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Discursul Sfântului Părinte Papa
Unitatis redintegratio (nr. 8), al cărui al 50-lea
aniversar l-am celebrat recent.

Francisc
la colocviul ecumenic organizat de

Aş vrea să împărtăşesc cu voi câteva gânduri despre
importanţa vieţii consacrate pentru unitatea
creştinilor.

Congregaţia pentru Institutele de Viaţă
Consacrată
şi Societăţile de Viaţă Apostolică

Voinţa de a restabili unitatea tuturor creştinilor este
prezentă desigur în toate Bisericile şi priveşte atât
clerul cât şi laicii (cf. ibid., 5). Însă viaţa
călugărească, ce îşi înfige rădăcinile în voinţa lui
Cristos şi în tradiţia comună a Bisericii nedespărţite,
are fără îndoială o vocaţie deosebită în promovarea
acestei unităţi. De altfel, nu este o întâmplare că
numeroşi pionieri ai ecumenismului au fost bărbaţi
şi femei consacraţi. Şi astăzi, diferite comunităţi
călugăreşti se dedică intens acestui obiectiv şi sunt
locuri privilegiate de întâlnire între creştini de
diferite tradiţii. În acest context, aş vrea să
menţionez şi comunităţile ecumenice, ca aceea de la
Taizé şi aceea de la Bose, ambele prezente la acest
colocviu. Vieţii călugăreşti îi aparţine căutarea
unirii cu Dumnezeu şi a unităţii în cadrul
comunităţii fraterne, realizând astfel în mod
exemplar rugăciunea Domnului „ca toţi să fie una”
(In 17,21).

sâmbătă, 24 ianuarie 2015
Domnilor cardinali, Iubiţi fraţi şi surori,
Vă adresez cordialul meu bun-venit şi îi mulţumesc
cardinalului Braz de Aviz pentru cuvintele pe care
mi le-a adresat în numele tuturor. Mă bucur că
această iniţiativă a reunit călugări şi călugăriţe din
diferite Biserici şi Comunităţi ecleziale, cărora le
adresez căldurosul meu bun-venit. Este deosebit de
semnificativ că întâlnirea voastră are loc în timpul
Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea
Creştinilor; în fiecare an, ea ne aminteşte că
ecumenismul spiritual este „sufletul mişcării
ecumenice”, aşa cum a subliniat decretul conciliar

Întâlnirea voastră s-a desfăşurat la Institutul de
patristică Augustinianum. Sfântul Augustin începe
regula sa cu următoarea afirmaţie, deosebit de
elocventă: „Motivul esenţial pentru care v-aţi reunit
împreună este ca să trăiţi unanimi în casă şi să aveţi
un singur suflet şi o singură inimă îndreptate spre
Dumnezeu” (I, 3). Viaţa călugărească ne arată exact
că această unitate nu este rod al eforturilor noastre:
unitatea este un dar al Duhului Sfânt, care
realizează unitatea în diversitate. Ea ne revelează şi
că această unitate se poate împlini numai dacă
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mergem împreună, dacă parcurgem calea
fraternităţii în iubire, în slujire, în primire reciprocă.

„mănăstiri invizibile”: vă încurajez să vă rugaţi
pentru unitatea creştinilor şi să traduceţi această
rugăciune în atitudinile şi în gesturile zilnice.
Nu există unitate fără sfinţenie a vieţii. Viaţa
călugărească ne ajută să conştientizăm chemarea
adresată tuturor celor botezaţi: chemarea la sfinţenia
vieţii, ca unicul drum adevărat spre unitate.
Evidenţiază acest lucru prin cuvinte incisive
decretul conciliar Unitatis redintegratio: „Să-şi
amintească toţi credincioşii că vor promova şi chiar
vor înfăptui cu atât mai bine unirea creştinilor cu cât
se vor strădui să ducă o viaţă mai autentic conformă
cu Evanghelia. Cu cât va fi mai strânsă comuniunea
lor cu Tatăl, Cuvântul şi Duhul, cu atât vor putea
spori mai intim şi mai uşor fraternitatea reciprocă”
(nr. 7).
Iubiţi fraţi şi surori, exprimându-vă recunoştinţa
mea pentru mărturia pe care, cu viaţa voastră, o
aduceţi Evangheliei şi pentru slujirea pe care o
oferiţi cauzei unităţii, îl rog pe Domnul să
binecuvânteze din belşug slujirea voastră şi să vă
inspire să lucraţi neobosit pentru pacea şi
reconcilierea între toate Bisericile şi Comunităţile
creştine. Vă cer, vă rog, să vă rugaţi pentru mine şi
din inimă vă binecuvântez. Să cerem binecuvântarea
Domnului rugându-ne, fiecare în propria limbă,
rugăciunea Domnului.
Recitarea rugăciunii Tatăl Nostru
Fie ca Domnul să ne binecuvânteze pe toţi.

Nu există unitate fără convertire. Viaţa
călugărească ne aminteşte că în centrul oricărei
căutări a unităţii, deci al oricărui efort ecumenic,
există înainte de toate convertirea inimii, care
comportă cererea şi acordarea iertării. Ea constă în
mare parte într-o convertire a însăşi privirii noastre:
a căuta să ne privim unii pe alţii în Dumnezeu şi a
şti să ne punem şi din punctul de vedere al celuilalt:
iată o dublă provocare legată de căutarea unităţii, fie
în cadrul comunităţilor călugăreşti, fie între creştinii
de diferite tradiţii.

Papa Francisc

Isus este răbdător, respectă persoana
pe care o are în faţa sa, i se revelează
progresiv. Exemplul său încurajează să
căutăm

o

confruntare

senină

cu

celălalt. Pentru a ne înţelege şi a creşte

Nu există unitate fără rugăciune. Viaţa călugărească
este o şcoală de rugăciune. Angajarea ecumenică
răspunde, în primul rând, la rugăciunea Domnului
Isus însuşi şi se bazează esenţialmente pe rugăciune.
Unul dintre pionierii ecumenismului şi mare
promotor al Octavei pentru unitate, pr. Paul
Couturier, folosea o imagine care ilustrează bine
legătura dintre ecumenism şi viaţa călugărească: îi
compara pe toţi cei care se roagă pentru unitate şi
mişcarea ecumenică în general cu o „mănăstire
invizibilă” care-i reuneşte pe creştinii din diferite
Biserici, din diferite ţări şi continente. Iubiţi fraţi şi
surori, voi sunteţi primii animatori ai acestei

în caritate şi în adevăr, trebuie să ne
oprim, să ne primim şi să ne ascultăm.
În acest mod, să începem deja să
experimentăm unitatea. Unitatea se
face pe drum, nu este niciodată oprită.
Unitatea se face mergând.
(papa Francisc)
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ÎNTÂLNIRE ECUMENICĂ LA
IZVOARE-BACĂU

răspuns la întrebările noastre despre modul de
selectare a noilor candidate.
Cu toţii am putut distinge pe faţa lor
bucuria de a fi consacrate lui Dumnezeu, de
a-L sluji cu toată fiinţa numai pe Creatorul
tuturor lucrurilor. Maica Elena ne-a
împărtăşit câteva principii de viaţă
consacrată, dându-ne sfaturi cu privire la
stimularea noilor vocaţii.

