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Să îl rugăm pe Tatăl pentru a
obține de la El unitatea ca pe un dar.

De ce să ne rugăm pentru unitate?
Încă
de
la
începutul
creștinismului, discipolii lui Cristos nu
au încetat să se divizeze în Biserici
multiple
și
comunități
ecleziale
separate. (...) La începutul secolului al
XX-lea mișcarea s-a inversat. Pentru
mărturia Evangheliei în lume, creștinii
aspiră astăzi la unitatea lor vizibilă, întro aceeași credință și aceeași comuniune
euharistică. Acesta este scopul mișcării
ecumenice.
Când experimentăm suferința vie
a despărțirii, dorim să lucrăm la unitate.
Cum să facem în fața amplorii acestei
misiuni? Cum să procedăm? Istoria ne
arată incapacitatea noastră naturală de
a păstra unitatea și neputința noastră de
a o restabili atunci când ea este sfâșiată.
«Dacă Domnul nu construiește casa,
constructorii lucrează în zadar» (Ps
127,1).

Rugăciunea pentru unitate ne
proiectează în inima lui Cristos, acolo
unde găsim rugăciunea lui: «Părinte, ei
să fie una pentru ca lumea să creadă»
(In 17,21). Rugăciunea ne deschide la
suflul Duhului Sfânt și ne ajustează la
planul divin de mântuire. Să ne rugăm
pentru unitate «așa cum vrea Cristos și
prin mijloacele pe care El le va vrea».
(Informaţii preluate şi prelucrate
de Sr. Elisabeta Balint)

Biserica are stimă pentru membrii
tuturor religiilor. Ea dorește să
întărească legăturile de prietenie
care există deja între noi... și
care ne pun față în față cu unele
provocări și de asemenea cu unele
întrebări. Dialogul ecumenic și
interreligios nu este un lux. Nu
este ceva suplimentar sau opțional
ci o necesitate esențială... de care
are nevoie tot mai mult lumea
noastră rănită de conflicte și de
diviziuni
(papa Francisc)
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EU SUNT MULȚIME

ca să proclamați faptele mărețe ale celui
care v-a chemat din întuneric la minunata
sa lumină».
În acest verset autorul dă cont de
noua identitate creștină.
Accentuând noțiuni veterotestamentare, el
dezvoltă ideea noii demnități antropologice
dobândite la botez, conectând-o cu o
autentică responsabilitate a credincioșilor.
Darurile incomensurabile pe care Tatăl nu
încetează să le ofere prin Fiul său, sunt date
pentru a da mărturie despre o existență
făcută din dăruire de sine. În acest sens 1P
2,9 unifică momentul alegerii și al misiunii
ca fiind cele două momente ale unui singur
eveniment.
La fel, ea asociază ireductibil exclusivismul
cristologic cel mai explicit cu universalitatea
cea mai largă.

Îi aud pe toți, îi ascult pe
toți, pe frații mei, oamenii,
rugându-se în mine în timp ce
eu mă rog,
în timp ce îl las în mine pe
Cristos să îi facă Tatălui, prin
buzele și inima mea, rugăciunea
lui lungă și lentă.
Reciproc, mă rog în fiecare
dintre ceilalți.
Rugăciunea
pentru
unitate iese din inima mea și se
infiltrează
prin
circulația
spirituală a Trupului mistic în
rugăciunea fratelui meu.
Tu, Cristoase, prin Duhul
tău, dăruiești vocea ta vocii
tuturor fraților mei și propriei
mele voci.
Tu ești singurul care prin
Duhul Sfânt și în Duhul Sfânt
poți să îndrepți către Tatăl
unica implorare: «Abba, Tată!»

Săptămâna de rugăciune va permite
să se reflecteze asupra responsabilității pe
care o avem în misiune. […] În definitiv
suntem astfel invitați să progresăm în
receptarea documentului nr. 214 din 2013:
Biserica – Spre o viziune comună, rod al
lucrului Comisiei Credință și Constituție a
Consiliului Mondial al Bisericilor.
Cu acest text suntem în fața «unui
progres ecumenic extraordinar» în vederea
«convergenței la care comisia a reușit să
ajungă». Fără a exprima un consens total,
documentul expune «în ce măsură au reușit
să ajungă comunitățile creștine la o
concepție comună despre Biserică […],
progresele realizate […] și ce mai rămâne de
făcut ca să percepem mai bine rațiunile și
scopurile
Bisericii,
înscrise
într-o
perspectivă fundamental misionară. […]

BISERICA, RAȚIUNILE ȘI
SCOPURILE EI
Numărul 180 al revistei Unité des
Chrétiens este consacrat Săptămânii de
rugăciune pentru unitate din 18-25 ianuarie
2016.
Bisericile din Letonia au pregătit
tema «Chemați să proclamăm faptele
mărețe ale lui Dumnezeu» adoptată din 1P
2,9. Inspirându-se din acest verset, creștinii
letoni adresează tuturor botezaților apelul
de a fi «neamul ales, comunitatea
sacerdotală a regelui, națiune sfântă,
poporul pe care Dumnezeu și l-a dobândit

Pr. Emmanuel GOUGAUD
Editorial Unité des Chrétiens (oct, 2015)

(Informaţii preluate şi prelucrate
de Sr. Elisabeta Balint)
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ECUMENISMUL TRĂIT
ÎN LETONIA
”Un ecumenism viu” acestea sunt
cuvintele ce descriu situația ecumenică
în Letonia, unde creștini din diferite
tradiții se întâlnesc tot mai frecvent
pentru a se ruga și a dărui mărturia
comună a credinței în Cristos.
Potrivit datelor oficiale din 2011,
în Letonia 34,3% din populație este de
religie creștină luterană, 25, 1% sunt
creștini catolici, 19,4% sunt creștini
ortodocși, iar 1,2% reprezintă populația
de alte confesiuni (baptiști, adventiști,
penticostali) în vreme ce 20% din
populație se definește fie fără un crez
religios, fie aparținând altor religii.
Chiar dacă Bisericile din Letonia nu s-au
unit într-un Consiliu național al
Bisericilor, viața ecumenică înflorește și
aduce roade. Cooperarea dintre creștinii
din Letonia este vitală dacă mesajul
creștin trebuie să ajungă la societatea
postmodernă în toată diversitatea și
multitudinea opiniilor. Cooperarea
ecumenică și relațiile între diferitele
tradiții din Letonia se bazează, am putea
spune, pe vestirea faptelor mărețe ale
lui Dumnezeu.
Este obiceiul în Letonia ca episcopii
bisericilor de tradiție catolică, luterană,
ortodoxă și baptistă să lanseze
împreună
un
mesaj
societății
cuprinzând probleme ce privesc etica,
protecția vieții sau dreptatea socială. În
meritul relației frățești între Biserica
catolică și cea luterană consacrarea
actualului arhiepiscop catolic a avut loc
în catedrala luterană din Riga.
Responsabilii diferitelor biserici se
adună
împreună
cu
ocazia
comemorărilor și a sărbătorilor mai
importante
precum:
Ziua
Independenței. În aceste împrejurări se
proclamă cuvântul lui Dumnezeu, se

