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Fructum dabit – misiune și dialog interreligios din perspectivă ortodoxă 

și romano-catolică: arhiepiscopul Anastasie Yannoulatos și monseniorul 

Michael L. Fitzgerald 

[Rezumat] 

 

Cuvinte cheie: misiune, dialog interreligios, ecumenism, toleranță, 

pluralism, fanatism, integrism, globalizare, parohie, laici, relații creștini – 

musulmani, Conciliul II Vatican, Anastasie Yannoulatos, Michael L. Fitzgerald 

 

Pr. Drd. Vasile Alexandru Prodea 

 

Actualitatea temei. În ziua de astăzi, marcată de globalizare și masive 

deplasări de populație, problema dialogului interreligios se pune mai acut ca 

niciodată. Mircea Eliade atrăsese însă atenția asupra unui aspect: el punea la 

îndoială actualitatea cunoscutei fraze a lui A.N. Whitehead, după care istoria 

filozofiei occidentale nu este, în fond, decât un lung șir de note de subsol la 

filozofia lui Platon. Această „splendidă izolare”, ca și pretinsa superioritate a 

civilizației europene în lume, se afla la apus: mentalitatea apuseană începuse deja 

să se întâlnească (să se confrunte?) cu alte tipuri de civilizație, cum ar fi de 

exemplu cea a culturilor asiatice. Începea astfel un fenomen ce se continuă până în 

zilele noastre, uneori cu rezultate dramatice – orizontul cultural uman este mai larg 

decât se credea până de curând, iar „la urma urmei, întâlnirea – ori ciocnirea – 

dintre civilizații este totdeauna o întâlnire între spiritualități, chiar între religii 

diferite”. În consecință, „creațiile culturale ale popoarelor extra-occidentale trebuie 

examinate în sine, fiind de așteptat ca cercetătorii să încerce să le înțeleagă cu 

aceeași pasiune intelectuală cu care se apleacă asupra lumii lui Homer, asupra 

profeților lui Israel, asupra filozofiei mistice a lui Meister Eckhart”. 
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Desigur, specificitatea contextelor în care trăiesc astăzi creștinii ridică o 

diversitate de probleme. Spre exemplu, nu poate fi trecută cu vederea poziția 

creștinilor – una minoritară – în țări preponderent musulmane, în care, din 

nefericire, nu de puține ori s-a ajuns la conflicte și persecuții care ne duc cu mintea 

la situația martirilor din primele secole creștine. De altfel, istoria comună creștino-

islamică nu a fost de puține ori marcată de conflicte mai mult sau mai puțin 

deschise, mai mult sau mai puțin sângeroase. Din acest motiv, bazele actuale ale 

dialogului interreligios dintre creștini și musulmani reprezintă un lanț cu destule 

verigi slabe, de unde și dificultățile inerente ce trebuie să fie depășite în viitor. 

Problema identității creștine a Europei, respectiv a atitudinii creștinilor din 

țările europene în care sunt majoritari redeschide, pentru ansamblul creștinismului, 

problema dialogului interreligios și a misiunii sale în lume. Este motivul pentru 

care ne-am propus, ca temă de cercetare doctorală, să evidențiem principiile 

misionare și cele ale dialogului interreligios în cadrul celor două mari tradiții 

creștine, cea ortodoxă și cea romano-catolică. De asemenea, am apelat la opera a 

doi dintre cei mai cunoscuți teologi misionari din cadrul fiecărei tradiții creștine 

amintite: pe de o parte, arhiepiscopul Anastasios Yannoulatos, pe de altă parte, 

arhiepiscopul Michael L. Fitzgerald. În fapt, bio-bibliografiile acestora prezintă 

uimitoare similitudini: ambii au fost implicați încă din tinerețe în activitatea 

misionară; au făcut misiune în țări extra-europene; au condus centre sau organizații 

misionare; au devenit ierarhi în cadrul Bisericilor de care aparțin; au fost și sunt 

implicați în dialogul cu alte religii, și mai ales cu Islamul; au o intensă activitate 

publicistică, axată pe tema misiunii și a dialogului interreligios actual etc. Toate 

acestea ne-au determinat să îi alegem pecei doi ca subiecți în cercetarea doctorală 

de față, cu intenția de a evidenția câteva puncte comune, dar și elemente specifice, 

care să contribuie la o mai mare apropiere între cele două Biserici tradiționale, 
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respectiv la dezvoltarea unei poziții creștine comune în fața provocărilor pe care le 

lansează, din punct de vedere cultural și religios, lumea de astăzi.  

