea ei cu
Cristos ºi decurge direct din ea; prin aderarea ei
deplinã la lucrarea rãscumpãratoare a Fiului ei,
ea devine modelul credinþei ºi al iubirii,
constituind chiar prototipul Bisericii. Redând
sufletelor viata supranaturalã, chiar ºi dupã
ridicarea ei la cer, maternitatea Mariei continuã
sã se manifeste în ordinea harului, fiind astfel
invocata sub titlurile de Apãrãtoare,
Sprijinitoare, Ajutãtoare, Mijlocitoare. Marie,
icoana eshatologicã a Bisericii, ii este închinat un
cult deosebit, influenta sa mântuitoare
întemeindu-se pe mijlocirea lui Cristos.
Pentru aprofundarea dimensiunii materne a
Bisericii devine indispensabila realizarea
legãturii personale a preotului cu Mama
Mântuitorului, ai cãrei fii adoptivi am fost cu toþii
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hãrãziþi de pe Golgota. Parte esenþialã a
spiritualitãþii catolice, cultivarea unei
spiritualitãþi mariane sãnãtoase este îndeplinitã
prin dobândirea unei cunoaºteri complete ºi
exacte a doctrinei Bisericii despre Fecioara
Maria, alimentarea unei iubiri autentice fata de
Mama lui Cristos, dezvoltarea capacitãþii de
comunicare a iubirii pe care o are Maria fata de
oameni.16 Formarea intelectuala, spirituala ºi
pastorala a preoþilor catolici ºi a tuturor
sufletelor devotate Bisericii ºi lui Dumnezeu
implica raportarea la modelul Mariei, mai precis,
imitarea în virtuþi ºi sfinþenie, admiraþie pentru
acceptarea supusã a menirii sale, seninãtatea în
toate circumstanþele vieþii. Viziunea corectã
asupra femeii, a demnitãþii persoanei ºi a
valorilor intrinsece feminine ar trebui sã
constituie un corolar al acestui tip de educaþie.
Aspirând la actualizarea modelului Mariei
prin concretizarea comunitãþii de credinþa, de
speranþa ºi iubire, familia creºtina, ca ºi Biserica
familiala, constituie o realizare specifica a
comuniunii ecleziastice. Comuniunea conjugala,
semn ºi imagine a comuniunii dintre Tatãl ºi Fiul
în Duhul Sfânt, deoarece Dumnezeu, creând
umanitatea bãrbatului ºi a femeii dupã chipul
Sau, a întipãrit în ea vocaþia ºi deci capacitatea ºi
responsabilitatea corespunzãtoare pentru iubire
ºi comuniune. Prin urmare, membrii familiei
sunt persoane egale în demnitate, revenindu-le o
diversitate de rãspunderi, drepturi ºi îndatoriri ;
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armonia cuplului ºi a societãþii depinde major de
modul în care sunt trãite între sexe
complementaritatea, nevoia unuia de celalalt ºi
sprijinul reciproc. Strict doctrinar, femeii i se
oferã egalitate ca ºi valoare personala ºi în toate
drepturile ce decurg din aceasta. Reprezentanþii
ambelor sexe, înzestraþi identic cu suflet raþional,
având aceeaºi naturã ºi aceeaºi origine,
rãscumpãraþi în mod egal de jertfa lui Cristos,
chemaþi sã participe la aceeaºi fericire divinã, nu
pot fi decât egali în esenþã. Diferenþele
constatate între ei aparþin planului lui
Dumnezeu ºi sunt destinate sã încurajeze
iubirea, împãrtãºirea, bunãvoinþa ºi îmbogãþirea
reciprocã.

Protestantismul ºi ecumenismul
Teologii protestanþi identifica originile
ecumenismului în secolul XVI, asociind
eforturile organizatorice dintre anii 1517 – 1948
cu miºcarea ecumenicã. Pot fi distinse doua
etape ale ecumenismului protestant:
ecumenismul intern ºi ecumenismul actual,
conceput ca solidaritate ºi apropiere între
creºtini. Secolul al XIX-lea este definit de
dinamica internaþionalelor protestante dintre
care Uniunile Creºtine ale Tinerilor (YMCA) vor
include, într-o ramura a sa, în 1895, cu titlu individual, catolici ºi ortodocºi. Dupã primul rãzboi
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mondial sensul ecumenismului se nuanþeazã
prin reconcilierea vizata între creºtinii de diferite
confesiuni. Iniþiativele protestante se soldeazã cu
o enciclica a Vaticanului (1928) prin care acesta
condamna ecumenismul iar Bisericile
protestante (hegemonice ºi majoritare) ºi
ortodoxe se grupeazã în doua miºcãri
ecumenice. Consiliul Ecumenic al Bisericilor,
constituit definitiv în 1948, e rezultatul fuzionãrii
miºcãrii creºtinismului practic, centrat pe
unitatea creºtinilor în fapte concrete ºi
participarea la procesul de ameliorare al
societãþii, ºi a miºcãrii „Credinþã ºi Constituþie”,
axatã pe analize doctrinare ºi structurale.