Sâmbătă, 17 ianuarie 2015, în ajunul
Săptămânii de rugăciuni pentru unitatea
creştinilor, persoanele consacrate din zona
Bacău au avut bucuria să aibă în mijlocul lor
două călugăriţe ortodoxe de la mănăstirea
Voroneţ, Maica Gabriela şi Maica Elena.
Acestea au răspuns cu bucurie la invitaţia
făcută de părintele Augustin Folner,
responsabil pe zona Bacău cu persoanele
consacrate, şi de sora Elisabeta Balint,
membră în Comisia pentru ecumenism a
CRSM. La întâlnire au participat şi alţi
membrii ai Comisiei Ecumenice.

La ora 12,00 s-a celebrat Sfânta
Liturghie la care au participat şi cele două
călugăriţe ortodoxe şi chiar au dat
răspunsurile aferente ritualului latin, semn că
mai participaseră şi la alte celebrări. Maica
Gabriela ne-a cerut la sfârşitul Liturghiei să îi
dăm o foaie cu cântecele pe care le cântasem
deoarece, zicea dânsa, că i-au plăcut foarte
mult.

Cele două călugăriţe ne-au împărtăşit
din misiunea lor de ghizi la mănăstirea
Voroneţ, cât şi din realizările lor
profesionale, asta însemnând diferite
publicări de cărţi. Au ţinut să cunoască pe
fiecare persoană consacrată în parte şi şi-au
exprimat de mai multe ori bucuria de a fi în
mijlocul nostru, de a ne cunoaşte şi de a putea
împărtăşi reciproc din experienţele de viaţă
consacrată.

În timpul mesei de prânz, ele au
preferat să stea la mese diferite ca să ne
cunoască mai bine şi să aibă posibilitatea de a
discuta frăţeşte cu diferitele persoane
consacrate catolice prezente.
După masa de prânz, cele două
călugăriţe au plecat însoţite de urările noastre
de bine şi de afirmarea dorinţei de a ne mai
întâlni şi cu alte ocazii. Despărţirea a fost
emoţionantă căci fiecare ţineam să le
îmbrăţişăm.

Maica Gabriela ne-a prezentat un film
scurt cu imagini de la Voroneţ, dând
explicaţii succinte pentru fiecare imagine,
apoi ne-a prezentat modul cum a fost reluată
viaţa consacrată ortodoxă la Voroneţ, după
schimbarea de regim din 1989. Tot dânsa a
precizat tipul de organizare a mănăstirii şi a

Ce bine e când fraţii
În Domnul se iubesc…
Sora Elisabeta Balint OA
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clare, în special datorită dialogului teologic
început.

ECUMENISM SI SINOD
LA FRATII NOSTRI ORTODOCSI

Ce loc ţine demersul sinodal la ortodocşi ?
Interviu cu preotul ortodox Serge Sollogoub

Există o adevărată tradiţie sinodală în
Biserica noastră ; acest demers intervine la
nivel local în fiecare Biserică teritorială. Ea
există de asemenea în anumite dieceze, cel
mai adesea de tradiţie rusă. Adunările
diecezane se reunesc la fiecare trei ani cu
reprezentanţii diferitelor parohii şi cu clerul
pentru a reflecta asupra viitorului diecezei şi
a alege consiliul diecezan care lucrează la
gestiunea diecezei. Sinodul face parte din
organizarea noastră. Din nefericire, Istoria nu
ne permite întotdeauna să iniţiem un
asemenea demers. Astăzi trebuie să
readaptăm modurile noastre de funcţionare
pentru a reda prioritatea sinodalităţii în
Biserica noastră. Această participare a tuturor
la cotidian este vitală.

Delegat
pentru
relaţiile
ecumenice,
arhimandritul Serge Sollogoub este rector de
aproape zece ani al parohiei Sfântul Ioan
Teologul din Meudon.
Ce înseamnă ecumenismul pentru ortodocşi ?
Această dimensiune de dialog pe care o are
ecumenismul este ancorată în rădăcinile
ortodoxe.
Noi
am
fost
pionierii
ecumenismului la începutul secolului XX
împreună cu protestanţii. Ecumenismul
înseamnă să răspunzi la îndemnul lui Cristos :
« ca toţi să fie una ». Este vorba cu adevărat
de a începe să mergem pe drumul creştinilor
spre Cristos. Dar numai Cristos ne va face
darul acestei unităţi. Cel mai important este
să îi cunoaştem pe ceilalţi pentru a ne
recunoaşte ca fraţi ; multe lucruri ne sunt
comune sau pot fi depăşite. Nu putem să ne
rugăm pentru unitate şi să aşteptăm ca ea să
se întâmple !

« Un botez de trăit », ce reprezintă aceasta
pentru dvs ?
Serge Sollogoub

Este tocmai provocarea fiecărui creştin ! Să
îmi trăiesc botezul în fiecare zi, cu un răspuns
foarte simplu : să trăiesc Evanghelia !
Trebuie să fim izvoare de iubire în lumea
noastră aşa cum ne invită Sf. Paul, izvoarele
unei iubiri care depăşeşte totul, trebuie să fim
izvoare de speranţă. Dar nu vom ajunge la
asta fără practicarea credinţei noastre ; vom
primi ajutorul lui Dumnezeu pentru a radia în
jurul nostru prin Euharistie. Dacă suntem
chemaţi la o practicare regulată, asta nu este
pentru a umple bisericile ci pentru că fără
Dumnezeu nu putem nimic. Dacă toţi

In Franţa, este sigur că Biserica catolică are
un rol de pivot în dialogul între diferitele
confesiuni creştine. Ortodoxia fiind acolo o
minoritate, suntem obligaţi să rămânem în
legătură cu Bisericile dominante, cu atât mai
mult într-o ţară de tradiţie catolică. Totuşi,
trebuie să recunoaştem că catolicii nu îi
cunosc întotdeauna pe fraţii lor ortodocşi,
adesea din cauză că nu îi întâlnesc. Avem cu
toţii un adevărat efort de făcut. In schimb, la
nivel naţional, relaţiile noastre sunt foarte
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gaură oriunde în Ierusalim, vei găsi un sit
arheologic. Se poate spune acelaşi lucru
despre cercetătorii creştini, evrei şi
musulmani: se găsesc peste tot. Noi ne
planificăm formările şi conferinţele şi
chemăm cercetători din regiune care sunt
specialişti în aceste chestiuni. Acesta este
aspectul cel mai uşor în organizarea şi
gestionarea formărilor noastre. În plus, în
orice moment al anului, sunt date numeroase
conferinţe publice la Ierusalim, asta face
parte din viaţa cetăţii. […] Actualmente avem
printre noi cercetători veniţi din StateleUnite, din Marea Britanie, din Israel,
Palestina, Olanda, Germania. Suntem foarte
răsfăţaţi.

creştinii ar avea nişte capete de înviaţi,
mulţi ar crede !
De ce aţi acceptat să participaţi la conferinţa
(...) « Biserică şi sinodalitate »?
Ei bine, mai întâi pur şi simplu din prietenie !
Dar, evident, şi pentru că mă interesa tema.
Dacă dorim să înaintăm în unitatea între
creştini trebuie să ne confruntăm viziunea şi
practica. Sunt fericit că pot participa la
această întâlnire.
Interviu cu Pr. Timoty Lowe,
fost director al Institutului
Tantur

Aţi putea să ne vorbiţi despre biblioteca din
Tantur?

