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Primul pas către unitate

Data de 12 februarie 2016 rămâne în
istorie, căci în această zi de vineri a avut loc
marea întâlnire între papa Francisc și patriarhul
Chiril, cârmuitorul Bisericii ortodoxe ruse, care
numără aproximativ 150 milioane de credincioși.
Întâlnirea a avut loc pe un teren neutru, într-un
salon din aeroportul Havana (Cuba), papa fiind în
drum spre Mexic, în timp ce patriarhul se pregătea
să viziteze țările Cuba, Brazilia și Paraguay.
Această întâlnire (catolic – ortodox rus) la
nivelul acesta este o premieră în istoria
Bisericilor. Cu această ocazie cei doi lideri au
semnat o declarație comună, chemând printre
altele la „acțiuni urgente” pentru a-i proteja pe
creștinii din Orientul Apropiat, și au făcut
schimburi de cadouri. Papa Francisc și-a văzut
astfel dorința împlinită, o dorință care a prins
contur la Istanbul, încă din 2014, la ultima sa
întâlnire cu patriarhul Bartolomeos. La întoarcere,
în avion, el a declarat public voința sa de a-l
întâlni pe patriarhul Chiril. „I-am declarat: Vin
unde vrei; mă chemi și eu vin”. Iar când s-au
întâlnit, papa Francisc i-a declarat patriarhului
Chiril convingerea sa profundă: „Este foarte clar
că [această întâlnire] este voința lui Dumnezeu”.

Pr. Ovidiu Robu A.A.
Papa Francisc dorește cu tot dinadinsul
unitatea între Biserici. „Pentru mine, ecumenismul
este prioritar”, declara într-un interviu în ziarul La
Stampa, adăugând prudent că „poate timpul nu a
venit încă pentru unitate”, fiind totodată conștient
de dificultățile acestui demers. Cât privește
întâlnirea aceasta de la Havana, ea s-a ținut într-o
ambianță fraternă. Patriarhul Chiril, care de felul
său nu-și exprimă în public sentimentele, a fost
total surprins de carisma papei Francisc, prin
totala sa disponibilitate la întâlnire.
Mizele acestei întâlniri, după cum reiese
din documentul semnat cu această ocazie, sunt:
- a promova unitatea între creștini, refuzând
orice tentativă de prozelitism. Fraza cheie
din document este: „Nu suntem în
concurență, ci frați”

1

-

a răspunde împreună provocărilor lumii
prin mobilizare comună, promovând
valorile creștine. Unitatea între creștini nu
este un scop în sine, ci un mijloc pentru a
lucra împreună și pentru ca Evanghelia să
fie credibilă, așa cum mărturisește Cristos:
„Ca toți să fie una...pentru ca lumea să
creadă că tu m-ai trimis” (In 17,21).

-

a acorda sprijin creștinilor persecutați din
Orient. Indiferent că aceștia sunt catolici,
ortodocși sau protestanți, toți aceștia,
numai datorită faptului că sunt creștini,
sunt alungați, maltratați sau constrânși să
se convertească la islam

-

a intensifica efortul de reconciliere în
Ucraina prin depășirea tensiunii care există
între Moscova și Biserica Greco-Catolică
din Ucraina. Documentul recunoaște
acestei Biserici „dreptul de a exista și de a
face tot ce este necesar pentru a răspunde
nevoilor spirituale ale credincioșilor săi”,
un punct destul de mult refuzat până acum
de Moscova.

Orice drum, chiar și cel mai
lung, începe cu primul pas
Luna februarie a acestui an, 2016, a
cunoscut unul dintre evenimentele cele mai
importante pe plan ecumenic: întâlnirea Papei
Francisc cu Patriarhul Chiril al Bisericii ortodoxe
ruse, pe aeroportul din Havana (Cuba). Cei doi
conducători de Biserici s-au întreţinut timp de
două ore, la sfârşitul cărora au semnat un
document cuprinzând 30 de paragrafe în care îşi
declară poziţia comună în faţa problemelor lumii
contemporane.
Documentul începe prin a aduce laudă lui
Dumnezeu pentru această întâlnire, prima din
istorie, apoi se aminteşte de trunchiul comun al
Bisericii din primul mileniu, de tradiţia spirituală
comună ai cărei martori sunt Sfânta Fecioară
Maria, martirii şi sfinţii.

Întâlnirea aceasta, cu latura ei politică și
totodată ecumenică, are meritul ei de a fi avut loc,
după mai multe tentative din trecut rămase fără
rezultat. Acest lucru deschide calea spre o nouă
întâlnire, ca mai apoi, cu siguranță, spre alte noi
întâlniri. Deocamdată este vorba numai despre un
prim pas spre un drum lung către unitatea deplină
cerută de Cristos.
În continuare sunt deplânse dezbinările
din mileniul al doilea şi lipsa comuniunii în
euharistie, consecinţă a rănilor provocate unii
altora de strămoşii noştri şi se exprimă speranţa
că întâlnirea aceasta va duce în timp la refacerea
unităţii: „Conştienţi de permanenţa a numeroase
obstacole, ne dorim ca întâlnirea noastră să
contribuie la refacerea acestei unităţi voite de
Dumnezeu pentru care s-a rugat Cristos. Fie ca
această întâlnire a noastră să inspire creştinii din
întreaga lume să se roage Domnului cu fervoare
reînnoită pentru unitatea deplină a tuturor
discipolilor săi”, se spune în document (prg. 6)

Pr. Ovidiu Robu, A.A.

Suferințele împărtășite le-au permis
creștinilor, altfel divizați în atât de multe
moduri, să se apropie unii de alții.
Martirii și sfinții din toate tradițiile
eclesiale sunt deja una în Cristos. Numele
lor sunt înscrise în martirologiul unic al
Bisericii lui Dumnezeu
(Papa Francisc)
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Apoi se face referire la problema acută a
persecuţiei creştinilor în Orientul Mijlociu (Siria,
Irak) şi în Africa de nord, la faptul că bisericile
sunt distruse şi vasele sacre profanate, la exodul
creştinilor din acele regiuni care cunosc
persecuţia, războiul, devastarea, ameninţarea
teroristă, şi se face apel la comunitatea
internaţională ca aceasta să organizeze acţiuni
prin care să fie reinstaurată pacea în regiune şi să
fie eliberate persoanele răpite, printre care sunt
menţionaţi mitropoliţii de Alep, Pavel şi Ioan
Ibrahim, răpiţi în aprilie 2013. „Înălţăm
rugăciunile noastre către Cristos, Mântuitorul
lumii, pentru restabilirea păcii în Orientul
Mijlociu, pace care este „rodul dreptăţii” (cf. Is
32,17) pentru a se întări convieţuirea frăţească
între diferitele populaţii, Biserici şi religii
prezente, pentru întoarcerea refugiaţilor la casele
lor, vindecarea celor răniţi şi odihna sufletelor
celor nevinovaţi care au fost ucişi… Pentru ca
pacea să fie durabilă şi demnă de încredere, sunt
necesare eforturi specifice menite să redescopere
valorile comune care ne unesc, întemeiate pe
Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos.” (p.11).