ascultă discursuri oficiale, se celebrează
cu muzică din diferite tradiții creștine.
Responsabilii bisericilor se reunesc
anual
pentru
Cosiliul
Afacerilor
Spirituale (Spiritual Affairs Council) care
este prezidat de primul ministru; pentru
a coopera cu statul, cele patru tradiții
creștine pregătesc împreună materialul
utilizat în școlile statale, care este
aprobat de Ministerul Învățământului.
Cu toate acestea relațiile, între episcopi
și clerul bisericilor creștine, depășesc
celebrarea
ecumenică:
ele
se
înrădăcinează în prietenia sinceră ce
dărâmă zidurile despărțirii construite în
secolele
precedente,
și
permite
recunoașterea reciprocă de a fi miniștri
ai Evangheliei. Episcopii catolici,
luterani și baptiști se întâlnesc în mod
regulat: se roagă, îl laudă pe Dumnezeu
împreună într-o atmosferă fraternă și
dialoghează despre problemele evidente
pentru Letonia.
Traducere realizată de sr. Monica Dogaru
din broșura de rugăciune pentru unitate
2016
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de convergență, de acord sau de consens
în chestiunile dezbătute, (...) putem avea
o idee despre ele într-un registru
pregătit în 1993 care consemna 150 de
dialoguri doar cu caracter bilateral.
Textele documentelor elaborate de
aceste dialoguri constituie volume mari.
Putem presupune cu ușurință că această
creștere nu s-a produs fără dificultăți și
obstacole cu caracter teologic sau
psihologic; au trebuit lăsate de o parte
vechile revendicări istorice, a trebuit să
se renuțe la apărarea unor arii
doctrinale familiare și foarte scumpe, au
trebuit să fie evitate ispitele atât ale
unei nivelări facile a credințelor,
consecință în definitiv, poate, a unei
pure indiferențe față de adevărul lui
Cristos, cât și ale unui refugiu într-o
siguranță
fundamentalistă.
Toate
acestea nu s-ar fi putut realiza dacă nu
ar fi existat convingerea că dialogul
reprezintă un loc calificat pentru
acțiunea Duhului Sfânt, perceptibil deja
în însuși faptul inițierii dialogului, dar și
în calitatea creștinilor care îi însoțesc
realizarea și în concluziile, câteodată de
nesperat, la care el conduce.

Dialogurile ecumenice
Un factor de o extremă
importanță în rezolvarea diferențelor,
mai ales doctrinale, între Bisericile
creștine sunt dialogurile ecumenice.
Marea sumă de activități pe care o
reprezintă inițiativele interconfesionale
merge mână în mână cu (...) valoarea
rezultatelor obținute, de nebănuit până
acum câteva generații. De fapt, aceste
dialoguri apar, în zilele noastre, ca un
instrument eficace în progresul spre
unitatea creștinilor.
Începute de Federația luterană
mondială, în 1964, dialogurile au
beneficiat imediat de sprijinul și
participarea Bisericii catolice, în plină
efervescență după reînnoirea suscitată
de Conciliul Vatican II. Și alte Biserici și
instituții s-au adăugat, până la a
constitui o rețea densă, chiar dacă puțin
vizibilă, de schimburi, de elaborări, de
studii, de emitere de documente. Tema
lor a fost și continuă să fie, toate
controversele și motivele diviziunii
istorice a creștinilor: concepția despre
sacramente sau despre primatul
pontifical,
valoarea
ministerului
episcopal sau atitudinea în fața
căsătoriilor mixte, doctrina justificării
sau însuși conceptul de unitate, sunt
câteva exemple.

Priviri spre viitor
(...) Dar mișcarea nu s-a oprit; ea
continuă și trebuie să continue atât timp
cât nu vor fi fost realizate pe deplin
porunca lui Cristos care cere ca
imitatorii și discipolii săi să trăiască în
unitatea credinței în el, și proclamarea
în lume a Veștii celei Bune. Pașii de făcut
pentru asta se referă la «bazele
creștine» și la specialiști, cei care trăiesc
zilnic faptul pluralității confesionale și
cei care se interesează într-un fel eficace
de progresul până la unitate (...). «Să
păstrăm unitatea Duhului prin legătura
păcii» crescând până la «un singur
Domn, o singură credință, un singur
botez, un singur Dumnezeu și Tată al
tuturor» (Ef 4, 3-6) (bineînțeles nu
trebuie confundat cu uniformitatea în

Întreținute între diferite Biserici
sau doar între două Biserici, efectuate
de comisii mixte desemnate de aceste
Biserici sau de natură oficială de mai
puțină importanță, ajungând la niveluri
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exprimarea acestei credințe și nici cu
lauda Tatălui), în asta constă misiunea
Bisericii, și asta vrea să spună, a
întregului popor al lui Dumnezeu și a
fiecăruia dintre membrele sale, în
varietatea poziției, capacității, carismei
și funcției sale, fără ca cineva să se simtă
dispensat de a contribui la ea, nici în
numele interesului său, nici în numele
neștiinței, ca să nu mai menționăm alte
scuze și mai puțin acceptabile.
Nici un observator nu dispune de
mijloace în întregime sigure pentru a
prevedea
cum
vor
influența
structurarea
viitorului
mișcării
ecumenice aceste principii. De aceea, în
loc să risc vreo profeție îmi voi permite
(...) să îmi fixez privirea spre viitor
analizând trei aspecte care îmi par
pertinente pentru continuarea acestui
drum. Aceste aspecte nu au, așa cum
vom vedea, un caracter strict doctrinalteologic, deși evident prezintă un fond
de acest gen. Dacă le situez în ordinea
dorințelor, nu fac aceasta cu intenția de
a afirma că nu sunt o realitate actuală,
dimpotrivă. Dar cred, cu siguranță, că
ele au nevoie de intensificare la fel ca
altele pe care le-am putea menționa
dacă spațiul ne-ar permite, și de această
intensificare și luare la cunoștință
efectivă (...) depind multe lucruri pentru
viitorul unei credințe creștine profesată
în comun de toți credincioșii lumii
noastre actuale. Aceste aspecte sunt
următoarele:
a) Interesul pentru sarcinile și
problemele care privesc ansamblul
umanității și colaborarea care trebuie să
li se asigure. În primul rând trebuie
analizate situațiile de conflict, oricare ar
fi originea lor, aducând mutual
elementele de care dispune fiecare
pentru o analiză a realității. Dar, odată
realitatea
cunoscută,
creștinii,
interpelați de provocările care nu
cunosc
frontierele
confesionale
deoarece afectează pur și simplu
condiția persoanei umane și demnitatea

ei creată și voită de Dumnezeu Tatăl
tuturor, nu ar trebui să ezite să înfrunte
angajamentele împărtășite în favoarea
păcii, a dreptății, a fraternității, a
rezolvării dezechilibrelor sociale, a
eliminării oricărui fel de discriminare.
b) Difuzarea printre toți creștinii
a progreselor ecumenice realizate.
Există o lacună gravă în comunicarea la
bazele Bisericii a acordurilor și
consensurilor doctrinale adoptate de
reprezentanții creștini. De aceea,
subzistă chiar și printre cei «informați»
sau interesați, imagini și convingeri
clasice și înveterate despre cealaltă
Biserică și despre punctele de
divergență, adesea eliminate în trecut
sau obiecte ale unor analize dintre cele
mai nuanțate. Nici o apropiere sau stimă
a «celorlalți» nu poate progresa când se
sprijină pe convingeri eronate sau
străine de realitate.
c)
Extinderea
neliniștii
ecumenice până la valorizarea creștină a
celorlalte religii. Nu putem ignora faptul
că metodologia și conținuturile căutării
unității pentru cei care împărtășesc
credința în Cristos, și recunoașterea
valorii salvifice a religiilor străine de
creștinism sunt capitole diferite și nu
trebuie
confundate.
Respectivele
dialoguri într-un mediu sau altul se
realizează, deci, pe premise distincte.
http://liaison.lemoyne.edu
(Informaţii preluate şi prelucrate
de Sr. Elisabeta Balint)

Egoismul uman vrea să se apere,
să apere propria putere, propriul
egoism, dar în acea apărare se
îndepărtează de izvorul de bogăție.
Zidurile până la urmă sunt ca o
sinucidere, te închid. Este un lucru
urât a avea inima închisă.
(papa Francisc)
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TEXTELE BIBLICE PENTRU
OCTAVA DE RUGACIUNE 2016.

