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REZUMAT

Teza de abilitare cu titlul „“Faith and Public Life: Biblical Contributions to a Public Theology
of Engagement in Eastern European Context” – “Credința și viața publică. Contribuții biblice pentru
o teologie publică a angajării sociale in context Est European” a fost elaborată ca parte a cerințelor pentru
procesul de abilitare in domeniul teologie și este scrisă in conformitate cu Legea educației naționale în
vigoare și reglementările ulterioare. Ca atare teza prezintă: 1) realizările științifice, profesionale și
academice, pe direcții tematice disciplinare sau interdisciplinare; 2) planuri de evoluție și dezvoltare a
propriei cariere profesionale, științifice și academice, i.e. principalele direcții viitoare în cercetare și
predare; 3) referințele bibliografice relevante, asociate cu teza de abilitare.
În teza mea de doctorat intitulată The social significance of reconciliation in Paul’s theology with
reference to the Romanian context, am explorat dimensiunea social a reconcilierii in teologia paulină și
am argumentat că Apostolul Pavel recurge la o largă paletă de simboluri pentru a descrie reconcilierea ca
o realitate cu multiple fațete, incluzând reconcilierea cu Dumnezeu și reconcilierea dintre ființele umane,
toate aceste aspecte alcătuind o realitate inseparabilă. Am arătat că Apostolul Pavel exprimă dimensiunea
socială a reconcilierii în diferite modalități: ca dragoste sinceră pe care trebuie să o manifestam unii față̆
de alții și față̆ de dușmani, ca bună primire a celor slabi și lipsiți de putere, ca susținere a aproapelui, ca
binecuvântare a celor ce persecută, ca învingere a răului prin bine și ca viețuire în pace cu toți oamenii.
După cercetarea doctorală am continuat să explorez diferite modalități prin care credința biblică
reprezintă nu doar o invitație ci mai degrabă un imperativ pentru creștini să fie participanți activi în
societate și să „caute binele cetății.” Cercetarea mea s-a dezvoltat în câteva arii care au în comun
preocuparea pentru credință și viața publică în societate. Ca un biblist, sau cercetător al Bibliei, eforturile
mele s-au concentrat pe contribuția pe care Biblia, mai specific a Noului Testament, o poate aduce la
discursul despre credința și viața publică. Diferitele direcții de cercetare converg spre un efort comun de
a descoperi un fundament biblic mai larg pentru o teologie publică a implicării sociale.
Această teză de abilitare aduce împreună toate aceste fațete ale cercetărilor mele privind credința
și viața publică și le prezintă într-un argument coerent ca și contribuții biblice la o teologie publică a
implicării sociale în contextul Est European. Teza în sine este structurată în trei mari capitole. Primul
capitol, „Biblia, credința și societatea”, stabilește baza biblică pentru o înțelegere a credinței creștine ca
fiind intrinsec preocupată cu chestiuni privitoare la viața de zi cu zi a creștinilor în societate. Recunoscând
un consens crescând în literatura de specialitate internațională privind dimensiunea publică a mărturiei
biblice, principalele contribuții ale autorului, materializate prin cercetare și diverse publicații în domeniu,
scot la lumină „puterea” Scripturii de a adresa chestiuni importante ale vieții de zi cu zi, cu care creștinii
din fiecare generație se confruntă. Mai mult autorul arată influența semnificativă a Bibliei nu doar pentru
viața creștinilor în lume dar și pentru viața socială și culturală în general. În dialog permanent cu
comunitatea internațională a specialiștilor în domeniu, din diferite culturi și tradiții creștine, am oferit
perspective biblice asupra unor chestiuni de interes vital pentru creștinii din societatea contemporană:
credință și educația; credința și familia; credința și munca; credința și asistența socială, credința și politica.
Accentul major al cercetării a fost promovarea unei interpretări biblice responsabile făcute nu doar în
limitele exclusive ale cercetărilor biblice ci într-un dialog permanent cu celelalte discipline și cu o
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conștientizare corespunzătoare atât a contribuției cât și a pericolului categoriilor de gândire contemporane.