comune ale convieţuirii umane, dând mărturie
pentru valorile Evangheliei”. (p.14)
Este deplânsă apoi situaţia din multe ţări
avansate în care din ce în ce mai des se aduc
limitări libertăţii religioase şi posibilităţii de a trăi
după conştiinţa religioasă, datorită avansării
fenomenului
secularizării
în
societăţile
dezvoltate, adesea „străine de orice referinţă la
Dumnezeu şi la adevărul său… Este pentru noi o
sursă de nelinişte limitarea actuală a drepturilor
creştinilor, dacă nu chiar discriminarea lor, atunci
când unele forţe politice, susţinute de ideologia
unui secularism adesea foarte agresiv, încearcă să
îi împingă (pe creştini) la marginea vieţii publice”
(p.15). Europa trebuie să rămână fidelă
rădăcinilor ei creştine, chiar dacă şi alte civilizaţii
şi-au adus contribuţia, în ultimul timp, la
elaborarea acestei identităţi.
Documentul aminteşte şi de procentele
mari de săraci şi de marginalizaţi din societăţile
noastre, ca şi de mulţimea de imigranţi care caută
o viaţă mai bună pe teritoriile ţărilor dezvoltate,
în timp ce bunurile acumulate de câteva
persoane se ridică la averi uriaşe. „Inegalitatea
crescândă în distribuţia bunurilor pământeşti
măreşte sentimentul de nedreptate faţă de
sistemul de relaţii internaţionale care s-a
instaurat.” (p.17)

Documentul
continuă
evocând
necesitatea dialogului inter-religios în lumea
actuală, precizând că înţelegerea diferită a
adevărurilor religioase de către diferitele religii,
nu trebuie să îi împiedice pe oameni să trăiască în
armonie, în înţelegere şi toleranţă unii faţă de
alţii. Credinţele religioase nu pot justifica acţiuni
violente şi în numele lui Dumnezeu nu se pot
comite crime dintre cele mai odioase pentru că
„Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii ci
al păcii” (2 Cor 14,33).

Problema familiei este apoi abordată
precizându-se că atât ortodocşii cât şi catolicii
împărtăşesc aceeaşi viziune despre familie drept
cale de sfinţenie şi ca act liber de unire dintre un
bărbat şi o femeie. Se exprimă preocuparea celor
doi lideri pentru propagarea altor forme de
convieţuire ce contravin legilor naturale sădite de
Dumnezeu în om ca şi grija lor pentru faptul că
„conceptul de paternitate şi maternitate ca
vocaţie particulară a bărbatului şi a femeii în
căsătorie, consfinţită de tradiţia biblică, este
îndepărtat din conştiinţa publică” (p.20).

Se aduc apoi mulţumiri lui Dumnezeu
pentru reînnoirea religioasă pe care o cunoaşte
fostul bloc comunist care, după ce a trecut printro perioadă de propagare a ateismului, în ultimele
decenii se afirmă prin construirea de biserici, de
şcoli confesionale şi de seminarii teologice, iar
viaţa spirituală a comunităţilor religioase este
înfloritoare. De asemenea se dezvoltă intens
acţiunile caritabile şi sociale destinate ajutorării
celor slabi şi marginalizaţi, acţiuni în care
colaborează cu succes catolici şi ortodocşi
dovedind astfel „existenţa unor temelii spirituale

În legătură cu aceeaşi problemă este făcut
un apel la toţi oamenii ca să respecte dreptul la
viaţă atât al atâtor milioane de copii nenăscuţi cât
şi dreptul celor în vârstă de a fi asistaţi cu iubire
până la sfârşitul vieţii lor. „Dezvoltarea aşanumitei eutanasii face astfel încât persoanele în
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vârstă şi cei infirmi încep să se simtă o povară
excesivă pentru familiile lor şi pentru societate…
Suntem de asemenea preocupaţi de dezvoltarea
tehnicilor de reproducere asistată medical pentru
că manipularea vieţii umane este un atac la
bazele existenţei omului, creat după chipul lui
Dumnezeu. Credem că este de datoria noastră să
reamintim imutabilitatea principiilor morale
creştine, bazate pe respectarea demnităţii omului
chemat la viaţă, după planul Creatorului.” (p.21)

Documentul aminteşte şi de criza din
Ucraina unde războiul a provocat multe victime şi
unde credincioşii ortodocşi sunt dezbinaţi de
problemele sociale; ei sunt invitaţi să trăiască în
pace şi armonie, iar comunităţile catolice ale ţării
sunt invitate să contribuie la restabilirea păcii în
aşa fel încât să se vadă din ce în ce mai mult
fraternitatea creştină. (p.27)
În lumea actuală, ortodocşii şi catolicii
sunt chemaţi să dea o mărturie comună pentru
Evanghelia mântuirii şi să proclame cu
îndrăzneală demnitatea morală şi libertatea
autentică a persoanei „pentru ca lumea să
creadă” (In 17,21) „Această lume, din care dispar
treptat pilonii spirituali ai existenţei umane,
aşteaptă de la noi o puternică mărturie
creştină…De capacitatea noastră de a da mărturie
împreună în aceste timpuri dificile pentru Duhul
adevărului depinde în mare măsură viitorul
omenirii.” (p.28)

Documentul se adresează apoi tinerilor
care sunt chemaţi să dea o mărturie de viaţă
creştină bazată pe iubirea de Dumnezeu şi de
aproapele, în lumea de azi. Ei sunt invitaţi să fie
discipoli ai lui Cristos şi apostolii săi pentru
omenirea pe cale de a se îndepărta de normele
creştine. Sunt îndemnaţi să îşi educe copiii după
legea lui Dumnezeu şi să le transmită
mărgăritarul de preţ al credinţei (Mt 13,46).
Cei doi lideri religioşi pun şi problema
prozelitismului, spunând că atât ortodocşii cât şi
catolicii au misiunea de a predica Evanghelia în
lumea de azi, ceea ce presupune excluderea
oricărei forme de prozelitism. „Nu suntem
concurenţi ci fraţi şi de această viziune trebuie să
fie călăuzite toate acţiunile noastre reciproce şi
cele faţă de lumea externă. Îi îndemnăm pe
catolicii şi ortodocşii din toate ţările să înveţe să
trăiască împreună în pace şi iubire, şi să aibă „unii
faţă de alţii aceleaşi sentimente” (Rm 15,5). De
aceea nu putem accepta folosirea mijloacelor
neloiale pentru a-i incita pe credincioşi să treacă
de la o Biserică la alta, negând libertatea lor
religioasă şi tradiţiile lor.” (p,24)

Declaraţia se încheie prin exprimarea
recunoştinţei pentru darul înţelegerii reciproce
manifestat în timpul întâlnirii şi prin invocarea
Sfintei Fecioare Maria prin rugăciunea „Sub
ocrotirea ta alergăm Sfântă Născătoare de
Dumnezeu.” „Cristos este izvor de bucurie şi
speranţă. Credinţa în el transformă viaţa umană o
umple cu semnificaţie”, se spune în încheierea
documentului.
Sora Elisabeta Balint, O.A.