Limitele cercetării. Este dificil să abordezi astăzi teme precum misiunea, 

dialogul ecumenic și cel interreligios. Dinamismul religios și cultural, datorat 

globalizării, relativismului, seculariazării și difuzării spiritului integrist, face greu 

de fixat în cadre rigide realitatea cultral-religioasă a umnității. Apoi, întlnirea între 

diversele religii și credințe, chiar creștine, a fost și este, din păcate, nu de puține ori 

marcată de conflict și nu de dialog, de fanatism și nu de toleranță. În ceea ce ne 

privește, am încercat însă să accentuăm aspectele pozitive, nu cele negative, 

succesele, nu nerealizările dialogului. Este motivul pentru care am utilizat în titlu 

sintagma „fructum dabit”, „a da fruct”, ce se regăsește în Psalmul 1. Aici, în 

primele trei versuri, se vorbește despre bărbatul credincios: „Fericit bărbatul, care 

n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul 

hulitorilor n-a şezut; ci în legea Domnului e voia lui şi la legea Lui va cugetă ziua 

şi noaptea. Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la 

vremea sa şi frunza lui nu va cădea şi toate câte va face vor spori”. Într-un fel, așa 

se prezintă și lucrarea teologului misionar, a celui implicat în dialogul cu ceilalți: 

lucrând zi și noaptea, împlinind voia și legea divină, el se va adăpa din izvoarele 

credinței până când pomul pe care el l-a sădit va rodi. Este o lucrare migăloasă, pe 

alocuri anevoioasă, dar fără de care nu-și poate împlini menirea. Sperăm ca vremea 

rodirii să fie cât mai aproape, convinși fiind că doar prin viața și opera unor teologi 

ca arhiep. Anastasios Yannoulatos și arhiep. Michael L. Fitzgerald dialogul 

credinței și al iubirii va rodi, sub lucrarea harului Duhului Sfânt. Căci doar voia 

dumnezeiască va hotărî când va veni „vremea sa”… 

Metoda cercetării. În lucrarea noastră ne propunem să realizăm o analiză 

teologică interdisciplinară, motiv pentru care vom utiliza mai multe metode de 
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cercetare. Amintim aici trei dintre ele: metoda istorică, metoda comparativă și 

metoda analitică. 

Metoda istorică ne va ajuta să evocăm cele mai importante etape din istoria 

misionară a Bisericii Ortodoxe, mergând din epoca apostolică și până în 

contemporaneitate. Acest excurs istoric este necesar pentru a putea fi identificate 

principiile fundamentale și rezultatele care au definit misiunea ortodoxă, respectiv 

relația cu membrii altor religii și mai ales cu Islamul. De asemenea, metoda istorică 

este necesară, atât în cazul arhiepiscopului Yannoulatos cât și al monseniorului 

Fitzgerald pentru a înțelege mai bine etapele ce pot să fie identificate în raportul 

Bisericii Ortodoxe și al Bisericii romano-catolice cu alte religii. Spre exemplu, 

Yannoulatos identifică patru mari etape în relația Ortodoxie – Islam, mergând de la 

conflict și până la dialog irenic, fără de care nu se pot trasa liniile principale pentru 

consolidarea și dezvoltarea acestui raport în viitor. 

Metoda comparativă va contribui și ea la o mai bună înțelegere a ceea ce 

definește specificul misiunii ortodoxe și al misiunii romano-catolice: punctele 

comune și cele deosebite, așa cum apar ele expuse la arhiep. Anastasios 

Yannoulatos și la cardinalul Michael L.  Fitzgerald. Desigur, această misiune a fost 

și este determinată de condițiile socio-istorice, însă nu trebuie niciodată pierdute 

din vedere principiile eclesiologice care stau la baza misiunii și care sunt 

neschimbabile. În consecință, fiecare loc și perioadă istorică determină 

discontinuități, fără însă a altera esența misiunii Bisericii. Spre exemplu, este mai 

mult decât evident că într-un fel s-a articulat „teologia religiilor” în catolicism 

înainte și după Conciliul II Vatican. Acesta a reprezentat o turnură fără de care nu 

poate fi corect înțeleasă activitatea și opera unor teologi misionari catolici, printre 

care se numără și Michael L. Fitzgerald. 

Metoda analitică ne ajută să identificăm și să analizăm palierele pe care se 

desfășoară misiunea ortodoxă și catolică din perspectiva celor doi autori amintiți. 
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De asemenea, ne pune la dispoziție date pentru a semnala „punctele tari” și 

„punctele slabe” ale acestei lucrări, precum și posibile căi de îmbunătățire și 

dezvoltare a ei pe viitor. Este metoda utilizată mai ales în capitolul final al lucrării 

noastre, unde se face o evaluare a fundamentelor și caracteristicilor specifice 

misiunii în cele două perspective, ortodoxă (Yannoulatos) și catolică (Fitzgerald), 

cu implicații în ceea ce privește dialogul interreligios. 