Recunoaºterea, în Decretul despre
ecumenism al Vatican II, principiilor creºtine ale
protestantismului a fãcut posibila
instituþionalizarea ecumenismului catolico-protestant. Întrunirile interconfesionale mixte ºi
constituirea diferitelor grupuri sau miºcãri
bazate pe colaborarea catolicilor ºi protestanþilor
au fost susþinute în paralel de aprofundarea
teologicã a dialogurilor doctrinare. Deºi
problemele de etica socialã au unificat cele doua
confesiuni, animozitãþile nãscute de centralizarea
instaurata de Roma ºi ataºamentul fata de
identitatea protestantã s-au repercutat negativ
asupra dezideratelor ecumeniste. Activitatea
Consiliului Ecumenic al Bisericilor, grupând un
ansamblu de aproximativ trei sute de biserici,
altele decât Biserica catolica romana, iniþiazã însã
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permanent contacte cu Biserica catolica.
Colaborarea datorata prezentei observatorilor
catolici la întrunirile ecumenice s-a concretizat
prin crearea consiliilor creºtine ale Bisericilor la
nivel naþional sau regional15.
Prima Conferinþa panortodoxa de la Rodos,
1961, a dinamizat dialogul teologic dintre
Ortodoxie ºi Protestantism; în România, aceste
demersuri de cunoaºtere reciproca au fost
materializate în cadrul conferinþelor teologice
interconfesionale la care au participat ortodocºi,
luterani, reformaþi ºi unitarieni. Daca prima
reuniune de dialog bilateral a Bisericii Ortodoxe
Romane cu Biserica Evanghelica din Germania a
avut loc la Goslar, în 1979, ea a fost consolidata
de curând de un al doilea dialog, la Iaºi, în 1980.
Reuniunile ortodoxo-reformate de la Debreþin ºi
Budapesta au inclus contribuþii notabile ale
reprezentanþilor ortodocºi romani. Conflictele,
ivite dupã 1989, dintre Ortodoxie ºi Biserica
reformata din Transilvania, argumentate de
interese politice, au tulburat aspiraþiile
ecumeniste, dar fiind totuºi în curs de diminuare
prin vizita Patriarhului României la Budapesta16.

Rolul ºi imaginea femeii în
protestantism
Radicalismul protestant a fost structurat în
jurul celor trei principii majore ale Reformei:
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numai Dumnezeu, numai Scriptura, numai
harul, fiind ulterior diversificat printr-o
multitudine de contaminãri generale politice,
economice ºi culturale. Esenþialã pentru
protestantism este aserþiunea conform cãreia
Dumnezeu se face cunoscut fiecãruia numai prin
Sfânta Scripturã. Absenþa unui preot intermediar
între Dumnezeu ºi fiinþa umanã desacralizeazã
preoþia ºi contestã infailibilitatea Bisericii.
Relativitatea tuturor Bisericilor existente se
explicã prin distincþia dintre Biserica vizibilã
(instituþie condiþionatã istoric ºi geografic) ºi
Biserica nevãzutã (Trupul lui Cristos ca ºi o taina
divinã). Consecinþe: nici o creaturã nu poate fi
obiect de adoraþie sau rugãciune – nici Maria
(care a avut ºi alþi copii dupã Isus), nici sfinþii.
Diferenþa dintre pastor ºi laici nu e una de
esenþa, ci rezidã în specializarea, funcþia aparte
îndeplinitã de primul, dar care poate fi asimilatã
ºi de laici. De aceea majoritatea Bisericilor
protestante actuale admit femei-pastor ºi
persoane cãsãtorite.
Sacralitatea, în viziunea protestantismului
intelectualist, este centralizatã de Biblie;
autoritatea Scripturii devine imperativã prin
epurarea religiei de gesturile liturgice ºi de
semnificaþia structurii ecleziale. Trebuie sã
remarcãm cã, sub influenþa ecumenismului,
liturghiile aparþinând unor anume tradiþii
protestante prezintã suficiente asemãnãri cu cea
catolicã. În general, rolul Bisericii se rezumã la
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predicare: în virtutea fenomenului de
intertextualitate, Scriptura poate fi propriul ei interpret. În pofida acestor supoziþii teoretice, la
nivel practic, varietatea interpretãrilor biblice
ajung sã distanþeze serios diferitele biserici
protestante.
Antropologia protestantã pare a afirma o
pasivitate integralã a fiinþei umane din
perspectiva mântuirii: credinþa nu poate fi
obþinutã decât prin harul lui Dumnezeu iar toate
acþiunile pioase sunt zadarnice, individul
neputând accede la sfinþenie decât prin
binecuvântare divina. în aceeaºi linie de idei,
sfintele taine sunt doar simboluri ale harului
dumnezeiesc ºi nu au valoare decât dacã sunt
primite cu credinþã. Morala protestantã capãtã
astfel un caracter fundamental teologic: rolul
creºtinului este de a aduce oamenii pe calea
mântuirii ca semn al gratitudinii sale faþã de propria sa îndreptare. Mai particular, morala sexualã
ºi conjugalã a fost revalorificatã prin Reforma.
Daca divinitatea a creat fiinþa umanã sexuatã,
sexualitatea nu e consideratã maleficã, rea în
sine, ci doar în condiþiile neasocierii ei cu
dragostea ºi disciplina. În virtutea asocierilor
simbolice a femeii cu natura, pasiunea, naturalul,
trupescul, aceasta concepþie se repercuteazã
pozitiv asupra demnitãþii ontologice a femeii ºi
femininului. Abordarea unor probleme precum
divorþul, contracepþia, avortul, experimentele
genetice, exprimã o viziune îndepãrtata de
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spiritul catolic, fiind mai aproape de
individualismul ºi respectul faþã de drepturile
omului manifestate în modernitate.
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