Suntem uniți în virtutea
Botezului nostru, care ne-a

Se trece apoi la un subiect delicat între
cele două Biserici: uniatismul. Se precizează că
este clar acum că această metodă din trecut nu
poate conduce la restabilirea unităţii, dar că acele
comunităţi care sunt deja constituite sub această
formă au dreptul să facă tot ce trebuie pentru a
asigura credincioşilor lor „satisfacerea nevoilor
spirituale, căutând în acelaşi timp să trăiască în
pace cu vecinii lor. Ortodocşii şi greco-catolicii
trebuie să se împace şi să găsească forme
reciproc acceptate de a trăi împreună.” (p.25)

făcut membri ai Trupului
unic al lui Cristos. Suntem
de asemenea uniți de
diferitele elemente comune
ale bogatelor noastre
tradiții monastice și practici
liturgice.
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(Papa Francisc)

Ecumenismul este prioritar

care a fost ucis pentru același motiv. Sângele
lor s-a amestecat. Parohul mi-a spus că s-a dus
să îl vadă pe episcop iar acesta i-a spus :
«Continui să urmăresc cauza de beatificare, dar
a amândurora, nu numai cea a catolicului!».
Acesta este ecumenismul sângelui. Mai există și
astăzi, este suficient să citim ziarele. Cei care îi
ucid pe creștini nu le cer cartea de identitate ca
să știe în ce Biserică au fost botezați. Iată o
realitate pe care trebuie să o luăm
în
considerație.
Interviu acordat lui Andrea Tornielli pentru
ziarul Stampa

Papa Francisc a reafirmat că ecumenismul
este prioritar pentru el.
Dumnezeu, întâlnindu-ne, ne spune
două lucruri. Primul este : «aveți speranță».
Dumnezeu deschide întotdeauna ușile și nu le
închide niciodată. El este Tatăl care deschide
ușile. Al doilea lucru este : «nu vă fie teamă de
tandrețe». Când creștinii uită de speranță și de
tandrețe, devin o Biserică rece care nu știe
încotro să meargă și care se chinuiește în niște
ideologii și atitudini mondene, pe când
simplitatea lui Dumnezeu ne spune :
«Înaintează, eu sunt un Tată care mângâie».
Când creștinii pierd speranța și capacitatea de
a îmbrățișa, asta îmi provoacă teamă.
De-a lungul timpului am primit vizita
atâtor frați ortodocși, Bartolomeu, Hilarion,
teologul Ziziulas, coptul Tawadros ; ultimul
este un mistic, intră în capelă, își scoate
încălțămintea și începe să se roage.
Mă
simțeam fratele lor, ei au succesiunea
apostolică și i-am primit ca pe niște frați în
episcopat. Există încă suferința de a nu putea
celebra împreună euharistia, dar prietenia este
între noi. Cred că drumul de urmat este acesta:
prietenia, lucrul în comun și rugăciunea pentru
unitate. Ne-am binecuvântat unul pe altul, căci
un frate îl binecuvântează pe celălalt ; un frate
se numește Petru, celălalt Andrei, Marcu,
Toma… (…)
Pentru
mine,
ecumenismul
este
prioritar. Există astăzi și ecumenismul sângelui.
In unele țări, creștinii sunt uciși pentru că
poartă o cruce sau au o Biblie și, înainte de a fi
uciși nu sunt întrebați dacă sunt anglicani,
luterani, catolici sau ortodocși, ci sângele lor
este amestecat. Pentru cei care ucid, noi
suntem creștini. Suntem uniți prin sânge, chiar
dacă nu reușim încă să facem pașii necesari
spre unitate între noi - și poate că încă nu a
venit timpul. Unitatea este un har pe care
trebuie să îl cerem.

Comunicatul sinaxei primaților
Bisericii ortodoxe de la Chambésy,
21-28 ianuarie 2016
La invitația Prafericirii Sale
Patriarhul ecumenic Bartolomeu, sinaxa
primaților Bisericii ortodoxe autocefale a
avut loc la Centrul ortodox al
Patriarhatului ecumenic de la GenevaChambésy între 21-28 ianuarie 2016. […]
Primații Bisericii ortodoxe s-au
adunat pentru a finaliza textele destinate
sfântului și marelui Conciliu. În cadrul
sinaxei, duminică 24 ianuarie a fost
celebrată Divina Liturghie în biserica
Sfântul Paul. Împreună cu Patriarhul
ecumenic care prezida, au concelebrat
Liturghia Preafericirile lor și șefii
delegațiilor Bisericilor ortodoxe, cu
excepția șefului delegației Patriarhatului
din Antiohia.
În timpul sinaxei, ale cărei sesiuni
au fost ținute în spiritul apostolic de
«proclamare a adevărului în iubire» (Ef
4,15), în acord și înțelegere, primații au
afirmat decizia lor de a convoca sfântul și
marele Conciliu. Acesta va fi ținut la
Academia ortodoxă din Creta între 16-27
iunie 2016. În acest scop, primații au
invocat cu umilință
harul și
binecuvântarea Sfintei Treimi și invită
arzător la rugăciune întreaga Biserică,

Am cunoscut un paroh la Hamburg care
depusese cauza de beatificare a unui preot
catolic ghilotinat de naziști pentru că îi învăța
pe copii catehismul. După el, în rândul
condamnaților a existat și un pastor luteran
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clerici și laici, în perioada dinaintea
sfântului și marelui Conciliu și în timpul
acestuia.

pentru cei doi mitropoliți, Paul Yazigi, de
la Patriarhatul de Antiohia, și Gregorios
Yohanna Ibrahim, de la arhidieceza
siriană, care au fost răpiți.
Dezbaterile sinaxei au luat sfârșit
miercuri seara, 27 ianuarie 2016, cu
discursul de încheiere a Preafericirii sale
patriarhul ecumenic Bartolomeu.
Dat la Centrul ortodox al
Patriarhatului ecumenic de la GenevaChambésy pe 27 ianuarie 2016.
Secretariatul sfintei sinaxe