Stadiul cercetării. Atât în cazul arhiepiscopului Anastasios Yannoulatos, 

cât și a arhiepiscopului Michael L. Fitzgerlad, considerăm că receptarea operei se 

află încă într-un stadiu incipient. Într-un fel, acest lucru este de la sine înțeles, dacă 

ținem seama că vorbim despre doi teologi care se află încă în viață. Pe de altă 

parte, mai ales în cazul celui dintâi, influența în cazul Bisericii Ortodoxe – și nu 

numai – este într-o creștere vizibilă. 

În cercetarea noastră atenția s-a îndreptat mai ales spre analizarea operei 

celor doi teologi. Dacă activitatea desfășurată în Albania de arhiepiscopul 

Anastasios a fost descrisă de către unii autori, vezi mai ales Lukas Veronis, alte 

aspecte ale operei acestuia – mai ales în Africa – rămân încă să fie evaluate de 

generațiile următoare. În teologia românească, ar fi de semnalat doar câteva studii, 

secondate de citări episodice sau anumite recenzii și notițe bibliografice, datorate 

traducerii în limba română a două din cărțile sale. (Vezi de exemplu: Aurel Pavel, 

„Archbishop Anastasios Yannoulatosʼ Contribution to the Development of 

Orthodox Missionary Theology”, în International Journal of Orthodox Theology 6 

(2015), nr. 1, p. 63-86; Cristian Sonea, „Mărturia creştin ortodoxă într-un context 

etnic, confesional şi religios eterogen în viziunea arhiepiscopului Anastasios 

Yannoulatos”, în Ștefan Iloaie (coord.), Ethos şi etnos. Aspecte teologice şi sociale 

ale mărturiei creştine. Acta conferinţei internaţionale „Etica-etnie-confesiune”, 

Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2008, p. 270-282.)  
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În cazul lui Michael L. Fitzgerald, situația este și mai precară. Astfel, există 

tradus un studiu al său în limba română, precum și o recenzie la volumul omagial 

care detaliază cel mai exact reperele vieții și activității sale de teolog misionar. (A 

se vedea: Michael L. Fitzgerald, „Panorama dialogului interreligios”, în Revista 

Română de Teologie nr. 1 (1995), p. 11-18, respectiv recenzia publicată de Ciprian 

Iulian Toroczkai, în Revista Teologica, 23 (2013), nr. 1, p. 284-287.) 

Structura tezei. Teza se prezintă ca o analiză „în oglindă” a vieții și operei 

arhiep. Anastasios Yannoulatos, respectiv a arhiep. Michael L. Fitzgerald. Astfel, 

după introducerea ce prezintă elementele „clasice” (actualitatea temei, metode, 

stadiul cercetării etc.), prima parte conține bio-bibliografia teologului misionar 

ortodox, urmată de cele mai importante direcții ale operei sale: Biserica Ortodoxă, 

între istorie și actualitate: misiune și dialog; Principii biblice și teologice ale 

misiunii ortodoxe și ale dialogului interreligious; Izvoarele biblice și teologice ale 

misiunii ortodoxe și ale dialogului interreligious; Sfânta Treime – baza și scopul 

misiunii; Viziunea globală a proclamării Evangheliei; Mărturie și dialog; Dialogul 

creștinismului cu Islamul: trecut și prezent.  

După cum se poate observa, primele abordări temetice ale operei lui 

Anastasios Yannoulatos se axează pe activitatea misionară a Bisericii, după care se 

trece la abordarea dialogului interreligios, și mai ales a celui cu Islamul. Tot astfel 

se prezintă și structura celei de-a doua mari părți a lucrării noastre: după ce 

expunem bio-bibliografia lui Michael L. Fitzgerald, trecem la analiza celor mai 

semnificative teme ale gândirii sale – începând cu principiile unei lucrări misionare 

și încheind cu cadrul dialogului interreligios, cu accent pe cel dintre creștini și 

musulmani. Spre deosebire de prima mare parte a tezei, am considerat însă absolut 

necesară aici trasarea cadrului socio-istoric și religios al tradiției creștine catolice 

în secolul al XX-lea, fiindcă fără mutațiile produse  la Conciliul II Vatican ar fi de 

neînțeles viața și opera unui teolog  ca Fitzgerald.  
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Lucrarea se încheie cu concluzii, în care realizăm o evaluare a celor două viziuni 

teologico-misionare, una ortodoxă și alta romano-catolică, insistând mai ales pe 

elementele comune, dar fără însă a neglija punctele specifice fiecărei tradiții 

creștine în parte. 