ZIUA a IV-a Un neam preoțesc chemat să
proclame
Evanghelia
Numele tău nu va mai fi Avram ci Avraam,
fiindcă eu te pun tată peste multe popoare
(Gen 17, 1-8)
Domnul este bunătate și îndurare,
îndelung răbdător și plin de iubire (Ps 145
[144], 8-12)
Și cum ar putea să creadă în El, dacă nu s-a
vorbit (Rm 10,14-15)
Dar o parte din sămânță a căzut în teren
bun și a adus rod îmbelșugat, de o sută de
ori, de șaizeci de ori sau de treizeci de ori
mai mult (Mt 13, 3-9)

ZIUA I Să dăm piatra la o parte
Sunt gata să vă deschid mormintele: vă
voi face să ieșiți, poporul meu (Ez 37,
12-14)
O Dumnezeule, Tu ai înfăptuit lucruri
mari, atât de mari că se înalță până la
ceruri (Ps 71 [70], 19-23)
Dacă vom suferi împreună cu El, vom
avea parte cu El în slavă (Rm 8, 15-21)
Nu este aici, a înviat așa cum v-a spus (Mt
28, 1-10)

ZIUA a V-a Comuniunea apostolilor

ZIUA a II-a Chemați pentru a fi
mesageri ai speranței

Casa mea se va chema ”Casă de rugăciune
pentru toate popoarele” (Is 56, 6-8)
Cine este vrednic să urce muntele
Domnului? (Ps 24 [23], 1-10)
Ei ascultau învățătura apostolilor, trăiau în
comuniune fraternă, participau la cina
Domnului și se rugau împreună (Fap 2, 3742)
Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe
alții (In 13, 34-35)

Domnul Dumnezeu, l-a trimis pe Duhul
Său asupra mea, El m-a ales ca să duc
vestea cea bună săracilor (Is 61, 1-4)
Cât este de frumos și plăcut ca frații să
trăiască împreună (Ps 133 [132], 1-4)
[…] faceți-mi bucuria deplină. să gândiți
la fel, să aveți aceeași iubire, aceeași
simțire, un singur cuget . (Fil 2, 1-5)
V-am spus acestea pentru ca bucuria
mea să fie în voi și bucuria voastră să fie
deplină (In 15, 9-12)

ZIUA a VI-a Ascultă acest vis
Ascultați ce am visat! (Gen 37, 5-8)

ZIUA a III-a Mărturia comuniunii
Ni se părea că visăm (Ps 126 [125], 1-7)

Ei vor veni pe muntele Sionului și vor
cânta de bucurie (Ier 31, 10-13)
Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului
spune-ți ”Să aibă liniște cei care te
iubesc! ”( Ps 122 [121], 1-9)

Iubiți-vă unii pe alții cu iubire frățească,
întreceți-vă în a vă stima unii pe alții (Rm
12, 9-13)
Cred că nici lumea întreagă nu ar cuprinde
cărțile scrise. (In 21, 25)

Dacă unul spune: “Eu îl iubesc pe
Dumnezeu” dar își urâște fratele, este
un minciunos (1 In 4, 16b-21)

ZIUA a VII-a Ospitalitate pentru
rugăciune

Astfel vor fi uniți, ca lumea să înțeleagă
că Tu m-ai trimis (In 17, 20-23)

Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus
străjeri; nu trebuie să tacă nici ziua nici
noaptea (Is 62, 6-7)
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Strigați de bucurie către Domnul toți
[locuitorii]
pământului,
slujiți
Domnului cu bucurie (Ps 100 [99], 1-5)
Fiți înțelepți și fiți cumpătați ca să vă
puteți ruga (1 Pt 4, 7b-10)

Are credința vreun viitor
dacă nu este critică?
Într-un interviu acordat lui Jean
François Clercq, renumitul profesor

Apa pe care i-o voi da eu va deveni în el
izvor de apă care țâșnește spre viața
veșnică (In 4, 4-14)

Bernard Sesbouë, de la Institutul de
pedagogie religioasă din Strasbourg,
a răspuns la câteva întrebări legate
de mișcarea ecumenică.

ZIUA a VIII-a Inimi care ard pentru
unitate

Ne putem gândi la viitorul credinței?

Cât sunt de plăcute pe munți picioarele
celui care aduce vestea cea bună, care
anunță pacea (Is 52, 7-9)

Acest viitor va fi ecumenic?
Responsabilii Bisericilor noastre s-au
angajat hotărât pe această cale. Totuși,
trebuie să recunoaștem că mișcarea
ecumenică este încă marginală în
comunitățile noastre. Nu-i interesează
decât pe câțiva, pe când ar trebui să
reunească generozitatea tuturor. Din
punct de vedere uman, este o
întreprindere la fel de imensă ca aceea
de a face «să fiarbă marea»! Dar darurile
Duhului Sfânt ne-au permis deja
realizări decisive; multe altele sunt
înaintea noastră. Sunt convins că
anumite realizări posibile din punct de
vedere doctrinal, nu sunt încă făcute din
cauza inerției comunităților noastre.

Ai schimbat plânsul meu în bucurie (Ps
30 [29], 1-13)
Dumnezeu a voit să le facă cunoscut
care este bogăția gloriei acestui mister
între neamuri, adică Cristos în voi,
speranța gloriei (Col 1, 27-29)
Începând de la Moise și toți profeții, le-a
explicat din toate Scripturile cele
referitoare la el (Lc 24, 13-36)

(Informaţii preluate şi traduse
de Sr. Monica Dogaru)

Religia este folosită în scopuri politice
sau chiar criminale, așa cum face
Statul Islamic. Asta dă dovadă de

Ce anume putem face, fiind
creștini, pentru ca persoanele să
nu se resemneze sau să nu ridice
noi ziduri? A vorbi clar, a ne ruga
– pentru că rugăciunea este
puternică – și a sluji, cu slujirea,
zidurile vor cădea singure.
(papa Francisc)

slăbiciunea credinței?
Violența este adevărata slăbiciune și ea
nu poate pretinde să aibă un viitor. Din
fericire, marii responsabili musulmani
au luat poziție fermă împotriva violenței
jihadiștilor extremiști, subliniind că
violența criminală nu poate fi autorizată
de Coran și nici de vreun mesaj al lui
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Dumnezeu. Să remarcăm că este pentru
prima oară că ei o fac într-o manieră
atât de solemnă. Văd în asta o mare
speranță pentru viitor. Solidaritatea
musulmană nu poate acoperi aceste
atrocități. Slăbiciunea inițială a credinței
se va schimba în forță, cu timpul.
Mărturia călugărilor din Tibhirine
rămâne mai puternică și mai adevărată
astăzi decât violența care i-a făcut să
piară. Această mărturie trebuie să fie un
stâlp al reconcilierii dintre creștini și
musulmani.

