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Prefaţă

 

Înainte de a dezvolta un crez formal sau de a stabili un canon biblic, 
creştinii „stăruiau în învăţătura şi legătura frăţească a apostolilor, în 
frângerea pâinii şi în rugăciuni” (FA 2, 42). În esenţă, ei au dezvoltat o 

viaţă cultică şi de rugăciune în comun. De vreme ce tiparul nu fusese încă 
inventat, pur şi simplu nu existau cărţi pe care oamenii să le poată consulta 
pentru a învăţa cu privire la această viaţă în comun. Prin urmare, dacă 
cineva dorea să ştie în ce cred creştinii, trebuia să intre în viaţa Bisericii. 
Situaţia este aceeaşi şi în Biserica Ortodoxă din zilele noastre, cum e şi de 
aşteptat de la o Biserică ce se străduie din răsputeri să urmeze cuvântul 
apostolului Pavel: „staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat, 
fi e prin cuvânt, fi e prin epistola noastră” (2 Tes. 2, 15). Deşi acum sunt 
multe cărţi de folos, din care se poate învăţa despre Ortodoxie, nu există 
nici măcar un singur text defi nitiv, ofi cial, care să îi înveţe pe oameni 
exact ce cred creştinii ortodocşi. Prin urmare, astăzi este la fel ca în epoca 
apostolică: dacă cineva doreşte să descopere adevărata credinţă, trebuie să 
vină şi să intre în viaţa Bisericii lui Hristos. 

Este prudent din partea oricărui creştin credincios să păstreze practicile 
primilor ucenici ai lui Hristos, lucru care, în această situaţie, este în mod 
special înţelept, de vreme ce scopul vieţii ortodoxe nu este să afi rme un 
set de afi rmaţii morale şi teologice, ci să intre profund într-o comuniune 
autentică de iubire cu Dumnezeul Cel Viu, cu Poporul lui Dumnezeu şi, 
în cele din urmă, cu toată creaţia lui Dumnezeu. Deşi înţeleg înţelepciunea 
acestei practici acum, trebuie să mărturisesc că iniţial am considerat-o 
destul de frustrantă. Mă întrebam de ce cineva afl at în situaţia mea, cu un 
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interes proaspăt înmugurit faţă de Ortodoxie, nu poate găsi o referinţă 
bibliografi că în stare să dea răspunsuri cu caracter fi losofi c cu privire la 
credinţa creştină primară. În cele din urmă, am afl at răspunsuri la între-
bări prin metoda căutării unor fi losofi  care s-au convertit la creştinismul 
ortodox. Nu numai răspunsurile pe care le-au dat întrebărilor mele, dar şi 
poveştile vieţilor lor mi-au fost de un ajutor nepreţuit, când am decis să 
duc o viaţă creştin ortodoxă. Într-o bună zi, le-am spus, în treacăt, unora 
dintre prietenii mei fi losofi  ortodocşi cât de folositoare mi se par conversa-
ţiile noastre. După aceea, i-am întrebat cum li s-ar părea dezvoltarea esenţei 
acestor conversaţii într-o carte. Această carte este rezultatul sprijinului lor 
entuziast şi al dorinţei lor de a contribui la ea. 

Textele din această carte aparţin unor fi losofi  din diferite medii, care 
s-au convertit la creştinismul ortodox. Unii sunt savanţi recunoscuţi la ni-
vel mondial, alţii sunt tineri erudiţi, în stadii incipiente ale carierei. Unii vin 
dintr-un mediu nereligios, alţii vin din diferite medii religioase. Ca grup, nu 
aparţin niciunei „şcoli” fi losofi ce anume (de ex. analitică sau continentală), 
nici nu se afl ă sub anumită jurisdicţie ortodoxă (de ex. greacă, rusească, an-
tiohiană etc.). În ciuda acestei diversităţi, autorii studiilor din acest volum au 
în comun cel puţin două lucruri. Primul este dorinţa de a răspunde câtorva 
întrebări referitoare la creştinismul ortodox, pe care dumneavoastră sau 
alte persoane cu înclinaţii fi losofi ce le-aţi putea avea. Al doilea îl reprezintă 
speranţa că, oferind anumite răspunsuri acestor întrebări, dumneavoastră 
şi alţii veţi avea posibilitatea să intraţi în comuniune sau poate să adânciţi o 
astfel de comuniune cu Dumnezeul Cel Viu, prin viaţa în comun de rugă-
ciune şi slujire liturgică a Bisericii Sale. Având astfel de dorinţă şi speranţă, 
autorii vă oferă punctul lor de vedere asupra aspectelor din creştinismul 
ortodox care le-au atras şi lor la început atenţia, vă descriu circumstanţele 
drumului lor spre Biserica Ortodoxă şi modul în care convertirea lor le-a 
afectat vieţile. 

Editarea acestei cărţi mi-a produs o plăcere fără seamăn şi a fost o cin-
ste care mă obligă. Mă rog să fi e o binecuvântare şi pentru dumneavoastră 
şi pentru oricine altcineva care o citeşte. 
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