Partea a II-a
Cine sunt studenţii dumneavoastră? De unde
vin?

Încă de la început, toată lumea a fost de acord
cu ideea că un Institut ecumenic de studii
superioare teologice nu se poate concepe fără
o bibliotecă ştiinţifică de înalt nivel. Avem,
deci, una dintre cele mai bune biblioteci din
Ierusalim în domeniile: patristică, teologie
(cu toate ramurile ei), ecumenism şi relaţii
interconfesionale, istoria Bisericii şi studii
biblice.
Instituţia
noastră
mamă,
Universitatea Notre Dame, a susţinut constant
din punct de vedere financiar dezvoltarea
bibliotecii noastre – care continuă şi acum –
pentru a o menţine la nivelul normelor cerute
pentru cercetătorii care trăiesc şi lucrează
aici. Tot Universitatea Notre Dame
numerotează catalogul nostru pentru a-l pune
apoi pe Internet ca să fim întru totul în
secolul al XXI-lea. În curând vom primi
cărţile şi hârtiile personale ale lui Oscar
Cullmann, lăsate nouă. El a jucat un rol
determinant la începuturile Institutului
Tantur, iar Karl Barth a făcut într-o zi
observaţia maliţioasă că ar fi trebuit să scriem
pe mormântul lui: „consilier a trei papi”.
Acest fond Cullmann va creşte foarte mult
colecţiile noastre de limbă germană şi
franceză şi suntem foarte recunoscători
pentru acest cadou care este făcut Institutului.
Toţi cei care trăiesc la Tantur au acces în
bibliotecă 24h/24 şi 7 z/7 şi au birouri
personale. În plus, avem relaţii cu alte

Este o întrebare simplă dar răspunsul nu este
tot aşa. Cursurile sunt date în engleză, deci
trebuie ca studenţii să vorbească engleza
curent. Studenţii vin din toate părţile lumii,
dar unele ţări sunt mai reprezentate decât
altele: Australia, de exemplu. În Marea
Britanie s-a făcut multă publicitate pentru
Tantur, iar frecvenţa a fost mai crescută.
Avem şi studenţi din America de nord,
bineînţeles. În primii ani erau mai mulţi
cercetători francezi şi germani decât în acest
moment; mai rar, putem avea cercetători din
Europa de est. Am primit şi persoane venite
din India şi din Africa; acum este timpul să
ne interesăm de cercetătorii din America de
sud.

Puteţi să ne vorbiţi despre profesori? De
unde vin ei?
Există o glumă pe care o auzim frecvent – dar
este şi un fapt real – care spune că dacă sapi o
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instituţii academice care ne permit să le
utilizăm propriile fonduri. […]

drumul spre unitate pot fi desţelenite? Are,
oare, cineva forţa interioară să se înhame la
această sarcină? Pe de altă parte, ţine
ecumenismul numai de teologi şi de
episcopi? Pe aceste tărâmuri, există un
ecumenism cotidian, pe care nimeni nu îl
vede. Este munca în comun pentru cei săraci,
iubirea vecinului, căldura ospitalităţii şi
compasiunea, care sunt roadele veritabile ale
Duhului Sfânt. Acestea sunt „momente sacre”
de umanitate şi de credinţă împărtăşită.
Ierusalimul este o cetate de demoni şi de
canalii, dar este şi un oraş de sfinţi autentici,
marea parte necunoscuţi sau nerecunoscuţi.
Dumnezeu îi cunoaşte şi este, probabil,
suficient. Ceea ce poate face Tantur este să
fie, aşa cum o fac şi oamenii, un loc de
întâlnire, de dialog, de ospitalitate, de studiu,
erudiţie, rugăciune şi calm. Ce vor face din el
oamenii, responsabilii Bisericilor noastre,
cercetătorii şi ceilalţi, este problema lor.
Sfântul Ioan Crizostomul a spus într-o omilie
pascală: „masa este bogat pregătită;
sărbătoriţi regeşte, voi toţi! Viţelul este
îngrăşat; nimeni să nu plece flămând! Toţi să
ia parte la festinul credinţei! Toţi să
primească bogăţiile bunătăţii. Nimănui să nui fie frică de moarte căci moartea
Mântuitorului ne-a făcut liberi”. Uşile
Institutului Tantur sunt, deci, larg deschise!

Este un avantaj faptul de a trăi în Tara
Sfântă pentru a studia chestiunile ecumenice?
Este o întrebare bună. În teologia ortodoxă,
spunem că există două feluri de a vorbi
despre Dumnezeu: unul pozitiv şi unul
negativ, şi că ambele sunt necesare. Ei bine,
la Ierusalim avem o atracţie pentru discursul
negativ. Cum am spus-o deja, Ierusalim, dacă
ne referim numai la creştini, este oraşul cel
mai divizat din lume. Dacă îi vorbiţi unui
creştin occidental despre conciliul din
Calcedonia şi despre pertinenţa lui pentru
timpurile prezente, în cel mai bun caz vă veţi
alege cu o mutră mirată. Aici este suficient să
vă trimit la Mormântul Sfânt unde creştinii
calcedonieni şi non-calcedonieni se roagă
alături de secole. Aici puteţi vedea în acelaşi
timp diviziunile vechi şi altele mai recente,
trăite nu ca dezbateri teologice abstracte
dintr-o perioadă de mult trecută, ci ca nişte
dezbateri actuale care au drept consecinţă
sfâşierea Trupului lui Cristos. Dacă vreţi să
înţelegeţi creştinismul, puneţi-vă de o parte
toate preconcepţiile, veniţi la Ierusalim şi
ascultaţi. Evident, vă va lua cu ameţeală, vă
va invada disperarea şi veţi începe să strigaţi
într-un elan de speranţă escatologică „Vino
repede, Doamne Isuse!”. Deci, dacă vreţi să
înţelegeţi cu adevărat chestiunile ecumenice,
veniţi la Ierusalim; dar sufletele sensibile să
se abţină. Este o provocare pentru credinţă, o
adevărată cruce de purtat, aşa cum este, în
general, orice demers ecumenic.