Primații au mai discutat și definit
stabilirea unui secretariat panortodox,
regulamentul intern al Conciliului,
participarea observatorilor non-ortodocși la
sesiunile de deschidere și de închidere, ca
și costurile bugetare legate de Conciliu.
În plus, primații și-au exprimat
susținerea pentru creștinii persecutați din
Orientul Mijlociu și preocuparea constantă

orthodoxie.com

eveniment important într-o țară eminamente
ortodoxă. „Sinodul (Panortodox – n.r.) nu va mai
avea loc la Constantinopol, în biserica Sfânta
Irina, ci în Creta deoarece s-a dorit organizarea lui
într-o țară ortodoxă”, a precizat pr. Teodor
Gradinaciuc, director programe Radio TRINITAS,
prezent la eveniment. În Duminica Rusaliilor (19
iunie 2016), Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe
vor coliturghisi la biserica Sfântul Mina din
Iraklion, capitala insulei Creta, pentru a oferi
lumii o mărturie a unității și fraternității

Sfântul și Marele Sinod al Bisericii
Ortodoxe va avea loc în Creta
Primații Bisericilor Ortodoxe, reuniți la Centrul
Ortodox de la Chambésy – Geneva, Elveția, s-au
decis asupra mai multor teme care vor fi discutate
la Sfântul și Marele Sinod. Prima hotărâre luată în
cadrul sinaxei de la Geneva a vizat schimbarea
locului desfășurării Sinodului Panortodox din anul
2016. Concluziile sinaxei au fost validate, în
cursul zilei de 27 ianuarie 2016, de către
Întâistătătorii
și
reprezentanții
Bisericilor
Ortodoxe locale, urmând ca ulterior să fie făcute
publice.
Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe au hotărât ca
Sfântul și Marele Sinod să aibă loc la Academia
din Creta în perioada 16 – 27 iunie 2016. Locul de
desfășurare a Sinodului Panortodox a fost
schimbat din cauza contextului geopolitic actual,
dar și pentru că s-a dorit organizarea acestui
6

Ortodoxiei universale.
În cadrul lucrărilor sinaxei au fost aprobate mai
multe teme cuprinse în ordinea de zi a Sfântului și
Marelui Sinod. După cum a declarat pentru Radio
TRINITAS Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit
Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh
Patriarhal, temele aprobate sunt: diaspora
ortodoxă; modul de acordare și proclamare a
autonomiei unei Biserici locale; importanța
postului și respectarea lui astăzi; relațiile Bisericii
Ortodoxe cu restul lumii creștine, deci cu celelalte
Biserici și confesiuni creștine și misiunea Bisericii
Ortodoxe în lumea contemporană.

Cerem iertare pentru
diviziunile creștinilor
Cerere de iertare pentru diviziunile dintre creștini,
ce sunt o "rană deschisă în Trupul lui Cristos" și
cerere de iertare pentru comportamentele
neevanghelice avute de catolici față de alți
creștini.
Aceste două rugăciuni de invocare a iertării divine
au caracterizat cuvintele Papei Francisc la

Totodată, în cadrul lucrărilor sinaxei, a fost
adoptat
Regulamentul de organizare și
funcționare a Sinodului Panortodox. Acest
regulamentul cuprinde 16 articole și se ocupă mai
întâi de definiția Sfântului și Marelui Sinod apoi
de structura lui, de atribuțiile președintelui și
multe alte aspecte practice din punctul de vedere
al invitațiilor care se vor face către celelalte
Biserici creștine și organizații internaționale, a
adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon.
radiovatican.va

celebrarea
ecumenică
a
Vesperelor,
în
solemnitatea Convertirea Sfântului Paul, la
încheierea Săptămânii de Rugăciune pentru
Unitatea Creştinilor din acest an. Celebrarea a
avut loc luni după-amiază, în bazilica papală
"Sfântul Paul din afara Zidurilor", cu participarea
reprezentanților ortodocși, anglicani și de alte
confesiuni, care au trecut pragul Porții Sfinte a
bazilicii împreună cu papa Francisc.

Suntem conștienți că istoria ne-a

În centrul omiliei pontifului s-a aflat convertirea
sfântului Paul, transformarea sa minunată din
persecutor și dușman al lui Cristos în apostol.
Supraabundența harului divin transformă ura trăită
de Paul din Tars în har deplin dătător de iertare,
milostivire și unitate.

lăsat o povară a neînțelegerilor și
neîncrederii dureroase, și pentru
aceasta căutăm iertarea și
vindecarea lui Dumnezeu. Fie ca
Duhul Sfânt să continue să ne
lumineze și să ne călăuzească pașii

În istoria convertirii sfântului Paul, papa Francisc
surprinde un element încărcat de un clar impact
ecumenic. "Dincolo de diferențele care ne separă

spre armonie și pace. Fie ca El să
nutrească în noi speranța ca într-o
zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să fim

încă, recunoaștem cu bucurie că la originea vieții
creștine există întotdeauna o chemare al cărei
autor este Dumnezeu însuși", a evidențiat pontiful,
amintind totodată că unitatea se realizează pe
măsură ce se urmează calea lui Cristos.

uniți în jurul altarului jertfei lui
Cristos, în comuniunea euharistică
deplină.
(Papa Francisc)
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Papa Francisc: "Putem înainta pe calea deplinei
comuniuni vizibile dintre creștini nu doar când ne
apropiem unii de ceilalți ci mai ales în măsura în

Unica Poartă
Printre

care ne convertim la Domnul care, prin harul său
ne alege și ne cheamă să-i fim discipoli. A ne
converti înseamnă să-i permitem Domnului să
trăiască și să acționeze în noi. Din acest motiv,

diferiții

exponenți

ai

Bisericilor

și

Comunităților ecleziale din Roma, la rugăciunea
Vesperelor din bazilica Sfântul Paul din afara
Zidurilor, s-a aflat Mitropolitul Gennadios,
reprezentat al Patriarhatului ecumenic, și
reverendul David Moxon, reprezentant personal la
Roma al Arhiepiscopului de Caterbury.
Papa Francisc: "Cu ei am trecut pragul Porții
Sfinte din această bazilică pentru a aminti că unica
poartă care conduce la mântuire este Isus Cristos,
Domnul nostru (…) Unitatea este darul
milostivirii Lui Dumnezeu Tatăl. Aici, în fața
mormântului Sfântului Paul, apostol și martir,
adăpostit în această splendidă bazilică, simțim că
umila noastră cerere este susținută de mijlocirea
unei multitudini de martiri creștini de ieri și de
azi."
La rugăciunea credincioșilor, în bazilica
papală "Sfântul Paul din afara Zidurilor", s-a
înălțat spre Domnul și o invocație în limba
română: "Tu, care l-ai trimis pe Fiul tău să
semene sămânța cuvântului, fă ca, semănând
cuvântul cu trudă, să adunăm roadele cu
bucurie".

când creștini din diferite Biserici ascultă împreună
Cuvântul Domnului și încearcă să-l pună în
practică, împlinesc într-adevăr pași importanți
spre unitate."
Rană și iertare
Sfântul Părinte a explicat că unitatea dintre
creștini nu este dată doar de chemarea de a-l urma
pe Cristos, ci și de aceiași misiune, aceea de a
vesti operele minunate ale Domnului, după cum
va da mărturie neîncetat Sfântul Paul.