În ceea ce privește analiza de conținut a viziunii misionare, ecumenice și 

interreligioase a arhiep. Anastasios Yannoulatos și a arhiep. Michael Fitzgerald, se 

cuvin a fi evidențiate următoarele puncte comune: 

1) caracterul triadologic al întregii existenţe eclesiale şi umane. Sfânta Treime 

este izvorul etern al comuniunii. „Dumnezeu este iubire” (I In. 4,8). 

Dumnezeu reprezintă astfel ţelul absolut şi desăvârşit al vieţii umane, 

culmea şi modelul desăvârşirii. Misiunea creştinilor este de a releva 

importanţa deosebită a dogmei treimice asupra destinului creştinilor în 

special şi al tuturor oamenilor şi a întregii creaţii în general. 

2) caracterul hristologic al umanității și al misiunii Bisericii, căci aceasta nu 

este altceva decât o mărturisire a centralităţii Logosului în toată creaţia. 

Înţelegerea lui Hristos ca Logos a lui Dumnezeu a fost dublată de 

redescoperirea doctrinei despre Logosul „cosmic”. Iisus Hristos este „Omul 

central” prin care sunt înţelese toate, baza unificatoare a întregii umanităţi. 

Acest caracter hristologic este dublat de cel pnevmatologic: prezenţa lui 

Hristos este una într-o dinamică permanentă, iar acest dinamism se face prin 

Duhul Sfânt. Astfel, El este prezent auditiv în cuvintele Scripturii, rostite 

chiar de El în slujirea Sa mesianică, cuvinte repetate liturgic şi sacramental 

şi cu aceeaşi eficienţă evanghelizatoare ce pătrunde inima şi converteşte la 

taina divină dar şi în cuvintele rugăciunii ca răspuns uman întru iubire la 

interpelarea divină iubitoare şi mântuitoare.  

3) Lucrarea de evanghelizare a Bisericii – întemeiată prin pogorârea Duhului 

Sfânt la Cincizecime și prin trimiterea Sfinților Apostoli la neamuri - nu este 



8 
 

altceva decât lucrarea de vestire a Persoanei și a operei de mântuire a lui 

Iisus Hristos. Evanghelia posedă un caracter universal, iar lucrarea de 

evanghelizare reprezintă o cerință neîncetată a membrilor Bisericii, în orice 

timp și spațiu. Acţiunea de evanghelizare, este esenţială pentru zidirea 

Bisericii, Trupul lui Hristos în istorie; extensiunea Bisericii este însuși 

scopul misiunii creștine. Prezenţa neîncetată a Duhului Sfânt în cadrul 

Bisericii încă de la întemeierea ei relevă şi o altă dimensiune pe care aceasta 

o posedă: dimensiunea eshatologică. Ea este semnul, parabola şi prezenţa 

anticipată a Împărăţiei lui Dumnezeu. Mărturia prin calitatea şi sfinţenia 

vieţii este cel mai eficient mijloc de misiune, căci este mijlocul cel mai 

propice de a arăta prezența vie a lui Dumnezeu în viața oamenilor. 

4) Misiunea coincide cu „extensiunea” Bisericii – Trup tainic al lui Hristos. 

Deși apostolicitatea se reflectă cel mai pregnant în succesiunea Apostolilor 

în ierarhia sacramentală a celor trei trepte clericale, de la lucrarea misionară 

nu trebuie să lipsească și laicii. Astfel, în teologia ortodoxă contemporană o 

temă esențială este cea a „apostolatului laicilor”. În special în şi prin 

Liturghie, Biserica întreagă îşi exprimă rolul ei sacramental, rol care nu se 

poate separa de starea ei de a fi „poporul lui Dumnezeu”. 

5) În relația cu alte religii, Ortodoxia trebuie să promoveze dialogul și nu 

fanatismul sau izolarea. Această deschidere nu înseamnă însă sincretism și 

nici relativizare – abandonarea învățăturilor de credință fundamentale sau 

amestecarea lor cu altele. Poziția ortodoxă, deși deschisă, trebuie să fie 

critică, atât față de celelalte religii, cât și față de realizările cultural-științifice 

ale societății contemporane. (Un posibil model de urmat fiind cel al istoriei 

raportului Ortodoxiei cu islamul.) 