Sursa Unité des Chrétiens,
N°160 - octombrie 2010
traducere realizată de Sr. Elisabeta Balint OA
Unitatea creştinilor - suntem convinşi de asta -

Cum evaluaţi situaţia ecumenică în general?
Ce rol poate juca Tantur?

nu va fi rodul rafinatelor discuţii teoretice în
care fiecare va încerca să-l convingă pe celălalt

Din natură, eu sunt optimist şi idealist. Dar,
cu cât îmbătrânesc, cu atât găsesc că este uşor
să te rezumi la pragmatism şi la cinism.
Lumea este dură. Creştinismul este o religie
aspră, iar oamenii religioşi sunt adesea fiinţe
complexe care îi zăpăcesc chiar şi pe
psihologi. Ecumenismul în general pare a fi
în declin. Era, oare, o viziune greşită a
generaţiei precedente? Este, oare, iraţional să
credem că secolele de diviziune cu straturile
lor fără sfârşit de „materiale” care blochează

despre temeinicia propriilor opinii… Trebuie să
recunoaştem că pentru a ajunge la profunzimea
misterului lui Dumnezeu, avem nevoie unii de
alţii, să ne întâlnim şi să ne confruntăm sub
conducerea Duhului Sfânt, care armonizează
diversităţile

şi

depăşeşte

reconciliază diversităţile.
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conflictele,
(papa Francisc)

Fribourg - ecouri de la zilele de studi

de a denunţa perversiunile. « Este un serviciu
fratern pe care trebuie să ni-l facem. »
Cuvinte pe care pastorul Gottfried

«Sunt fericit să constat unitatea din
creştinilor rămâne un obiectiv important şi

Consiliului Federaţiei Bisericilor protestante

necesar!» Cuvântul cardinalului Kurt Koch,

din Elveţia a repetat dificultatea şi suferinţa

preşedintele Consiliului pontifical pentru

de a ţine împreună 26 de Biserici cantonale şi

unitatea creştinilor (…) la Universitatea din

de a le stimula să privească dincolo de

Friburg, este mai mult decât o butadă. El

frontierele lor. Unitatea în diversitate este un

ilustrează bine dificultatea drumului de

concept pe care protestanţii îl apără de mult

parcurs. « A nu voi să mergem mai departe

timp atât de mult încât a devenit aproape o

este o erezie », a insistat cardinalul în faţa

dogmă. Diferenţa este esenţială, dar cum să o

celor 400 de participanţi la Zilele de studiu

defineşti

asupra

preocupă mult lumea protestantă.

Paul

organizate

de

Institutul de studii ecumenice.

le-a

Preşedintele

Locher

apostolului

nu

dezminţit.

jurul acestei mese în afirmarea că unitatea

şi

să

o

trăieşti ?

Chestiunea

Pentru Martin Bühlmann, director
pentru

Cu ocazia mesei rotunde organizate în

Europa

germanofonă

a

mişcării

a treia zi a acestui colocviu universitar,

evanghelice Vineyard, unitatea este izvorul

cardinalul a denunţat energic ecumenismul

forţei mărturiei. Teologia trebuie să fie

celor care preferă să rămână pe loc şi se

gândită în serviciul unităţii şi al umanităţii.

mulţumesc cu buna înţelegere la care s-a

« Unitatea este posibilă dacă nu privesc mai

ajuns, după tendinţa actuală a unei largi

întâi la ceea ce lipseşte partenerului meu, ci

diversităţi.

dacă îmi concentrez atenţia asupra a ceea ce

După

Conciliul

Vatican

II,

el poate să îmi aducă », explică el.

ecumenismul este schimb de daruri. Este
vorba deci de a ne ajuta mutual să punem în

MĂRTURIA COMUNĂ CA DRUM DE
ECUMENISM
Această

concepţie

este

la

baza

mărturiei comune care este primul drum spre
unitate, afirmă Nicholas Thomas Wright,
conferenţiarul principal al acestor zile de
studiu. Pentru fostul episcop anglican de
Durham, mărturia comună este semnalul cel
valoare carismele fiecărei comunităţi, dar şi

mai încurajant al ecumenismului. In Anglia,
anglicani şi catolici răspund provocării de a
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lucra împreună în societate, de exemplu, în

MĂRTURIA MARTIRILOR

lupta contra comerţului cu fiinţe umane şi a

Ecumenismul martirilor este astăzi o

prostituţiei. Pentru asta, exegetul ne invită să

mărturie foarte importantă a insistat la sfârşit

căutăm împreună resurse în Biblie. Studiul

cardinalul Koch. « În acest secol, poate încă

comun al textelor este un motor puternic spre

mai mult decât în altele, multe persoane sunt

unitate. Există mai multe nivele de adevăr şi

persecutate sau ucise pentru credinţa lor, nu

nu toate chestiunile sunt pe acelaşi plan.

pentru că sunt catolice, ortodoxe, anglicane

Episcopul anglican pledează pentru un dialog

sau protestante, ci pentru că sunt creştine. »

în care fiecare se lasă « dezarmat » de

Sângele

celălalt.

ecumenismului, a parafrazat cardinalul.

A ne fixa imediat asupra chestiunilor
dificile

ca

euharistia,

preoţia,

este

martirilor

Pentru

a-şi

manifesta

sămânţa

unitatea,

rolul

participanţii la zilele de studiu s-au regăsit la

episcopilor nu este cea mai bună cale,

sfârşitul zilei pentru o celebrare ecumenică la

recunoaşte pastorul Locher. Ceea ce contează

catedrala Sfântul Nicolae din Friburg.

este să aruncăm o privire proaspătă asupra
http://www.cath.ch/

Evangheliei care nu este cel mai mic numitor
comun. « Cunoaştem Biblia mult prea puţin,
trebuie să facem împreună lecturi asupra ei. »

Martirii noştri de astăzi dau

PROVOCAREA CHESTIUNILOR ETICE

mărturie despre Isus Cristos şi

Cardinalul Koch aduce în discuţie un

sunt persecutaţi şi ucişi pentru

nou obstacol pe drumul unităţii între creştini.

că sunt creştini, fără a face

Chestiunile etice ale căsătoriei şi familiei,
eutanasiei, avortului, homosexualităţii, sau

distincţie,

teoria genului divizează Bisericile şi fac

persecutorilor, între confesiunile

dificilă

mărturia

comună,

deplânge

el.

din

partea

la care aparţine. Sunt creştini şi

N.T.Wright vede în ele unul dintre motivele
separării operate în teologie între morală şi

pentru

asta

exegeză biblică. El pledează pentru o teologie

Acesta

este,

care depăşeşte denominările şi se întoarce la

sunt

persecutaţi.

fraţi

şi

surori,

ecumenismul sângelui.

izvorul biblic. Apostolul Paul dă multe

(papa Francisc)

elemente etice care spun cum trebuie să
trăim, a subliniat el.
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Întâlnirea de la Fanar:
pași spre comuniunea deplină
Papa Francisc s-a referit în mod public la
Mitropolitul ortodox Ioan Zizioulas de
Pergam ca la cel mai mare teolog creştin în
viaţă. Iar Joseph Ratzinger, de asemenea, l-a
respectat mult când era Papă. Mitropolitul de
Pergam, anterior membru al Sinodului
Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, a
participat duminică, 30 noiembrie 2014, la
Sfânta Liturghie în sărbătoarea Sfântului
Andrei, alături de Papa Francisc şi de
Cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, în
biserica patriarhală Sfântul Gheorghe din
Fanar.