Informații preluate și prelucrate de
Sr. Maria Goretti SMMP

Citirea Bibliei
pe drumul unității creștinilor

Însă, pentru ca parcursul ecumenic să nu fie
utopic, trebuie făcut un anumit pas pe care

Cine vrea să treacă de conflictul
care opune bisericile creștine după
reforma din secolul al XVI-lea se vede
obligat, în felul evreului Isus și a femeii
samaritene, să urce până la izvorul comun
care îi unește dincolo de vreo separare
dureroasă. După Isus și femeie, doar lângă
fântâna lui Iacob, acel părinte al evreilor și
al samaritenilor, vor putea să bea «apa
vie», să se întâlnească și să își povestească

Jubileul Milostivirii îl face să fie foarte
explicit: "Cerem mai întâi iertare pentru păcatul
diviziunilor noastre, spune papa Francisc, ce sunt
o rană în Trupul lui Cristos. Ca Episcop al Romei
și Păstor al Bisericii Catolice, invoc milostivirea și
iertarea pentru comportamentele neevanghelice
avute de unii catolici față de creștinii altor
Biserici".
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parcursul diferit al credinței înainte de a se
angaja în necesara depășire a locurilor de
cult care se exclud mutual și să înceapă să
meargă spre adorarea în spirit și adevăr a
Tatălui ceresc.

«Tradiția independentă a Scripturilor»
sunt progresiv nuanțate, după cum dă
mărturie deja în 1963 textul «Scriptura,
Tradiția și tradițiile» al celei de-a patra
Conferințe a comisiei «Credință și
Constituție» de la Montreal de partea
protestantă, și în 1965, Constituția asupra
revelației divine «Dei Verbum», de partea
catolică. Un alt semn, mai recent, al
acestei evoluții, este ediția de la
Stuttgarter-Erklärungsbibel a traducerii lui
Martin Luter cu introducere și explicații
(1992) pe când edițiile protestante ale
Bibliei nu conțineau de obicei decât textul
biblic, dorind să favorizeze astfel contactul
direct al cititorului cu Biblia fără medierea
tradițiilor interpretative.

A începe să căutăm izvorul nostru
comun presupune mai întâi să simțim
setea după apa care dă viața și să
identificăm fântâna care poate răspunde
la setea fundamentală a persoanelor
umane. În credința creștină, setea de
Dumnezeu își găsește răspuns în Cuvântul
lui Dumnezeu care este Isus Cristos și
despre care dau mărturie în primul rând
Sfintele Scripturi recunoscute drept
«Cuvântul lui Dumnezeu».

Și totuși chestiunea fundamentală
rămâne. Cum să se discearnă și să se
respecte distanța între «Cuvântul lui
Dumnezeu» recunoscut ca adevăr și
exigență absolută, pe de o parte, și
«tradiții», piste le lectură, de înțelegere și
de actualizare a textului biblic care au o
valoare contextuală, desigur, dar care
trebuie evaluate și verificate în lumina
marii Tradiții a Bisericilor, pe de altă
parte? Cum să se negocieze depășirea
dificilă dar necesară a tradițiilor umane,
sincere dar limitate, căutând să se
meargă sub inspirația Cuvântului lui
Dumnezeu în niște contexte de viață în
continuă schimbare? În Noul Testament
deja această căutare a fost o operație
delicată după cum dau mărturie
nenumăratele
controverse
asupra
regulilor de puritate sau asupra poruncii
susținerii părinților bătrâni în Mc 7, 1-23,
sau polemica referitoare la relativizarea
legii iudaice în general și a circumciziei, în
particular, în scrisoarea către Galateni.
Găsirea unor răspunsuri concrete la aceste

Scriptură și Tradiție
Atât de partea catolică cât și de cea
protestantă, certurile care au opus
Scriptura și Tradiția sunt pe cale de a se
stinge. Într-adevăr, se admite că Tradiția
apostolică precedă canonul Scripturilor și
că,
Scripturile,
recunoscute
de
comunitatea creștină, constituie forma
autorizată de fixare a Tradiției. Viața
bisericii este chemată să se dezvolte în
dialog cu acest punct de referință
obligatoriu, fie în interiorul diferitelor
biserici sau confesiuni, fie între ele.
Strigătele de război «sola Scriptura» și
9

întrebări rămâne pentru noi o provocare
importantă ce interpelează angajamentul
și
responsabilitatea
ansamblului
comunității creștine și cere o mare
umilință din partea fiecăruia.

fie în prezent în evoluție, după cum dau
dovadă edițiile recente ale «Bibliei
explicate», ediție a Bibliei în franceza
curentă cu introducere și note disponibile,
cu sau fără deuterocanonice, ca și ultimele
ediții ale Luther-Bibel (2005). Aceste
publicații ale Alianței biblice universale și
ale Deutsche Bibelgesellschaft constituie,
evident, o deschidere comercială spre
piața catolică, dar dau în același timp
dovadă de o deschidere ecumenică plină
de consecințe.

Chestiunea canonului Scripturilor
Pentru a fi în măsură să ne
întoarcem până la izvorul comun al
Scripturilor, trebuie să ne punem de acord
asupra conținutului «canonului» Sfintei
Scripturi, asupra listei scrierilor care
constituie textul sacru. Pe când canonul
celor 27 de scrieri ale Noului Testament
este admis de ansamblul bisericilor, lista
autorizată a scrierilor Vechiului Testament
rămâne un subiect controversat. Pentru
Biserica catolică au autoritate cele 46 de
scrieri din traducerea greacă a Vechiului
Testament. Această traducere numită
«Septuaginta» cuprinde, în plus față de
cele 39 de scrieri din Biblia ebraică, alte 7
scrieri pe care catolicii le numesc
«deuterocanonice», pe când protestanții
vorbesc de «apocrife» (Iudita, Tobia, 1 și 2
Macabei, Înțelepciunea, Ben Sirah și
Baruh,* împreună cu Scrisoarea lui
Ieremia]).
Septuaginta
era
Biblia
comunităților evreiești din diaspora din
lumea elenă și a fost adoptată ca
«Scriptură Sfântă» de biserica creștină
primitivă când a intrat în lumea grecoromană. Tocmai această formă a Bibliei a
fost primită ca «Vechiul Testament» în
Biserica catolică. Sprijinindu-se pe «veritas
hebraica», Martin Luter a limitat canonul
cărților Vechiului Testament doar la
scrierile care figurau în Biblia ebraică în
limba ebraică. Până cu puțin timp în urmă,
cele șapte cărți «apocrife» au fost
publicate de editorii protestanți în volume
aparte. Această politică editorială pare să