Am ilustrat ca și un studiu de caz biblic făcând trimitere la conceptul paulin de „Puteri”/„principalități și
puteri” și am arătat cât de folositor este acesta pentru o înțelegere comprehensivă pe care Apostolul Pavel
o prezintă despre realitatea în totalitatea sa, despre modul de relaționare al lui Dumnezeu cu lumea și cu
umanitatea. Este scos în evidență astfel, într-un mod clar, modul în care Biblia aduce o contribuție
semnificativă la teologia publică și a relațiilor complexe dintre evanghelie și cultură, biserică și societate,
creștinism și politică.
În al doilea capitol, „Întâlnirea cu ‚celălalt’: ospitalitatea, acceptare și reconciliere ca imperative
biblice,” prezintă contribuțiile autorului într-o are sensibilă dar vitală a vieții în societatea contemporană
pluralistă, multiculturală și multireligioasă, și anume chestiunea alterității și a modului în care oamenii
trebuie să trăiască împreună cu cele mai profunde diferențe. Având în vedere importanța vitală a
reconcilierii pentru reflecția teologică și pentru lucrarea de reconciliere a bisericii într-o lume suferindă,
am explorat în cercetarea mea, cu precădere în scrierile apostolului Pavel, diferite aspecte ale identității,
alterității și reconcilierii precum și teme foarte apropiate cum ar fi ospitalitatea și acceptarea. Am arătat
că un studiu al scrierilor pauline, în mod special cele cu un accent pe reconciliere, oferă un puternic punct
de pornire și o bază solidă pentru reflecția atât de necesară despre „celălalt” ca un element vital al unei
teologii publice a implicării sociale. Am concluzionat arătând că se poate clădi pe o înțelegere paulină a
ospitalității, acceptării și reconcilierii, și că astfel bisericile pot aduce o contribuție la realitatea socială in
context românesc.
Al treilea capitol, „Către o teologie publică in context Est European,” leagă împreună toate
aceste direcții de cercetare și face o propunere pentru o teologie publică pentru acest context geografic cu
un accent deosebit pe fundamentul biblic ce poate fi oferit pentru acest gen de preocupări. Prin
contribuțiile aduse am arătat că teologia publică este o disciplină ce interacționează cu domeniul public și
care contribuie la binele cetății. Explorând trei chestiuni fundamentale pentru existența umană precum
dreptatea, munca și politica, dintr-o perspectivă biblică, această secțiune a tezei arată rolul vital și
contribuția semnificativă pe care Biblia o aduce la o teologie publică a implicării sociale pentru bunăstarea
umană și binele comun. Cercetarea făcută a arătat de asemenea că potențialul credinței de a aduce speranță,
compasiune, reconciliere și vindecare socială este condiționată de integrarea credinței în toate aspectele
vieții și explicare acesteia în categorii relevante pentru realitățile sociale și politice concrete al
comunităților. Toate acestea ilustrează complexitatea credinței creștine precum și faptul că aceasta nu este
doar o chestiune „privată” ci una publică – o credință ce influențează și determină întreaga existență
umană. Înțeleasă în felul acesta, credința devine o resursă vitală pentru o viață autentică care conduce la
bunăstarea umană și binele comun.
Ultima secțiune a tezei, „Planuri de evoluție și dezvoltare a propriei cariere profesionale,
științifice și academice” indică, în principal, câteva direcții principale pentru cercetare: dezvoltarea unei
interpretări contextuale responsabile a Bibliei in Estul Europei; nevoia de explorare și articulare a acelor
aspecte ale credinței creștine care promovează demnitatea umană, dreptatea, iubirea, iertarea,
reconcilierea; nevoia de a descoperi și dezvolta o teologie publică bazată pe Scriptură și care să contribuie
la bunăstarea umană și care va contribui la o viețuire pașnică și autentică în societate. Așadar, în plus față
de direcțiile generale de dezvoltare în cercetare și predare, în această secțiune sunt prezentate în detaliu
două proiecte internaționale specifice, pe care le coordonez, și care ilustrează parte din preocupările
autorului pentru următorii ani, respectiv Central and Eastern European Bible Commentary Project și
Gospel as Public Truth – Langham International Research and Training Project.
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