impună vreo condiţie cu excepţia aceleia a
mărturisirii de credinţă comune”.
- Înalt Preasfinţite, Papa Francisc a rostit în
Fanar cuvinte cu ecou.
– Venind din partea unui Papă, acele cuvinte
sunt, într-adevăr, cu ecou, şi reprezintă un
mare pas înainte pe care ortodocşii îl vor
aprecia; pentru că, pentru multe secole,
ortodocşii credeau că Papa vrea să-i subjuge.
Acum vedem că acest lucru nu este, în niciun
fel, adevărat. Accentul pe care el l-a pus pe a
mărturisi şi a împărtăşi aceeaşi credinţă e, de
asemenea, important. A mărturisi aceeaşi
credinţă e singura bază a unităţii noastre.
Dificultatea stă în a recunoaşte ce este
credinţa comună. Noi trebuie să mărturisim
această credinţă împreună pentru a fi în
deplină comuniune.
- Ce criteriu ar trebui urmat?
– Pentru noi, membrii Bisericii Ortodoxe,
credinţa comună care face posibilă
comuniunea deplină este cea mărturisită la
cele şapte Sinoade ecumenice ale primului
mileniu. Trebuie să clarificăm, din punct de
vedere catolic, dacă o credinţă comună care
face posibilă comuniunea sacramentală ar
trebui să includă anumite doctrine şi definiţii
dogmatice care au fost stabilite în mod
unilateral de către Biserica Catolică. Acest
punct trebuie clarificat pentru a determina ce
consecinţe concrete ar putea să decurgă din
cuvintele Papei din Fanar.
- Are de-a face această clarificare cu rolul
Papei şi slujirea lui?
– Desigur. Dacă criteriul de referinţă luat în
considerare ar fi înţelegerea comună a rolului
Episcopului Romei care a prevalat în primul
mileniu, atunci nu ar fi nicio problemă. Ştim
că în cel de-al doilea mileniu au apărut

Ioan Zizioulas
Mitropolitul Ioan, care co-prezidează
Comisia Mixtă Internaţională de Dialog între
Biserica Catolică şi Bisericile Ortodoxe, a
fost impresionat de cuvintele Episcopului
Romei rostite cu acea ocazie, cu precădere
atunci când Papa a declarat că, în contextul
eforturilor depuse pentru a realiza unitatea
deplină între creştinii catolici şi cei ortodocşi,
Biserica Catolică „nu intenţionează să
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concepţii diferite despre papalitate. Iar acest
lucru s-a situat în centrul lucrărilor Comisiei
de Dialog Teologic între Bisericile Catolică şi
Bisericile Ortodoxe pentru ani de zile. În
primul mileniu, problema din jurul primatului
Episcopului Romei nu se referea la el ca
persoană, ci ca întâistătător al Bisericii sale.
Când vorbim despre primat, ne referim la
primatul Bisericii Catolice a Romei, exercitat
de Papă, care este Episcop al acelui scaun.
- E doar unitatea creştină un interes pentru
creştini?
– În discursul ţinut la încheierea Liturghiei
din sărbătoarea Sf. Andrei, Patriarhul
Bartolomeu a reiterat faptul că Biserica nu
există pentru ea însăşi, ci pentru întreaga
lume; pentru mântuirea bărbaţilor şi femeilor
care trăiesc în lume. Unitatea mai ajută la a
da o mărturie mai puternică în faţa
problemelor care afectează lumea şi
societatea de astăzi; probleme de mediu, de
exemplu, legate de protejarea creaţiei. Acesta
este un alt mesaj important care a fost
transmis în timpul vizitei Papei în Fanar.
- Unii spun că creştinii ar trebui să lucreze
împreună la rezolvarea problemelor concrete,
lăsând la o parte încercările lor de a vindeca
diviziunile teologice şi sacramentale. Ce
credeţi?
– Obişnuim să facem diferenţă între
cooperare şi aspiraţiile de unitate. Nu cred că
„colaborarea” este suficientă. Cea mai mare
dorinţă a noastră este de a ajunge la
comuniunea deplină în ceea ce priveşte
Euharistia şi structurile Bisericii. Aceasta nu
este încă posibilă, dar, de asemenea, nu este
un lucru pe care îl putem uita sau pune de-o
parte.
- Patriarhul Ecumenic a afirmat ca Papa
Francisc a reaprins speranţa printre
credincioşii ortodocşi, asigurându-i că
Bisericile se vor întoarce la comuniunea
deplină în timpul pontificatului său.
– Actualul Papă a oferit nişte semne foarte
importante care ne dau speranţa că se va face
un progres rapid în dobândirea comuniunii
depline. Modul în care îşi îndeplineşte
slujirea îndepărtează numeroasele îngrijorări
şi temeri ale trecutului, Odată cu actualul
Episcop al Romei, vedem un ministeriu a

dragostei şi al slujirii. Iar acest lucru este,
într-adevăr, un pas înainte. Mai mult, în unele
părţi ale lumii precum Orientul Mijlociu,
creştinii suferă şi persecutorii lor nu se opresc
pentru a-i întreba dacă sunt catolici sau
ortodocşi; tot ceea ce contează este că sunt
creştini. Acest lucru înseamnă că, dinafară,
suntem văzuţi ca o singură familie,
diviziunile cu care ne-am obişnuit neducând
la nici o consecinţă. Acest lucru sugerează, de
asemenea, că, fie că ne place fie că nu, cu
acest Papă şi în circumstanţele de acum atât
de multe oportunităţi ni se prezintă din punct
de vedere ecumenic.
- În drumul de întoarcere dinspre Istanbul,
Papa Francisc l-a citat pe Patriarhul
Athenagoras care sugera că, pentru a face
progrese pe drumul unităţii depline, toţi
teologii trebuie să fie trimişi pe o insulă
pentru a discuta în timp ce Bisericile îşi
continuă treaba. „Dacă aşteptăm ca teologii
să ajungă la o înţelegere”, a spus Papa, „acea
zi nu va veni niciodată!”
– Da, acest lucru ar putea fi adevărat. Dar, în
acelaşi timp, istoria ne spune că teologia a
divizat Biserica. Acum, aşadar, teologia
trebuie să sprijine vindecarea şi unificarea
Bisericii. Nu putem ignora neînţelegerile
teologice care au cauzat diviziune în Biserică.
- Sinodul Panortodox care urmează să aibă
loc în 2016 se va ocupa de chestiunea unităţii
cu Biserica Catolică?
– Poate, dar doar în termeni generali. Ar
putea fi timpul potrivit pentru a aprecia marii
paşi înainte care au fost făcuţi. Dar nu cred că
vom vedea mai mult de atât. Accentul va fi
pe problemele deja existente în lumea
ortodoxă.
- Ultimele discuţii teologice dintre Bisericile
Catolică şi Ortodoxe nu au dus la multe
rezultate, în special datorită diviziunilor care
au apărut între Bisericile Ortodoxe. Cum
explicaţi acest lucru?
– Este important ca Bisericile Ortodoxe să fie
unite. Din păcate, îi văd pe unii ortodocşi
adoptând vechile atitudini de ostilitate faţă de
Biserica Catolică şi faţă de papalitate. Iar
acest lucru cu siguranţă nu face situaţia mai
uşoară.
Articol prelucrat de Sr. Elisabeta Balint OA
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că evanghelizarea nu ar putea decât să sufere
din cauza unui ecumenism care ar paraliza-o,
pe când alţii, dimpotrivă, grijulii pentru
unitatea Bisericilor, văd în Evanghelizare o
ocazie de conflicte, într-un cuvânt, o
problemă de frontieră. Mi se pare esenţial să
începem printr-o încercare de a defini aceşti
doi termeni.