Chestiunea canonului Scripturilor
luată în ansamblu se pune și în interiorul
canonului. Într-adevăr, este foarte dificil
să se reziste tentației de a privilegia o
parte a scrierilor biblice și de a neglija o
altă parte, altfel spus, de a defini un canon
în interiorul canonului. Într-un anumit fel,
controversa legată de justificarea bazată
pe credință sau pe opere se aliniază
frontului apărut între doctrina pauliniană
a justificării prin credință (mai ales
plecând de la scrisorile către Galateni și
Romani) și doctrina evangheliei lui Matei
și a scrisorii sfântului apostol Iacob care
insistă pe importanța operelor, mai ales a
dreptății și a milostivirii, pentru mântuire.
Declarația comună a Bisericii catolice și a
Federației luterane mondiale asupra
doctrinei justificării (1999) reamintește
tocmai faptul că scrierile Noului
Testament nu abordează în același fel
tema «dreptății» și pe cea a «justificării»
(nr. 9). Recunoașterea acestui fapt
permite celor două Biserici să prezinte mai
târziu ceea ce au în comun dar și să
precizeze particularitatea credinței lor
întotdeauna în dialog cu Scripturile. Ele
încearcă astfel să exprime umil și în
respect
mutual
credința
lor
și
angajamentul pentru dreptate pe care îl
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presupune o credință autentică. Aceasta
nu este nimic altceva decât primirea
sinceră a mântuirii care ne este oferită de
Dumnezeu în Isus Cristos.
Renunțarea la a face jocul unui
canon în interiorul canonului, joc ghidat
cel mai adesea de poziții dogmatice,
morale sau ecleziologice preconcepute, nu
vrea să spună că trebuie să ne mulțumim
cu o mare sinteză sistematică a teologiei
biblice care șterge diferențele dintre
scrierile biblice sau între marile corpusuri
biblice. Este vorba mai degrabă de a
recunoaște în interiorul Scripturilor
diversitatea vocilor care se ridică în
curente diverse (regalitatea, profeții,
mediul sacerdotal, școlile înțelepților, etc.)
și care încep un dialog, uneori armonios,
alteori complementar, alteori conflictual,
unii cu alții în căutarea lor de Dumnezeu și
în orientarea pentru viața lor.

destinate citirii în întregime, de la început
până la sfârșit. Numai astfel putem intra în
dinamica povestirii sau a dezbaterii.
Aceste scrieri constituie adevărate
parcursuri
destinate
să
introducă
progresiv prin intermediul unui limbaj
deschis, sugestiv, dinamic sau chiar
«simbolic» în drumul de credință. *…+ A ne
lăsa interpelați de aceste scrieri-martori, a
ne angaja pe acest drum alături de
membrii primelor comunități creștine,
aceasta ar putea fi o apropiere potrivită de
lectura bibliei, fertilă pentru comunitățile
creștine în căutare de aprofundare, fie în
interiorul unei biserici particulare, fie la
frontierele care despart încă diferitele
confesiuni.
Această apropiere de lectura bibliei
ne-ar putea da, de asemenea, ocazia să
împărtășim cu umilință și în respect
mutual povestirea propriilor noastre
drumuri în credință. Acest efort de
recunoaștere mutuală în dialog profund cu
izvorul de unde își trag viața și credința
Bisericile noastre ar putea fi de un mare
ajutor în căutarea unor căi viabile spre
unitatea creștină.

De la o lectură «fragmentară» la o lectură
de ansamblu a scrierilor biblice
Totuși, trebuie să recunoaștem că
lectura noastră a Bibliei nu este marcată
doar de referința la un «canon în canon».
Ea este cel mai adesea o lectură
«fragmentară» care se mulțumește să
citeze câteva versete din Biblie, fără a ține
cont de contextul lor. Ca să spunem
adevărul, Biblia devine un fel de antologie
de texte servind la alimentarea
argumentației teologice, la precizarea
subiectului predicii sau la ilustrarea unui
subiect ales pentru cateheză.

portstnicolas.org

Să ne rugăm unii
pentru alții, invocând
protecția martirilor și
a sfinților asupra

Or, respectarea intenției primare a
autorului biblic, așa cum cere constituția
conciliară «Dei Verbum» (nr. 12) implică în
primul rând recunoașterea faptului că
scrierile biblice sunt, în marea lor parte,

tuturor credincioșilor
încredințați grijii
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noastre pastorale.
(Papa Francisc)

zilei de vineri, a fost organizată o oră de
adorație în cadrul căreia membrii grupului

ECOURI DE LA ONEȘTI
În cadrul Săptămânii de rugăciune
pentru unitatea creștinilor din ianuarie
2016, la Casa ecumenică ”Domus Mariae”
din Onești a avut loc o celebrare
ecumenică la care au participat preoți
ortodocși și catolici (de la Frații Capucini).
Au fost în jur de șase preoți ortodocși și
tot atâția catolici.
Celebrarea s-a ținut joi, 21 ianuarie,
în capela Casei ecumenice, în prezența
unui grup de laici din împrejurimile
Oneștiului și Bacăului, laici care sunt
atașați de cauza ecumenică. În timpul
celebrării s-au înălțat rugăciuni către Cel
Preaînalt pentru mult dorita unitate
creștină și s-au cântat cântece care
exprimau această dorință. La sfârșitul
celebrării toată lumea a fost invitată să ia
parte la o agapă fraternă ce s-a dovedit a
fi încă o ocazie de a ne cunoaște și a ne
exprima respectul reciproc pe care îl
simțim unii pentru alții. Chiar dacă
ecumenismul cunoaște doar o săptămână
mai intensă la nivel oficial, în practica vieții
de zi cu zi, el poate și trebuie să se
manifeste mai des, în special în relațiile
zilnice dintre credincioșii celor două
confesiuni, care conviețuiesc practic în
cotidian.
Dar sesiunea ecumenică de la
Onești nu s-a limitat doar la ziua de joi, 21
ianuarie, ci ea a continuat până duminică,
24 ianuarie, cu participarea aceluiași grup
de laici inimoși. Vineri, a fost vizitată
comunitatea
Surorilor
lui
Isus
Răscumpărătorul din oraș, unde grupul a
participat la o oră de adorație cu Sfântul
Sacrament expus, după care a intrat în
grădina zoologică a comunității pentru a
vedea animalele mai rare sau mai
obișnuite ce îi constituie mândria. În seara

Centrul ecumenic ”Domus Mariae”

s-au exprimat prin rugăciuni spontane în
favoarea unității Bisericii.
Ziua de sâmbătă a fost dedicată
conferințelor și informărilor pe teme
ecumenice. În cadrul conferinței sale,
părintele Eugen Giurgică, responsabilul cu
activitățile Casei, a prezentat o parte din
capitolul III al documentului Unitatis
Redintegratio al Conciliului Vatican II. În
expunerea sa, părintele a subliniat că
moștenirea de la apostoli a fost primită,
transcrisă și dezvoltată diferit în cele două
Biserici și că la Cuvântul lui Dumnezeu se
poate ajunge pe căi diverse. Atât orientalii
cât și occidentalii au o adevărată
devoțiune către Maica Domnului și un
veritabil respect pentru Părinții Bisericii.
Un alt punct comun este starea
înfloritoare a monahismului în ambele
confesiuni, ca și organizarea internă a
Sfintei Liturghii, culmea celebrărilor de
cult aduse lui Dumnezeu. Bisericile din
orient au facultatea de a se conduce
fiecare după disciplina proprie dar
important este să rămânem fideli
Cuvântului lui Dumnezeu și binelui
sufletelor care trebuie să fie primordial.
Există și o diversitate legitimă în
formularea doctrinelor, iar unele aspecte
ale misterului revelat sunt percepute
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diferit și formulate diferit, dar nu
divergent. Concluzia conferinței pr. Eugen
a fost că nu trebuie să lăsăm ca unele
rivalități minore să ne dezbine, ci spiritul
carității trebuie să caracterizeze viața
noastră.