ÎNTÂLNIRE CU YVES-MARIE
BLANCHARD
Exeget în Noul Testament și
specialist în patristică, părintele YvesMarie Blanchard este astăzi delegat
pentru ecumenism al diecezei sale,
dieceza de Poitiers. El evocă diferitele
sale angajamente ecumenice, în
cadrul Grupului din Dombes, la
Institutul
Superior
de
Studii
Ecumenice (ISEO), în comitetele mixte
de dialog teologic... și înțelegerea
noțiunii de unitate a creștinilor pe
care el o apără, în lumina canoanelor
Scripturii.

Părintele Moingt a publicat lucrarea
«Să credem în Dumnezeu care vine. De
la credințe la credința critică». Are

În anul 2000, am intrat în Grupul
din Dombes, locul de viață ecumenică ce
îmi este cel mai drag. Grație fraternității,
a rugăciunii împărtășite și a exigenței
lucrărilor teologice, am cu adevărat
sentimentul că formăm o comunitate de
40 de persoane, bărbați și femei, catolici
și protestanți, hotărâți să găsim
împreună căi spre unitate.

credința vreun viitor dacă nu este
critică?
Figura credinței moderne este inevitabil
critică
deoarece este vorba de o
trăsătură importantă a modernității
noastre. Dar există un «spirit critic»
întru totul deosebit de «spiritul de
critică». Asta vrea să spună că și
cateheza trebuie să fie critică, adică să
prezinte toate justificările raționale și
istorice ale conținutului credinței.
Bineînțeles că trebuie să o facă în
funcție de vârstă și de destinatari. Dar
copiii sunt viitori adulți care vor judeca
cu un spirit critic ceea ce au fost învățați.
Mai mult încă, este vorba de a nu trata
adulții ca pe niște copii. Această critică
trebuie condusă cu rigoare și exigență,
acceptând că anumite date ale credinței
depășesc rațiunea noastră imediată, fără
să vrem să supunem întru totul credința
rațiunii, ci reconciliind cât mai mult
posibil credința și rațiunea. Așa cum
spunea Paul Ricoeur: «Misterul dă de
gândit».

În tradiția Grupului din Dombes,
ecumenismul nu face parte din lucrurile
de negociat – în care fiecare trebuie să
piardă puțin din identitatea sa pentru a
face plăcere celuilalt – ci mai degrabă
din lucrurile ce țin de convertire, în care,
dacă cineva este invitat să piardă ceva,
este pentru a-și reînnoi relația cu
Cristos. În această perspectivă, Bisericile
au vocația de a se încuraja reciproc la
convertire,
fiecare
trebuind
să
descopere care este drumul ei spre
convertire, ținând cont de exemplele
date de celelalte Biserici. Această
interpelare mutuală pentru convertirea
la unicul Domn Isus Cristos constituie,
după mine, adevăratul drum de
apropiere între Biserici în vederea
unității lor, pe care nimeni nu știe când
și cum se va realiza. Desigur, este o cale
exigentă, care nu se mulțumește cu
acorduri superficiale.

http://www.ere-oca.com
(Informaţii preluate şi prelucrate
de Sr. Elisabeta Balint)
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În textele publicate de Grupul din
Dombes, expunerea începe printr-o
cercetare istorică asupra chestiunii
dezbătute. După ce am recitit astfel
împreună istoria, străduindu-ne să
demitologizăm și să desconfesionalizăm
memoria noastră și înțelegerea noastră
a situațiilor trecute, ne întoarcem la
Biblie pentru a recentra căutarea pe
inima credinței și identității noastre
creștine. Este posibil atunci să se
elaboreze o reflecție teologică mai
sistematică, înainte de a fi formulate
propuneri de convertire mutuală, adică,
de renunțare sau de evoluție în
interiorul fiecărei Biserici.
Astfel,
apropierea între Biserici se va face pe
măsura progresului fiecăreia dintre ele
în fidelitatea ei față de unicul Domn Isus
Cristos și față de adevărul Evangheliei.

avut împreună intuiția de a relansa
Institutul plecând de la două decizii.
Prima a fost să înlocuim modul de
guvernare prin alternanță confesională,
care se dovedea dificil de gestionat, cu
un mod de guvernare colegial, constituit
dintr-un consiliu director reprezentat
de cele trei Facultăți partenere (catolic,
protestant și ortodox) cu implicarea
celor trei decani și a trei delegați
naționali pentru ecumenism. A doua
mare intuiție, care a contribuit mult la
relansarea Institutului, a fost crearea
unui certificat de studii ecumenice, prin
posibilitatea de frecventare a unui curs
de două zile pe lună timp de doi ani.
Astfel, continuând să ofere specializări
universitare, diplomă și master în
teologie ecumenică, Institutul poate să
formeze de asemenea lucrători de teren,
veniți din toată Franța, aparținând
diferitelor Biserici și doritori să
dobândească o formare ecumenică, în
același timp istorică și teologică. Am mai
dezvoltat și colocviul anual, inițiat de
Hervé Legrand, așa încât am făcut din el
unul dintre întâlnirile anuale ale
diferiților actori ai mișcării ecumenice
din Franța.
Am avut oportunitatea să
particip la două comitete teologice
mixte
în
Franța:
comitetul
catolic/ortodox
și
comitetul
catolic/lutero-reformat. Dacă nu mai
sunt membru al primului comitet,
continui să colaborez cu cel de-al doilea.
Am luat parte la elaborarea textului «A
discerne Trupul lui Cristos» și am
bucuria de a participa în prezent la
reflecția comună asupra căsătoriilor
interconfesionale. În comitetele mixte,
încerc să aduc experiența mea biblică,
știind că în acest domeniu suntem
practic deja în situație de comuniune.
Într-adevăr, dacă există încă multe
divergențe în cadrul lucrării exegetice,
ele nu mai sunt specific confesionale ci
provin mai degrabă din diferențele

Yves-Marie Blanchard
Institutul Superior de Studii
Ecumenice constituie un moment
esențial
al
angajamentului
meu
ecumenic. Îmi amintesc încă de ziua în
care decanul Facultății de Teologie al
Institutului Catolic din Paris, m-a numit
ca director al acestui Institut, sau mai
bine spus, m-a numit ca să îl reformez.
Era în perioada pregătirilor pentru
începerea anului universitar 2002. Am
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metodologice
și
din
alegerile
intelectuale. În demersul ecumenic
poate fi importantă recitirea împreună a
Scripturii asupra căreia există deja un
consens, pentru a regăsi în ea izvorul și
energia potrivite pentru alte dezbateri
în care diferențele confesionale sunt
încă puternic marcate, ca de exemplu în
tot ceea ce se referă la natura și la
funcția Bisericii. Tradițiile noastre sunt
încă foarte divergente în ceea ce
privește Biserica și în ceea ce privește
locul ei în economia mântuirii. Or, Noul
Testament poate să ne ajute să regăsim
principiile ecleziologice comune, numai
să respectăm metodele de analiză
exegetică practicate astăzi.