EVANGHELIZARE ŞI
ECUMENISM
Partea I

Pentru
unii,
evanghelizare
şi
ecumensim par două realităţi de neconciliat
şi mulţi, din grija pentru mărturie, se ţin de o
parte de relaţiile cu alte Biserici pentru ca
nimic să nu vină să îngrădească dinamica
proclamării lor a Evangheliei. Totuşi, există
alte maniere de a vedea relaţia între aceste
două exigenţe. Textul lui Louis Schweitzer
(pastor protestant), care urmează, a fost
pronunţat mai întâi la Nîmes (...) cu ocazia
unei întâlniri între pastori şi preoţi de toate
confesiunile. (...)

Ce vor să spună aceste două
cuvinte ?
Toţi creştinii sunt de acord în a afirma
că vestirea Evangheliei, mărturia adusă lui
Cristos, este una din misiunile principale ale
Bisericii. Vestea cea Bună trebuie să fie
comunicată lumii. Acest lucru a fost adevărat
dintotdeauna dar dobândeşte o nouă forţă
astăzi când trăim într-o lume care nu se mai
vrea creştină. Bisericile protestante şi în
special Bisericile evanghelice, au considerat
întotdeauna că acest cadou care ne este făcut
de Dumnezeu trebuie să fie propus tuturor
oamenilor, de unde campaniile de
evanghelizare şi angajamentul în acest sens al
comunităţii locale sau necesitatea pentru
fiecare creştin de a da mărturie. La partea
catolică, mi se pare că această perspectivă,
câteodată relativizată de iluzia unei civilizaţii
creştine, găseşte astăzi un nou ecou din cauza
secularizării crescânde a societăţilor noastre.
Astfel, papa a pus mult în valoare noţiunea de
« nouă evanghelizare ».

Louis Schweitzer

Cu siguranţă că vom fi de acord de
asemenea în a afirma că evanghelizarea este
altceva decât prozelitismul care are o nuanţă
negativă. Acesta este o tentativă de a aduce
oamenii în capela noastră, un fel de recrutare
pentru a creşte comunitatea. Evanghelizarea
este o proclamare a Evangheliei destinată să
îi pună pe contemporanii noştri în contact cu
Dumnezeu şi cu iubirea sa. (...) Dacă

Tema relaţiei care există între
evanghelizare şi ecumenism mi se pare
extrem de interesantă căci ea corespunde unei
chestiuni importante pentru Bisericile de
astăzi. Evanghelizarea este una din misiunile
principale ale Bisericii, iar manifestarea sau
căutarea unităţii, mi se par la fel de capitale.
Or, unii, ataşaţi de vestirea Evangheliei, cred
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prozelitismul este o voinţă umană,
evanghelizarea nu se poate concepe decât ca
o lucrare a Duhului Sfânt. Sigur, martorul
este prezent şi activ, Biserica arătând prin
viaţa ei ce poate trezi Evanghelia ca realitate
nouă, dar convingerea interioară făcută din
căinţă şi credinţă, nu este o lucrare umană. Iar
acolo unde nu este decât asta, ea nu durează
sau dă roade îndoielnice.

Cuvântul pe care încercăm să îl punem în
practică. Pentru necredincios (...) toate
acestea înseamnă un lucru enorm iar
diferenţele care ne separă încă şi care se
referă în general la ecleziologie şi la
sacramente, par aproape derizorii.
Ecumenismul este deci voinţa de a
manifesta această unitate existentă deja, dar şi
căutarea depăşirii opoziţiilor care ne separă
încă. Această căutare trebuie să se facă în
adevăr, ceea ce o face uneori dificilă şi
eventual conflictuală deoarece avem, de o
parte şi de alta, convingeri vechi şi puternic
înrădăcinate.

În ceea ce priveşte ecumenismul, el
este acea încercare de apropiere a Bisericilor,
prin dialog şi colaborare. Spuneam mai
înainte că este manifestarea sau căutarea
comuniunii între creştini şi între Biserici.
Manifestare a unităţii, mai întâi, căci este
născut din conştientizarea acestei unităţi care
există înaintea oricărui efort din partea
noastră. Este evident că există diferenţe între
Bisericile creştine şi ele nu trebuie
minimizate. De exemplu, între catolici şi
protestanţi, ele sunt atât de puternice încât nu
se poate vorbi de comuniune în sensul deplin
al cuvântului. Si totuşi, dacă luptăm
împotriva acestei miopii ecleziale frecvente,
cum să nu vedem că ceea ce ne uneşte este
mai fundamental decât ceea ce ne divizează ?
Într-adevăr, trăim într-o lume pentru care
existenţa lui Dumnezeu, însăşi posibilitatea
existenţei a ceva divin, a devenit
problematică. Or, noi ce avem în comun ?
Credinţa într-un Dumnezeu Tată, Fiu şi Duh
Sfânt. Credinţa în Cristos, Dumnezeu printre
noi, răstignit pentru noi şi înviat, trăind astăzi
şi activ în lume prin Duhul Sfânt. Credem
împreună că iubirea lui Dumnezeu nu numai
că ne salvează ci ne şi introduce într-o viaţă
nouă care ne face să creştem puţin câte puţin
după imaginea lui Cristos şi ne deschide spre
ceilalţi printr-o iubire activă şi concretă. In
diversele noastre Biserici, sub forme tradiţii
şi culturi diferite, noi îl adorăm pe acelaşi
Dumnezeu, ne rugăm lui şi de la El primim