Dumnezeu cu diferite rugăciuni exprimate
mai cu îndrăzneală sau mai timid, dar în
care era prezentă întreaga inimă a celui
care se ruga.
Duminică, 24 ianuarie, ziua a
început cu celebrarea Laudelor în micuța
capelă a Casei, după care ne-am adunat
pentru o nouă conferință a părintelui
Eugen. De data aceasta tema a fost
«Bisericile separate din Occident» în
cadrul căreia părintele a amintit pe scurt
de cele 12 rituri existente în cadrul
Bisericii catolice, care totuși nu îi despart
pe creștini, ci dau o varietate legitimă și
chiar de dorit. Numai că nu toți au dreptul
să interpreteze Sfânta Scriptură, ci doar
Magisterul Bisericii, a subliniat părintele.
După conferință, grupul a participat
la Sfânta Liturghie de la biserica Sfinții
Petru și Paul care se află aproape de Casa
ecumenică, o biserică dintre cele mai
frumoase și mai vii. La predica ținută tot
de părintele Eugen care a fost
concelebrant, împreună cu părintele
Albert, celebrantul principal fiind parohul
comunității, la predică, deci, părintele a
făcut o trecere în revistă a săptămânii de
rugăciuni pentru unitate, amintind că
acțiunile pentru unitate sunt un dar al
Duhului Sfânt pentru timpul nostru, dar de
care trebuie să ne folosim spre a realiza
unitatea între noi, creștinii.

Sr. Elisabeta Balint O. A.

Evenimentele ecumenice la care s-a
oprit pr. Albert Goșman în prezentarea sa
făcută în după-amiaza zilei de sâmbătă, au
fost, cum era de așteptat: evoluția
Săptămânii de unitate, apoi tema
primatului în Biserică (părintele s-a oprit la
documentul Între primat și sinodalitate) și
sinodul panortodox a cărui dată s-a
stabilit pentru 16-27 iunie 2016, la
Academia ortodoxă din insula Creta. Când
vorbim de primat, a spus părintele Albert,
vorbim de o persoană, Sf. Petru, și în mod
indirect de papa. În această perioadă au
loc discuții pe această temă a primatului,
discuții care, sperăm, să fie rodnice în
hotărâri care să ducă înainte Biserica pe
calea unității.

În după-amiaza zilei de duminică,
grupul și-a luat rămas bun de la inimoșii
preoți capucini care i-au întreținut în acele
zile și s-a despărțit având totuși speranța și
încrederea că o nouă întâlnire îi va aduce
împreună pentru a se ruga din nou în
favoarea unității Bisericii.
Sora Elisabeta Balint, O.A.

În seara zilei de sâmbătă o nouă oră
de adorație a fost propusă și realizată tot
în stilul liber ce caracterizează întâlnirile
de la Casa ecumenică. Aproape toți
membrii grupului și-au ridicat glasul către
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Ghidul se bazează pe documentul de studiu
De la conflict la comuniune: comemorare
luterano-catolică comună a Reformei în 2017
și prezintă temele de aducere de mulțumire,
de căință și de angajament în favoarea
mărturiei comune pentru a exprima darurile
Reformei și a cere iertare pentru diviziunile
care au urmat disputelor teologice. Anul 2017
va coincide, de asemenea, cu aniversarul de
50 de ani de dialog internațional luterancatolic care a dat rezultate ecumenice
notabile, printre care cel mai semnificativ este
Declarația
asupra
doctrinei
justificării.
Această declarație a fost semnată de
Federația luterană mondială și de Biserica
catolică în 1999 și primită de Consiliul
metodist mondial în 2006. Declarația a pus
capăt vechilor dispute seculare dintre catolici
și luterani asupra adevărurilor fundamentale
ale doctrinei justificării care era în centrul
Reformei în secolul al XVI-lea. (VIS)

Comemorare ecumenică
Papa Francisc, episcopul Minib A.
Younan, președinte al Federației luterane
mondiale, și reverendul Martin Junge,
Secretar general, vor prezida o comemorare
ecumenică comună a Reformei pe 31
octombrie 2016, la Lund (Suedia), a anunțat
într-un
comunicat
Federația
luterană
mondială și Consiliul pontifical pentru unitatea
creștinilor. Această comemorare, vizând
aniversarul de 500 de ani de la Reforma
luterană din 2017, subliniază progresele
ecumenice solide dintre catolici și luterani cât
și darurile reciproce pe care dialogul le-a
adus. Acest eveniment va cuprinde o
celebrare comună fondată pe Commun
Prayer (Ghid de rugăciune comună) publicat
recent.
«Federația luterană mondială se
pregătește să comemoreze aniversarul
Reformei într-un spirit de responsabilitate
ecumenică. Sunt profund convins că lucrând
pentru reconciliere între luterani și catolici,
lucrăm pentru dreptate, pace și reconciliere
într-o lume sfâșiată de conflicte și violență», a
declarat Secretarul general al Federației,
reverendul Martin Junger.
Cardinalul Kurt Koch, președintele
Consiliului pontifical pentru unitatea creștinilor
a adăugat: «Concentrându-ne împreună pe
centralitatea lui Dumnezeu și pe o abordare
cristocentrică, luteranii și catolicii vor avea
posibilitatea de a celebra o comemorare
ecumenică a Reformei, nu numai într-un fel
pragmatic ci cu un simț profund al credinței în
Cristos crucificat și înviat».
Evenimentul programat la Lund are loc
în contextul procesului de receptare a
documentului de studiu De la conflict la
comuniune, publicat în 2013, care a fost de
atunci mult difuzat în comunitățile luterane și
catolice. Acest document este prima tentativă
a celor două părți de a scrie împreună, la un
nivel internațional, istoria Reformei și a
intențiilor ei.
La începutul acestui an, Federația și
Consiliul pontifical au trimis Bisericilor
membre ale Federației luterane mondiale și
Conferințelor episcopale catolice, o rugăciune
comună elaborată împreună, care este un
ghid liturgic pentru a ajuta Bisericile să
comemoreze împreună aniversarul Reformei.