parcursului meu teologic.
Această
chestiune mi se pare susceptibilă să
inspire dialogul ecumenic. Într-adevăr,
Biserica din primele patru sau cinci
secole a reușit să își dea o carte unică,
Biblia, care adună texte atât din Vechiul
cât și din Noul Testament, purtătoare de
diferențe considerabile. Dacă este
posibil ca Biblia să fie purtătoare de
atâtea diferențe interne, fără ca unitatea
ei să fie repusă în chestiune, nu este,
oare, în asta un fel de «model» istoric ce
ne invită să considerăm faptul că trebuie
să fie posibil să descoperim o formă de
unitate vizibilă care să conjuge atâtea
diversități reconciliate? Tradițional, ne
dăm ca model de unitate misterul
trinitar și avem dreptate să o facem:
Dumnezeu nu este unic decât pentru că
este comuniune. Totuși, acesta rămâne
misterul insondabil al lui Dumnezeu. În
schimb, canonul Scripturii, inspirat
desigur de Duhul Sfânt, nu este mai
puțin o instituire umană, înscrisă în
istorie. Este vorba de un dar pe care
Bisericile l-au primit în mai multe
secole. Un dar ce realizează întâlnirea
unității – nu este decât o Biblie – și a
diversității constitutive a diferitelor
experiențe personale și comunitare ale
credinței. Chiar dacă sunt patru
Evanghelii diferite și uneori chiar
contradictorii, principiul Evangheliei
unice nu este pus sub semnul întrebării.
[…] Chestiunea dialogului ecumenic nu
este, oare, de același ordin? Oare sunt
definitiv ireconciliabile diferențele și
divergențele între Biserici? Altfel spus,
prezența lui Cristos este ea suficient de
vie în noi pentru ca El singur să
reprezinte cheia de interpretare și
principiul de reconciliere a diferențelor
noastre?

Pericolul efectiv ar fi să luăm ca
punct de plecare separarea Bisericilor
noastre mai degrabă decât să facem
efortul de a reveni împreună la Biblie,
care nu este doar un moment al istoriei
anterioare separării noastre. Faptul că
astăzi ea nu ne separă fundamental
trebuie să fie perceput ca un motiv în
plus pentru a o explora și a ține cont de
ceea ce putem să găsim împreună în ea.
De aceea, prezența exegeților în
grupurile ecumenice și în comitetele
mixte mi se pare importantă pentru
întreținerea acestei baze comune ce
permite să se meargă împreună și mai
departe asupra unor subiecte dificile și
mai puțin consensuale. Acest demers
înrădăcinat în Scriptură nu vizează,
bineînțeles, negarea situațiilor istorice
complexe, ci realizarea exegezei lor,
altfel spus, să avem umilința de a le
considera în contextul lor propriu cu o
anumită detașare, cât mai obiectiv
posibil, în loc să le judecăm de sus.
Astfel, ceea ce pare imposibil se poate
realiza.

Interviu realizat de Ivan KARAGEORGIE

În ecumenism rămân posibile
multe progrese. […]
Am continuat să adâncesc chestiunea
canonului Scripturilor de-a lungul

unitedeschretiens.fr
(Informaţii preluate şi prelucrate
de Pr. Tiberio Scorrano)
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trăim și celebrăm înțelegerea noastră a
Bibliei... și a lumii!» În acest fel, facem
prioritară căutarea cu putere a
identității noastre profunde: de fii ai
lui Dumnezeu, chemați la sfințenie iar
asta necesită să eliminăm minusurile și
să căutăm plusurile, și această lucrare
trebuie să o facem împreună.
Ceea ce mi se pare pernicios este
să credem că toate expresiile
diferențelor noastre, adică aceste
diversități, au valoare egală în
exprimarea identității noastre profunde
de frați ai lui Isus, de copii ai lui
Dumnezeu.
Numai căutarea neîncetată,
luminată de Cuvântul lui Dumnezeu
(care presupune «să nu reținem nimic
cu gelozie» din certitudinile noastre
grăbite) a identității noastre profunde
trebuie să rămână pe primul loc!
Această căutare (această lucrare) este
loc și manifestare pentru noi a Vieții
Trinitare, a Unității cu Dumnezeu și
cu frații și surorile noastre din
omenire, și de asta depinde
restaurarea Creației.

CĂUTAREA UNITĂȚII
SEMN ȘI LOC AL
SFINTEI TREIMI
În preajma Săptămânii de
rugăciuni pentru unitatea creștinilor,
Danielle Durousseau, membră a Grupului
ecumenic din Douai, ne încredințează
meditația ei despre căutarea unității.
Ne punem cu toții întrebarea:
Cum să facem ca să îl cunoaștem și să îl
iubim pe Dumnezeul nostru? În plus
față de căutarea sensului vieții noastre
(De ce m-am născut? Ce fac pe pământ?
Încotro merg? Ce este păcatul?...) sens
pe care nu am sfârșit de a-l explora,
proclamăm același Crez, același act de
Credință (spunem că Biserica este Una)
și spunem că facem asta în Duhul
Adevărului și atunci trebuie să o
manifestăm în mod concret: dând viață
sacramentului
botezului
nostru,
catehizând împreună, meditând și
rugându-ne împreună Cuvântul lui
Dumnezeu, adunând și unificând prin și
în Duhul Sfânt asociațiile noastre și
mișcările sociale creștine din diferitele
Biserici și celebrând împreună minunile
pe care le săvârșește Crisos prin noi în
lume și, înainte de toate, recunoscândune păcătoși împreună pentru faptul că
«ținem cu gelozie» (Fil 2,6) fiecare în
contul Bisericii sale și al laicilor săi ceea
ce de fapt aparține «singurului stăpân a
toate»: Dumnezeului nostru. Asta
înseamnă să alegem împreună să intrăm
în viața trinitară!

Biserica noastră este deja una în
Cuvântul lui Dumnezeu, prin acțiunea
lui Dumnezeu. Iar UNITATEA este
asigurată și aș spune chiar «garantată»
în și prin rugăciunea lui Cristos și cu El
(vezi sfântul Ioan cap 17 și 13) și în El
facem act de Credință, izvorul puterii
noastre, al curajului nostru și al
hotărârii noastre de a ne ruga, de a trăi
și celebra credința noastră!
Este
urgent
să
nu mai
considerăm lucrul la unitate (împreună
cu Dumnezeu și cu frații și surorile
noastre din omenire) ca pe ceva minim
sau facultativ; Dumnezeul nostru
încredințează
mâinilor,
inimilor,
inteligențelor noastre alegerea Vieții sau
a Morții.
http://www.cathocambrai.com

Desigur că în exprimarea
pluralității noastre suntem mai mult sau
mai puțin splendorile multiple ale unei
Unice Splendori spre care încercăm să
tindem (Sfințenia) cu ajutorul Duhului
Sfânt.
De asemenea am putea să
spunem: «Suntem cu toții diferiți și prin
diferențele noastre exprimăm, vestim,

(Informaţii preluate şi prelucrate
de Sr. Elisabeta Balint)
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tinerilor care se interesează de
ecumenism cu mediile ecumenice;
3) ocazii de a oferi ospitalitate
ecumenică, în momentul diferitelor
vizite, având grijă în special de
pregătirea ospitalității ecumenice și
invitând creștini proveniți din alte
tradiții să participe la o călătorie
educativă ce pune accentul pe rădăcinile
spirituale ale ecumenismului;
4) ocazii de angajament într-un
program, prin intermediul studiilor
biblice comune sau a proiectelor de
misiune comună, sau alte angajamente
comune care aprind elanul ecumenic;
5) ocazii care favorizează
formarea ecumenică, adică încurajarea
profesorilor să folosească voluntar și
explicit texte cu rădăcini spirituale
ecumenice.
Grupul mixt de lucru (GML)
recomandă ca în special călătoriile
educative să devină o ocazie de a face să
participe creștini proveniți din diferite
tradiții la întâlniri destinate să
promoveze dialogul și schimbul de
daruri spirituale.