Convingerea mea profundă este că
ecumenismul înţeles astfel este indispensabil
pentru evanghelizare, cel puţin pentru o
evanghelizare sănătoasă, iar evanghelizarea
este rezultatul prim al ecumenismului.
Evanghelizarea ca o consecinţă a
ecumenismului
Bisericile, toate Bisericile, nu au ele,
oare, o anumită tendinţă de a fi puţin axate pe
număr? Ele vorbesc de problemele lor, chiar
şi în domeniul ecumenismului, uitând că nu
există mai întâi pentru ele însele ci pentru a fi
în lume martori ai lui Cristos. Acolo, în
Biserică, (...) trebuie să poată vedea bărbaţii
şi femeile timpului nostru realitatea nouă care
este manifestată în Cristos şi care există deja
pe pământ deşi încă în mod imperfect. (...) Să
ne amintim de aceste cuvinte ale lui Isus din
evanghelia lui Ioan : « Vă dau o poruncă
nouă : să vă iubiţi unii pe alţii. Cum v-am
iubit eu, aşa să vă iubiţi unii pe alţii. După
asta vor recunoaşte că sunteţi discipolii mei :
dacă vă veţi iubi unii pe alţii » (In 13, 34-35).
Vorbind astfel, Isus dădea tuturor, necreştinilor în special, dreptul de a-i judeca pe
discipolii săi după iubirea pe care o vor avea
unii pentru alţii. Dar, în acelaşi timp, el face
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din iubire prima formă de mărturie concretă
faţă de cei din afară. Or, ecumenismul nu
este, oare, o formă, forma concretă a iubirii
între creştini diferiţi şi între comunităţile lor ?
Iar Isus va adăuga puţin mai departe, în
aceeaşi Evanghelie : « Ca toţi să fie una,
după cum tu, Părinte, eşti în mine şi eu în
tine, ca şi ei să fie în noi pentru ca lumea să
creadă că tu m-ai trimis » (In 17,21). Însăşi
credinţa lumii depinde, într-un fel, de
calitatea unităţii noastre. Unii spun uneori :
« Dar unitatea în Cristos există deja, de ce să
vrem să o creem ? » Este adevărat,
bineînţeles, dar tocmai pentru asta ea trebuie
să fie manifestată. Ce unitate ciudată este asta
despre care se spune că există dar care nu
antrenează vreo relaţie, care nu suscită nici
întâlnire, nici colaborare ? Deci, unitatea între
creştini are ca prim rezultat de a fi o mărturie
pentru lume. Iubirea între discipolii lui Isus şi
între comunităţile pe care ei le formează este
o manieră de a arăta că ceea ce Isus a venit să
aducă este viu astăzi. Aceasta este deja o
formă de a anunţa Vestea cea Bună prin
practică.

Nu credeţi că, dacă suntem cu adevărat
creştini, ne primim şi identitatea noastră
viitoare ? O primim de la vocaţia noastră, şi
folosesc acest cuvânt în sensul lui cel mai
vast ca şi într-un sens mai relativ. Vocaţia
Bisericii lui Isus Cristos, şi am putea spune
de asemenea a fiecăreia dintre Bisericile
noastre, este Împărăţia lui Dumnezeu. Iată
spre ce merge ea, direcţia care o orientează, o
cheamă şi o fondează.
In asta constă identitatea ei esenţială
în faţa lui Dumnezeu, cu mult mai mult decât
sinuozităţile pelerinajului ei pământesc. Și
această identitate ne este comună. Suntem cu
toţii chemaţi să înaintăm în aceeaşi direcţie.
Dar există vocaţii mai puţin îndepărtate ;
vreau să vorbesc de misiunea Bisericii.
Identitatea noastră este ceea ce Dumnezeu
prin Duhul Sfânt ne cheamă să fim şi să
facem astăzi, în lumea care este a noastră. Iar
evanghelizarea ţine aici un loc esenţial. Sigur
ea nu este întreaga misiune. Angajamentul
pentru dreptate, iubirea concretă şi practică a
celor mai săraci, defavorizaţi, oprimaţi fac, de
asemenea, parte din misiunea Bisericii. Si nu
este întâmplător că o colaborare între creştini
diferiţi este adesea mai simplă în domeniile
practice. (...) Dar proclamarea Evangheliei
este, şi ea, o parte esenţială a vocaţiei
Bisericii lui Isus Cristos şi a Bisericilor
particulare. Tocmai pentru că noi ne
recunoaştem ca fraţi, diferiţi, separaţi,
desigur, dar fraţi în Cristos în faţa lui
Dumnezeu, putem şi trebuie să vestim
împreună Evanghelia celor care ne
înconjoară. Si, dacă Domnul vrea să învăţăm
să îi iubim pe duşmanii noştri, ei bine, să
începem de îndată anunţând împreună Vestea
cea Bună a împăcării.

Teama dominantă care paralizează
adesea relaţiile între Biserici este cea de
pierdere a identităţii. Există în asta, în
acelaşi timp, o fidelitate faţă de adevăr aşa
cum îl înţelegem noi şi o fidelitate faţă de
părinţii noştri, un fel de teamă de a trăda,
dacă ne-am înţelege cu moştenitorii celor
contra cărora ei s-au bătut şi au suferit. Dar,
aş vrea să mergem puţin mai departe cu
chestiunea identităţii noastre. Pe ce este ea
fondată ? Pe convingerile noastre la care
ţinem, desigur. Pe istoria noastră, pe
memoria noastră, bineînţeles. Si toate acestea
sunt drepte şi bune. Trebuie să ne respectăm
taţii şi mamele, să fim fideli moştenirii pe
care ei ne-au transmis-o. Dar, toate acestea
sunt suficiente pentru a ne defini identitatea ?

Louis Schweitzer
http://www.publicroire.com/
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Papa Francisc a primit spre sfârșitul anului
trecut o delegaţie a Bisericii evanghelice
luterane din Germania venită la Roma
împreună cu Comisia pentru ecumenism a
Conferinţei episcopale germane. In faţa
oaspeţilor săi, papa a subliniat progresele
realizate în ultimii 50 de ani în dialogul dintre
luterani şi catolici : « Ele constituie baza
solidă a stimei sincere trăită în credinţă (...) În
ciuda diferenţelor teologice persistente,
colaborarea şi împărtăşirea caracterizează
viaţa Bisericilor noastre angajate pe un drum
comun punctat de documente importante ca
de exemplu Declaraţia asupra doctrinei
justificării. (...)

În Elveţia s-a desfășurat o campanie
ecumenică cu tema: „Mai puţin pentru noi,
îndeajuns pentru toţi” Această campanie
cuprinde perioada Postului Mare după ritul
latin, 18 februarie – 5 aprilie. Obiectivul
campaniei este acela de a sensibiliza
solidaritatea în rândul creştinilor şi de a
promova comportamente responsabile faţă de
inegalităţile din condiţiile de trai din lume.
Iniţiativa aparţine organizaţiei catolice
„Acţiune pentru Postul Mare” (Action de
Carême), împreună cu protestanţii asociaţiei
„Pâine pentru aproapele” (Pain pour le
prochaine) şi creştinii fundaţiei „A fi
parteneri” (Etre partenaire).