6) Tendința lumii de astăzi este una globală. Aparent unitatea umanității este 

mai mare ca oricând, dar avem de-a face cu o ispită: această unitate este mai 
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mult una exterioară. De aceea Ortodoxia are misiunea de a promova 

dimensiunea sa universală, eclesial-comunitară, de Trup al lui Hristos și 

icoană a Sfintei Treimi.   

7) Din aceeași perspectivă trebuie privită și problema extrem de actuală a 

drepturilor omului. O problemă fundamentală pentru fiecare om este cum 

poate să nu se reducă doar la dezvoltarea şi desăvârşirea personalităţii sale, 

ci, de asemenea, să creeze o comuniune cu alte fiinţe umane şi cu Realitatea 

supremă. Doar în cadrul acestei mişcări, se poate concepe adevărata 

împlinire a personalităţii umane (împlinire ce necesită mai întâi de toate 

asceza personală, iar abia apoi o acțiune adecvată spre exterior, către 

Dumnezeu, semeni și mediul înconjurător). 

8) Evanghelia şi cultura nu sunt prezentate într-o relație de opoziție. Sarcina 

principală a teologiei este cum să exprime veşnicia în noile condiţii de 

existenţă, cum să creeze un dialog între mesajul revelaţiei şi noile ştiinţe 

moderne: medicina, antropologia, sociologia, psihologia şi psihoterapia. 

Devin absolut necesare constituirea de organizaţii teologico-ştiinţifice prin 

care Biserica să primească o perspectivă corectă asupra lumii contemporane 

şi să-şi selecteze cele mai bune mijloace care să-i sporească eficienţa 

activităţii sale pe plan social, educaţional, etc. 

9) Trăsăturile caracteristice ale misiunii ortodoxe sunt expuse ținându-se cont 

de două aspecte: pe de o parte, misiunea ortodoxă nu este prozelitism, și pe 

de altă parte, ea îți extrage atributele din însuși etosul Bisericii. Astfel, 

misiunea externă este la fel de necesară ca și misiunea internă. Scopurile ei 

rămân valide pentru Biserica de azi ca și pentru cea din epoca apostolică și 

patristică: predicarea Evangheliei, nu ca proclamare a unor principii sau 

adevăruri etice, ci ca început al transfigurării inaugurate de „lumina 

Evangheliei slavei lui Hristos” (2 Cor. 4, 4); stabilirea de „Biserici locale”, 
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cu respect sincer faţă de identitatea fiecărui popor: limbă şi obiceiuri 

specifice; în fine, încorporarea în Hristos ca punctul de plecare al unei 

participări active la lucrarea lui Dumnezeu. 

10) În ceea ce privește dialogul interreligios, trebuie avut mereu în vedere 

calitatea tuturor oamenilor de a fi „fiii” Tatălui ceresc, creații sale iubirii sale 

personale. Este o calitatea ce determină un anumit ethos creștin, care se 

cuvine a fi pus mereu înaintea membrilor altor religii, în special cele 

monoteiste. Deschiderea și dialogul sunt condiții indispensabile pentru 

poziția Ortodoxiei în lumea de astăzi, fără însă ca aceste elemente să ducă la 

compromis pe plan dogmatic sau etic. Pe de altă parte, anumite metode 

necreștine de propovăduire, utilizate de creștini în trecut, demonstrează că 

orice mărturie făcută nu cu mijloace Evanghelice este dăunătoare. În special 

în dialogul cu musulmanii este evident acest fapt. Astfel, misiunea ortodoxă 

în raport cu alte religii poate constitui un nou punct de plecare în dialogul 

interreligios, mai ales în acele regiuni ale lumii unde se întâlnesc membrii 

altor religii: creștini, evrei, musulmani, budiști, hinduși etc.    

Ca o concluzie finală, prin activitatea misionară și prin opera teologică, atât 

arhiepiscopul Anastasios Yannoulatos, cât și monseniorul Michael L. Fitzgerald au 

devenit modele de teologi misionari în cele două mari tradiții ale creștinătății, cea 

ortodoxă și cea romano-catolică. În ambele cazuri, vorbim despre împlinirea unei 

vocații misionare care se adaugă strădaniilor de unitate. Cuvintele Ps. 1, cu acel 

arbore sortit să crească neîncetat, udat fiind de „bărbații credincioși”, atestă 

vigoarea și deschiderea către lucrarea harului Duhului Sfânt. Suntem siguri că de 

aici vine puterea lucrării și cuvântului celor doi teologi asupra cărora ne-am oprit 

cu cercetarea acestui proiect doctoral. 
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