Informaţii preluate şi prelucrate de
Sr.Fabiola Compostella CTT

Martirii de astăzi au devenit „sămânța
unității creștine”, a spus Papa Francisc luni,
29 februarie 2016, în cadrul unei audiențe din
Vatican în care l-a primit pe liderul Bisericii
Ortodoxe Tewahedo din Etiopia împreună cu
delegația acestuia. „Ecumenismul martirilor
constituie un apel către noi, aici și acum, să
înaintăm pe calea spre o tot mai mare
unitate”, i-a spus Pontiful Patriarhului Abune
Mathias al Bisericii Ortodoxe Etiopiene. „Așa
cum în Biserica primară vărsarea sângelui
martirilor a devenit sămânța noilor creștini,
astăzi sângele atât de multor martiri din toate
Bisericile a devenit sămânța unității creștine”.
Biserica Ortodoxă Tewahedo din Etiopia este
cea mai mare dintre Bisericile Ortodoxe
Orientale. Aceste Biserici resping Conciliul
din 451 de la Calcedon, și adepții ei au fost
considerați istoric monofiziți de către catolici
și ortodocși ( sunt creștinii ce cred că Cristos
are o singură natură). Această întâlnire a fost
prima dintre Papa Francisc și Abune Mathias.
catholica.ro
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Reuniunea anuală dintre Biroul pentru
dialog și cooperare inter-religioasă a
Consiliului Mondial al Bisericilor și Consiliul
pontifical pentru dialog inter-religios s-a
încheiat pe 4 februarie 2016 la Geneva. Ea a
făcut analiza proiectelor în curs și bilanțul
lucrărilor din 2015, și a subliniat importanța
publicării Documentului din 2011 despre
orientările mărturiei creștine într-o lume plurireligioasă. Reuniunea a permis, în plus, o
reflecție asupra dezvoltării relațiilor aflate sub
semnul documentului Nostra Aetate al cărui
aniversar de 50 de ani s-a sărbătorit anul
trecut.

Directorul Centrului Anglican din Roma
și
reprezentantul
Arhiepiscopului
de
Canterbury la Sfântul Scaun, Arhiepiscopul
David Moxon, a vorbit într-un interviu despre
felul în care Papa Francisc, „prin firea sa
extrovertită și prin iubirea sa autentică pentru
celelalte Biserici și comunități eclesiale”, face
ecumenismul atractiv și posibilitatea unor
relații mai apropiate între creștini mai
profunde și mai accesibile. El a mai vorbit și
despre ceea ce este comun catolicilor și
anglicanilor și despre cum se realizează
munca de apropiere.
Prelatul anglican și-a exprimat speranțele
pentru îmbunătățirea relațiilor dintre catolici și
anglicani, și dintre toți creștinii. În urma
Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea
Creștinilor,
această
rugăciune
este
importantă, a spus el, „deoarece în acest fel
suntem atrași mai aproape de Cristos în actul
de rugăciune. Dacă Cristos este centrul
tuturor gândurilor și rugăciunilor noastre…
atunci devenim mai apropiați unii de alții în
acest proces, în mod natural… Apoi este
munca teologică, ce a identificat că avem în
jur de 80% din doctrina de bază în comun.
Comisia Internațională Anglicano-Catolică
lucrează asiduu pentru a umple distanțele
dintre noi în termeni de domenii rămase cu
diferențe dogmatice.”
catholica.ro

VIS

Prezentată pe 15 octombrie 2015,
cartea «Principiile și baza creștinismului»
este rodul unei colaborări ecumenice între
Bisericile armeniană apostolică, catolică,
evanghelică, greacă ortodoxă și siriană
ortodoxă din Turcia. Chiar dacă lucrarea nu
este un decret al Conciliului ecumenic, după
opinia secretarului general al Societății biblice
din Turcia și editoarea manualului, este vorba
de un eveniment «istoric» ce dovedește că la
1700 de ani după conciliul din Niceea,
creștinii pot da mărturie împreună despre
credința lor.
unitedeschretiens.fr

În ziua de17 octombrie 2015, în
biserica Saint Martin din Oullins (Franța) a
avut loc o celebrare ecumenică unică în felul
ei. Cu ocazia unei liturgii a Cuvântului,
cardinalul Philippe Barbarin a administrat
sacramentul mirului unor tineri catolici în timp
ce pastorul Françoise Stemberger îi invita pe
tinerii protestanți să confirme credința
botezului lor.

Pe 2 februarie 2016, Conciliul
episcopal al Bisericii ortodoxe ruse și-a
început lucrările în sala conciliilor de la
catedrala Cristos Mântuitorul din Moscova.
Ierarhi din Patriarhatul de Moscova, ce
veneau din Rusia, Ucraina, Moldova,
Azerbaidjan, Kazakstan, Kirghizia, Lituania,
Letonia Tadjikistan Uzerbaidjan, Estonia, ca
și din țările străine unde există dieceze ale
Bisericii ortodoxe ruse au sosit la Moscova
pentru a participa. În total, 354 de prelați
venind din 293 de dieceze ale Bisericii
ortodoxe ruse sunt invitați să ia parte la
Conciliu.
Reuniunea a fost precedată de Divina
Liturghie, celebrată în biserica Cristos
Mântuitorul de părintele Mikhail Riazantsev și
de clerul din Moscova. Preafericirea sa,
patriarhul Chiril al Moscovei și al întregii Rusii
ca și ierarhii veniți să participe la conciliu au
asistat la oficiu.
orthodoxie.com

Acești adolescenți au urmat un parcurs
catehetic în cadrul catehezei ecumenice din
Oullins, care și-a sărbătorit aniversarul de 40
de ani în luna iunie 2014. O tânără
protestantă a fost, de asemenea, botezată de
către pastor. Fiecare participant a fost invitat
să ia parte ulterior la liturghia sau la cultul
adus de comunitatea sa de origine. Astfel,
acest schimb ecumenic rodnic, rezultat din
prietenia tinerilor, este de asemenea trăit în
respectul tradițiilor liturgice ale celor două
Biserici.
unitedeschretiens.fr
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”Pentru noi persoane consacrate a intra în înțelepciunea pascală și
a lupta pentru a vedea în tot ceea ce este desfigurat și
crucificat, aici și acum, chipul transfigurat al Celui Înviat
este caz grav al credinței.
Drumul contemplativ este un drum pascal.
Paștele lui Cristos, motivul speranței noastre,
interoghează fraternitatea noastră și misiunea noastră”
(Contemplați, 51)

Comisia pentru ecumenism urează tuturor cititorilor Paște fericit.
Domnul prin învierea Sa, să ne dăruiască acea milostivire care să ne conducă inimile
spre frații noștri desfigurați și crucificați pentru a le dărui bucuria speranței și a iubirii
ce se nasc din înviere.

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
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