rADAcinile spirituale
ale ecumenismului
Consiliul ecumenic al Bisericilor
și Biserica catolică romană încurajează
toate practicile de pietate, de rugăciune
și de cult care întrețin rădăcinile
spirituale ale ecumenismului. Ancorată
în raportul creștinilor cu Dumnezeu
Treime, în viziunea lor despre
Dumnezeu și în dorința de unitate,
rugăciunea este centrul ecumenismului
spiritual. Ea se exprimă în pietatea
personală și în liturgie, arătând că
unitatea și diversitatea sunt două daruri
complementare făcute de Cristos
Bisericii.
Unitatea este în același timp un
dar și o sarcină, iar creștinii se hrănesc
dintr-o speranță care nu dezminte,
orientată spre viziunea finală a
poporului lui Dumnezeu trăind în
armonie.
Grupul mixt de lucru format în
1965 între Consiliul ecumenic al
Bisericilor și Biserica catolică romană
dădea în anexa B a celui de-al nouălea
raport al său câteva recomandări
practice Bisericilor pentru ca rădăcinile
spirituale ale ecumenismului să se poată
manifesta mai plenar. Acestea sunt
grupate în cinci categorii:
1) ocazii de a ne ruga împreună,
punând accentul pe felul în care
participanții se pun în dialog unii cu alții
în timpul Săptămânii de rugăciune
pentru unitatea creștinilor, găsind feluri
noi de a utiliza calendarul ecumenic de
rugăciune, încurajând studiile biblice
ecumenice
și
insistând
asupra
repercursiunilor rugăciunilor pentru
unitate în timpul celebrărilor liturgice;
2) ocazii de a da mărturie
ecumenică, prin vizite ecumenice care
permit să se dea un chip uman mișcării
ecumenice, prin recunoașterea forței
mărturiei responsabililor ecumenici și
prin favorizarea punerii în contact a

http://www.oikoumene.org
(Informaţii preluate şi prelucrate
de Sr. Fabiola Compostella)

Mie îmi place, când îl văd pe
Domnul slujitor care slujește, îmi
place să îi cer ca El să fie
slujitorul unității, să ne ajute să
mergem împreună.
A ne ruga împreună, a lucra
împreună pentru săraci, pentru
nevoiași; a ne iubi împreună, cu
adevărată iubire de frați… Să
cerem astăzi acest har, harul
acestei diversități reconciliate în
Domnul
(papa Francisc)
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O altă conferință dată de Pr. Eugen
Giurgică a avut ca temă capitolul 2 al
documentului Conciliului Vatican II,
Unitatis Redintegratio, în timp ce Pr.
Albert Goșman ne-a făcut o aducere la zi
a informațiilor despre evenimentele
ecumenice mondiale.
În prezentarea textului din
Unitatis Redintegratio de către Pr. Eugen
Giurgică am putut să admirăm cât de
actuale sunt îndemnurile conținute de
acest document care pune accent pe
cunoașterea, respectul, acceptarea,
ajutorarea celuilalt, diferit de noi în
unele privințe, dar înnobilat de același
titlu de creștin. S-a mai precizat că
ecumenismul spiritual, cel al rugăciunii,
stă la baza oricărui demers ecumenic.
Rugăciunea o poate face oricine este
conștient de durerea și scandalul
provocate de diviziunile dintre creștini.
Părintele Albert Goșman în
prezentarea informațiilor ecumenice s-a
axat pe importanta vizită a Papei
Francisc la Ierusalim în luna mai a
acestui an, vizită în cadrul căreia Papa sa întâlnit cu Patriarhul Bartolomeo I și
amândoi s-au rugat la locul învierii lui
Isus, eveniment fundamental pentru
creștini.
În cadrul acestor zile au fost mai
multe momente de rugăciune, de
adorație animată sau în tăcere, dar și de
destindere, momente în care am reușit
să ne cunoaștem personal și să alcătuim
o adevărată familie. În orele de
rugăciune ne-am adresat bunului
Dumnezeu cu cuvintele noastre venite
din inimă rugându-l să grăbească
momentul mult așteptat când toți
creștinii vor fi o singură turmă și un
singur păstor.
Sr. Elisabeta Balint

GRUPUL ECUMENIC
DE LA ONEȘTI BACĂU
O inițiativă dintre cele mai
lăudabile în domeniul ecumenic o au
Frații Capucini din Onești.
Cam o dată la două luni, frații
organizează în Casa Ecumenică deținută
de ei, o întâlnire la care poate participa
oricine este dornic să fie la curent cu
evoluția ecumenică dar și să dedice
două zile de rugăciune pentru unitatea
Bisericilor.
Centrul
este
sub
responsabilitatea a doi preoți capucini,
Pr. Eugen Giurgică și Pr. Albert Goșman
care, pe rând, prezintă diferite subiecte
cu impact ecumenic.
Grupul este format din persoane
laice venite din parohiile din jurul
Bacăului și al Oneștiului, cupluri de soți,
mame, sau persoane necăsătorite și
chiar copii și tineri, persoane dornice să
aducă o contribuție la marele deziderat
al unirii în credință a tuturor creștinilor.
Ultima întâlnire a Grupului
ecumenic a avut loc între 27-29
noiembrie 2015, întâlnire la care am
participat personal, și a avut ca temă
familia și problemele ei, fiind în
rezonanță cu sinodul episcopilor care
tocmai s-a terminat la Roma pe aceeași
temă. O conferință cu acest subiect a fost
ținută de un părinte ortodox dintr-o
parohie din jurul orașului Onești, care
ne-a prezentat cu acuratețe și claritate
problemele cu care se confruntă familia
de astăzi.
În prezentarea sa, părintele s-a
folosit atât de ceea ce spun statisticile
realizate de diferite organe de cercetare
cât și de experiența sa personală în
pastorala poporului lui Dumnezeu.
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DOUĂ MĂNĂSTIRI
BENEDICTINE ECUMENICE
ÎN STATELE UNITE

A fi o comunitate ecumenică
înseamnă că acea comunitate poate
primi tinere de orice confesiune creștină
ca membră deplină. În fiecare
comunitate fiecare tânără poate fi
membră în propria ei confesiune.
Înainte, în calitatea ei de mănăstire
catolică romană, comunitatea nu putea
primi
decât
tinere
catolice
și
comunitatea trăia după dreptul canonic
al Bisericii catolice romane.
Trecerea de la o mănăstire
catolică la o mănăstire ecumenică a luat
40 de ani pentru comunitatea din
Madison. A fost un proces lent, bine
studiat și care a implicat un mare număr
de persoane, deschidere și asumarea de
riscuri, ca și voința altor comunități
feminine de a ajuta și de a rămâne în
relații bune cu mănăstirea ecumenică.
Din 1966, o viziune ecumenică a
ghidat comunitatea din Madison în toate
încercările. În 1992, după un timp
îndelungat de rugăciune, de consultații
și de discernământ, un proces vizionar a
ghidat surorile să conceapă ideea de a
deveni o nouă comunitate monastică
ecumenică urmând regula sfântului
Benedict. În 1999, surorile au fondat o
nouă
comunitate,
o
comunitate
independentă ecumenică. În același an,
ele au primit prima lor membră, o
tânără prezbiterană care acum este
profesă perpetuă.
În 2006, procesul de dizolvare
canonică a mănăstirii catolice a fost
început și puțin după aceea trei surori
au făcut profesiune monastică pentru
mănăstirea ecumenică. (…)
Apoi, comunitatea benedictină
ecumenică a devenit o mănăstire
ecumenică independentă, prima din

Iată că au trecut cincizeci de ani
de când Vatican II s-a terminat și de
când papa Paul al VI-lea a încredințat
mișcarea ecumenică în mod special
ordinelor
monastice,
deoarece
mănăstirile
sunt
puntea
dintre
catolicism, protestantism și ortodoxie.
Călugării
și
călugărițele
sunt
moștenitori și martori direcți ai unei
Biserici nedivizate, deoarece ei existau
înainte de schisma est-vest și de
reforma protestantă.
Drumul ecumenic a două
mănăstiri feminine catolice din Statele
Unite le-a condus la a deveni mănăstiri
ecumenice non-canonice. Prima este
mănăstrirea Sfânta Înțelepciune (Holy
Wisdom Monastery) de la periferia
orașului Madison, Wisconsin iar a doua
este mănăstirea Demeure (Dwelling
Place Monastery) situată în munții de la
est de Kentucky, aproape de orașul
Martin, Ky.