In 2017, luteranii şi catolicii vor comemora
împreună cel de-al cincilea centenar al
Reformei. Pentru prima dată vor putea
celebra în toată lumea acest mare eveniment,
nu într-un fel triumfal ci ca pe o profesiune
de credinţă trinitară. (...) Fie ca această
comemorare din 2017 să ne încurajeze pe toţi
să facem, cu ajutorul lui Dumnezeu şi
susţinuţi de Duhul său, paşi noi spre unitate,
fără să ne mulţumim cu ceea ce s-a realizat. »

sursa: Radio Vatican
Războiul din Irak şi Siria este o imensă
tragedie care are nevoie de negocierea
urgentă a unei soluţii, a spus Papa Francisc
întâlnind în Vatican membrii Comisiei Mixte
Internaţionale pentru dialogul teologic între
Biserica Catolică şi Bisericile Ortodoxe
Orientale. A fost o întâlnire fraternă care s-a
desfăşurat pe fondul veştilor dramatice care
continuă să vină din această regiune. „În
acest moment, în mod particular”, a afirmat
Papa Francisc, „împărtăşim consternarea şi
durerea pentru ceea ce se întâmplă în Orientul
Mijlociu, în special în Irak şi Siria”.

sursa: Radio Vatican
In scopul schimbului de informaţii şi a
aprofundării anumitor chestiuni de interes
comun, Consiliul pontifical pentru dialogul
inter-religios şi Oficiul pentru dialog interreligios şi cooperare a Consiliului mondial al
Bisericilor colaborează de mai mulţi ani.
Tocmai în cadrul acestui dialog necesar între
creştini, indispensabil pentru a dialoga cu alte
religii, Consiliul pontifical, Consiliul mondial
şi Alianţa evanghelică au publicat în 2011
documentul intitulat Martori creştini într-o
lume multi-religioasă. Recomandări de
conduită. Pe 20 ianuarie 2015 s-a ţinut
reuniunea anuală a celor două instituţii pentru
a face rezumatul activităţii din 2014 şi a
vedea perspectivele comune.
(VIS)

„Mă gândesc la toţi locuitorii din regiune,
inclusiv la fraţii noştri creştini şi la multe
minorităţi care trăiesc consecinţele unui
conflict extenuant. Împreună cu voi mă rog în
fiecare zi pentru ca să se găsească repede o
soluţie prin negociere, implorând bunătatea şi
milostivirea lui Dumnezeu pentru cei care
sunt loviţi de această imensă tragedie”. „Toţi
creştinii”, a continuat Papa, „sunt chemaţi să
lucreze împreună în acceptare şi încredere
reciprocă pentru a sluji cauza păcii şi a
dreptăţii.

Cu ocazia pelerinajului lor ecumenic anual la
Roma pentru sărbătoarea sfântului Henri
d’Upsala, sfântul Părinte a primit o delegaţie

sursa: Radio Vatican
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scandinavă pe 22 ianuarie 2015. Reamintind
că această vizită coincide cu săptămâna de
rugăciune pentru unitate, el a salutat
eforturile depuse de la prima vizită a unei
delegaţii ecumenice finlandeze, acum 30 de
ani : « A ne ruga împreună este deja o
frumoasă mărturie de credinţă pe calea unei
unităţi pe care numai Dumnezeu o va acorda.
Proclamaţia dumneavoastră comună a
Crezului este un omagiu adus credinţei
comune a creştinătăţii. (...) Luterani şi
catolici pot face multe împreună pentru a
arăta societăţii noastre ce înseamnă
milostivirea lui Dumnezeu. »

Duminică, 18 ianuarie 2014, la orele 17, a
avut loc în biserica greco-catolică Sfântul
Iosif din Timişoara cea de-a XXV-a Întâlnire
ecumenică de rugăciune pentru unitatea
creştinilor. Motoul întâlnirii din acest an a
fost: „Isus i-a spus: dă-mi să beau” (Ioan 4,7).
„În întreaga lume creştină şi numai, în aceste
zile se ţin întâlniri interconfesionale creştine
şi, cum vedem aici, la Timişoara şi
interreligioase. Aceste întâlniri sunt un
simbol al unităţii pentru ziua de mâine, când
toţi creştinii vom fi în unitatea pe care o vrea
Dumnezeu, să ne adune pe toţi într-o singură
familie. Să nu fie între noi ură şi duşmănie ci
dragoste şi bună învoire şi pace”, a spus PS
Alexandru Mesian, episcop greco-catolic de
Lugoj, în încheierea cuvântului său. Un
element specific oraşului Timişoara este
faptul că deşi întâlnirea este dedicată
rugăciunii pentru unitatea creştinilor, în
fiecare an, fără întrerupere, ba uneori chiar şi
în calitate de organizatoare, participă şi
Comunitatea Evreiască, prin reprezentantul ei
şi corul comunităţii. Anul acesta au participat
în premieră şi reprezentanţi ai religiei
musulmane.

sursa: Radio Vatican
Tinând cont de necesitatea promovării
dialogului
interreligios
într-o
lume
confruntată cu unele conflicte cu substat
religios, o delegaţie a Centrului internaţional
Regele abdullah Bin Abdulaziz pentru
dialogul inter-religios şi intercultural
(KAICIID) condus de secretarul său general
s-a deplasat la sediul Consiliului ecumenic al
Bisericilor (CEB) la Geneva (Elveţia) şi l-a
întâlnit pe pastorul Olav Fykse Tveit, secretar
general al CEB. (...)

sursa: www.bru.ro
« În cadrul misiunii mele, a spus Faisal Bin
Muaammar, secretarul general al KAICIID,
am văzut şi resimţit cât de mult imensa
majoritate a fiinţelor umane din toate
colţurile lumii sunt opuse tuturor crimelor
făcute în numele religiei. De aceea cred cu
fermitate că este indispensabil să dialogăm şi
să creem relaţii. »
KAICIID este orientat spre a permite, a întări
şi încuraja dialogul între credincioşii
diferitelor religii şi între culturile din lume.
Situat la Viena, Centrul este o organizaţie
independentă, autonomă şi internaţională
nesupusă vreunei influenţe politice sau
economice, care a fost înfiinţată în noiembrie
2012.
sursa: KAICIID

În ciuda întrebărilor deschise care există în
dialogul ecumenic, a spus Papa Francisc,
creştinii nu trebuie să se resemneze la o lipsă
de unitate, şi trebuie în schimb „să se
concentreze pe următorul pas posibil”.
Pontiful s-a adresat joi, 18 decembrie 2014,
reprezentanţilor
Bisericii
Evangelice
Luterane din Germania şi ai Comisiei
Ecumenice a Conferinţei Episcopilor
Germani, în timpul vizitei lor ecumenice la
Roma. Papa le-a reamintit că ţelul comun este
unitatea, şi că nu trebuie să lăsăm ca
diferenţele teologice să oprească să se
desfăşoare „drumul ecumenic comun”.
sursa: catholica.ro
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”Viaţa călugărească drept profeţie a lumii viitoare este chemată
să ofere în timpul nostru mărturie despre acea comuniune în
Cristos care merge dincolo de orice diferenţă, şi care este
formată din alegeri concrete de primire şi dialog. Prin urmare,
căutarea unităţii creştinilor nu poate să fie apanaj numai al cuiva
sau al unei comunităţi călugăreşte deosebit de sensibile faţă de
această problematică. Cunoaşterea reciprocă a diferitelor tradiţii
de viaţă consacrată şi un schimb rodnic de experienţe poate să fie
folositor pentru vitalitatea oricărei forme de viaţă călugărească în
diferitele Biserici şi Comunităţi ecleziale.” (papa Francisc)

Comisia pentru Ecumenism ureaza sfinte sarbatori tuturor cititorilor
acestei publicatii.
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