Mănăstrirea Sfânta Înțelepciune
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America de Nord. (…) În tot acest timp,
surorile au respectat și observat
normele legale ale Bisericii catolice
romane, deoarece unele surori au rămas
membre ale acestei Biserici și, ca
mănăstire
ecumenică,
surorile
continuau să construiască punți între
Biserica catolică și celelalte confesiuni
creștine.
O etapă similară a fost
întreprinsă de mănăstirea Demeure din
Martin, Ky, între 2002 și 2008.
Experiența
mănăstirii
Sfânta
Înțelepciune a servit de ghid și model
pentru mănăstirea Demeure. Cu toate
acestea, în munții din Kentucky, viața nu
este aceeași ca la periferia orașului
Madison.

locuitorii din munți în diferite feluri, în
special de cei mai săraci.
La începutul lui 2005, mănăstirea
a început diferitele proceduri legale
descrise mai sus. (…) În ianuarie 2008,
surorile și-au reînnoit profesiunea
pentru mănăstirea ecumenică. Astăzi,
mai multe tinere de diferite tradiții
creștine fac un discernământ în aceste
comunități ecumenice.
Cu ocazia capitlului din 2005,
federația a stabilit o categorie pentru a
afilia
mănăstiri
non-canonice
la
Federația Sfânta Gertruda. O asemenea
afiliere furnizează un ajutor pentru
mănăstirile ecumenice și permite
Federației să aibă o ușă deschisă spre
ecumenism.
În timp ce statutul legal al
mănăstirilor
s-a
schimbat,
viața
comunității și cea de rugăciune a
surorilor nu s-a schimbat deoarece ele
continuă să trăiască pentru Dumnezeu
și să îl caute împreună după Regula
sfântului Benedict. Ceea ce s-a schimbat
este felul de a trăi viața monastica
bazată pe Regula sfântului Benedict,
manieră de a trăi care este permisă
tinerelor de diferite confesiuni creștine
și altor comunități ecleziale.

Mănăstirea Demeure
Mănăstirea Demeure este situată
în partea Statelor Unite cunoscută sub
numele de «Centuta biblică», regiune
unde catolicii sunt minoritari. Un
specialist în ecumenism făcea această
observație: «O organizație religioasă nu
poate fi viabilă în această regiune decât
dacă are o viziune ecumenică». De la
fondarea ei în 1982, surorile de la
mănăstirea Demeure au fost implicate în
ecumenism. În plus, surorile se ocupă de

Asemenea mănăstirilor de la
începutul
creștinătății,
mănăstirile
Sfânta Înțelepciune și Demeure sunt
martore vii ale rugăciunii lui Isus: «Ca
toți să fie una». Sora Kathryn Huber, osb
(Informaţii preluate şi prelucrate
de Sr. Maria Goretti)
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Centrul
Unitatea Creștina

Creștină. Timp de câțiva ani, directorul
centrului a fost și delegatul diecezan
pentru ecumenism, în dieceza de Lyon.
Aceste două responsabilități au fost clar
deosebite la sosirea fratelui Franck
Lemaître, dominican, în 2005. Dar
Unitatea Creștină a păstrat legături
privilegiate cu Comitetul diecezan
pentru ecumenism al diecezei de Lyon.

(istoric)
Crearea
centrului
Unitatea
Creștină a fost decisă în 1954, de
cardinalul Gerlier, arhiepiscop de Lyon,
în numele episcopatului francez, la
cererea Dr. Visser t'Hooft, de la Consiliul
Mondial al Bisericilor, pentru a continua
inițiativa abatelui Couturier. Cardinalul
a voit ca acest centru să fie
interconfesional.
Nedorind
să
încredințeze responsabilitatea centrului
unei congregații religioase și negăsind
preot disponibil în dieceza sa, el a făcut
appel la Părintele Michalon de la Saint
Sulpice.
Principiul
director
era
următorul : să nu se creeze nimic ce ar
dubla ceea ce exista deja în Franța în
materie ecumenică. Acest principiu a
fost întotdeauna respectat. Părintele
Michalon a creat în 1959, o asociație
după tipul unei legi din 1901, pentru a
da centrului o structură juridică. El a
fost expert apoi la Conciliul Vatican II, la
Secretariatul pentru unitatea creștinilor.
Un
consiliu
de
administrație
interconfesional
asigură
gestiunea
centrului, iar directorul îi asigură
funcționarea.

Săptămâna de rugăciune
Intre
Secretariatul
pentru
unitatea creștinilor de la Roma și
Consiliul ecumenic al Bisericilor de la
Geneva, «s-a format un acord conform
căruia centrul Unitatea Creștină are
responsabilitatea editării în limba
franceză a broșurii "Săptămânii". Ceea
ce s-a decis în acele zile din octombrie
1966, mai este valabil încă, în esență,
pentru pregătirea "Săptămânii"».
Astăzi,
Unitatea
Creștină
participă la elaborarea documentului
oficial în sânul comisiei mixte
internaționale constituite de Credință și
Constituție (CMB) și de Consiliul
pontifical pentru promovarea unității
creștine. Centrul Unitatea Creștină are
misiunea de a adapta acest document
internațional pentru lumea francofonă,
apoi de a crea și difuza mai ales în
Franța și în Elveția, diferite instrumente
pentru promovarea acestei săptămâni de
rugăciune: afișe, pliante și broșuri.
Această responsabilitate lyoneză face
perenă moștenirea abatelui Couturier.
Formare și cercetare
O catedră de ecumenism a fost
creată în 1964, ca loc de colaborare
între Unitatea Creștină și Facultatea de
teologie din Lyon. Împreună, cele două
instanțe caută să participe la mișcarea
ecumenică aducând rigoarea și coerența
unei reflecții de tip universitar și
întreținând preocuparea ecumenică în
sânul cursurilor universitare.

Părintele Paul Gay, apoi părintele
Pierre Lathuilière, preoți lionezi, i-au
succedat părintelui Michalon la Unitatea
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Din 2007 este profesor la
Institutul ecumenic din Bossey și în
serviciul secretariatului comisiei
Credință și Constituție pentru care
el asigura funcția de director
interimar în urma plecării, la
începutul lui 2015, a Reverendului
John
Gibaut
ca
director
al
departamentului pentru Unitate a
Comuniunii anglicane mondiale. Odair
Pedoso Mateus a fost numit de
comitetul executiv al CMB la
recomandarea secretarului general și
a reprezentanților comisiei Credință
și Constituție.

Astăzi, această catedră de
ecumenism se exprimă în esență prin
organizarea unui colocviu trienal.
Revista trimestrială Unitatea
Creștină a încetat să apară de la 1
ianuarie 2007 și, în schimb, a fost
semnată o convenție de parteneriat cu
asociația Unitatea Creștină care publică
o revistă trimestrială sub patronajul
Consiliului Bisericilor creștine din
Franța.
http://www.unitechretienne.org/
(Informaţii preluate şi prelucrate
de Pr. Ovidiu Robu)

Biserica Catolică a celebrat, în data
de 1 septembrie 2015, prima Zi
Mondială de Rugăciune pentru
Îngrijirea Creației, instituită de Papa
Francisc în comuniune cu Biserica
Ortodoxă, care celebrează inițiativa
la aceeași dată. Privitor la reacția
fraților ortodocși la acest îndemn la
rugăciune comună, Radio Vatican l-a
intervievat
pe
Arhiepiscopul
Ghernadie, Mitropolit ortodox de
Italia și Malta.

Pastorul Bisericii prezbiteriene

independente din Brazilia, Odair
Pedroso Mateus, a lucrat pentru
Alianța Reformată Mondială, în
cadrul căreia a fost responsabil cu
dialogurile ecumenice bilaterale și
editor al revistei trimestriale a
Alianței.
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Arhiepiscopul Ghenadie a declarat:
„După cum știți, de mulți ani,
Sanctitatea Sa, Patriarhul ecumenic
Bartolomeu, se interesează mult de
problemele
ecologice.
Suntem
fericiți de îndemnul adresat de Papă
întregului popor al lui Dumnezeu de a
ne ruga pentru Creație, pentru mediu
și pentru omul care trăiește în cadrul
acestuia.” „Patriarhul Bartolomeu și
Papa Francisc sunt două persoane
care au primit un imbold de la harul
lui Dumnezeu și au simțit această
mare responsabilitate: Creația nu
este o cucerire a omului, ci este un
dar pe care Dumnezeu îl face
omului.”

oară, această zi este celebrată în
comuniune cu Biserica Catolică și cu
alte Biserici creștine, aflăm de pe
situl Radio Vatican.
Mesajul Patriarhului, aflat pe aceeași
linie cu reflecțiile Papei Francisc din
Enciclica
Laudato
si’
despre
îngrijirea casei comune, pornește de
la pericolele climatice care, în
prezent, amenință supraviețuirea
planetei,
denunțând
responsabilitățile umane în privința
distrugerii
Creației.
„Lăcomia
oamenilor”, ce amintește de bogatul
nesăbuit din Evanghelie, alături de
„consumism” și de cultura risipei, a
exploatării
nediscriminate
a
resurselor
naturale,
reprezintă
cauza reducerii Pământului la „un
imens depozit de gunoaie”, afirmă
Patriarhul
Bartolomeu,
citând
cuvintele Enciclicei.
Însă nu este vorba doar despre
„gunoaie materiale”, ci mai ales
despre „murdăria spirituală”. În
sintonie cu Papa Francisc, Patriarhul
Bartolomeu
evidențiază
tocmai
strânsa legătură dintre criza din
raportul om-natură și cea din relația
om-Dumnezeu.
În
acest
sens,
„creștinii ortodocși, întăriți de
credința lor în Creator”, sunt
chemați „să împlinească o operă
evanghelică și în privința tutelării
Creației,
adică
să
reînnoiască
vestirea Evangheliei în lumea de
astăzi”. Mesajul se încheie cu
îndemnul adresat tuturor de a-și
redeștepta mințile și a se elibera de
pasiunile și interesele personale,

Cu prilejul Zilei Mondiale de
Rugăciune pentru Îngrijirea Creației,
celebrată la 1 septembrie 2015
Patriarhului
ecumenic
de
Constantinopol, Bartolomeu I, a
atras atenția asupra actualei crize
ecologice. În acest an, pentru întâia
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„pentru a trăi în armonie cu
aproapele și cu Creația, realizată în
mod atât de minunat de către
Dumnezeu”. (Radio vatican)

asemenea comunitatea evreiască din
Roma. Programul detaliat
publicat ulterior. (VIS).

va

fi

În fiecare an cu ocazia sărbătorii
Sf. Andrei Sfântul Părinte Papa
trimite un mesaj și o delegație care
participă și sărbătorește alături de
credincioșii Bisericii Ortodoxe din
Constantinopol. În mesajul adresat
Patriarhului
Bartolomeu,
papa
aminteștește că pe 7 decembrie
2015 se împlinesc 50 de ani de la
declarația comună a Papei Paul al VIlea și a Patriarhului ecumenic
Athenagoras prin care se ridicau
reciproc excomunicările din 1054.
”De atunci, scrie papa, logica
antagonismului, a
neîncrederii și
ostilității, care au fost simbolzate
de excomunicările reciproce a fost
înlocuită de logica iubirii și a
fraternității,
reprezentată
de
îmbrățișarea
noastră
fraternă.”
Continuând mesajul papa afirmă că
”în timp ce nu toate diferențele
dintre
Bisericile
Catolică
și
Ortodoxe au fost rezolvate, există
acum condițiile necesare pentru
călătoria spre refacerea comuninunii
depline de credință, a înțelegerii
fraterne și a vieții sacramentale ce
au existat între noi în primul mileniu
din viața Bisericii...Refăcând relația
de iubire și fraternitate, într-un
spirit de încredere reciprocă,
respect și caritate, nu mai există
vreun impediment pentru comuniunea
euharistică ce să nu poată fi depășit”
(Informaţii preluate şi prelucrate
de Sr. Elisabeta Balint)

Heikki Huttunen, preot din Biserica
ortodoxă din Finlanda, a fost numit
secretar general al Conferinței
Bisericilor Europene (KEK) pe 12
octombrie 2015. Fiind până în
present
secretar
general
al
Consiliului ecumenic finlandez, el îi
succede pastorului Guy Liagre.

Căsătorit și tată a doi copii, el a fost
responsabil cu programele pentru
tineri, al CMB între 1985-1989, ca și
membru al Comitetului central al
CMB între 2006-2013. KEK, fondat
în 1959 și dotat cu două sedii, la
Bruxelles și la Strasbourg, cuprinde
în jur de 114 Biserici anglicane,
ortodoxe, protestante și catolice de
rit vechi. (ceceurope.org)
La invitația Marelui Rabin din Roma,
Sfântul Părinte va face o vizită la
marea sinagogă, duminică 17 ianuarie
2016, după-amiaza. Ea va fi în
continuarea vizitelor efectuate de
Ioan-Paul al II-lea și de Benedict al
XVI-lea. În afară de reprezentanții
iudaismului, Papa va întâlni de
19

Comisia pentru ecumenism urează tuturor
cititorilor un timp de așteptare îmbrăcat în
lumina Îndurării divine.
Solemnitatea Nașterii Domnului nostru Isus
Cristos să vă găsească în bucuria unei inimi
bogate în milostivire și speranță.
Craciun fericit! Sărbători sfinte și
binecuvântate!

Comisia pentru Ecumenism
Sr. Elisabeta Balint OA, Sr. Fabiola Compostella CTT, Sr. Maria Goretti SMMP ;
Pr. Tiberio Scorrano OC; Pr. Ovidiu Robu AA; Sr. Monica Dogaru, SIR (delegata); Sr. Ildiko Homa, SSS

20

