Mesajul Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe
(Fragmente)
Către poporul ortodox și toți oamenii de bună voință,
Lăudăm și slăvim pe Dumnezeul „milelor și a toată mângâierea” pentru că nea învrednicit să petrecem
săptămâna Cincizecimii (1826 iunie 2016) în Creta, aici unde Apostolul Pavel și ucenicul său Tit au
propovăduit Evanghelia în primii ani de viață ai Bisericii. Mulțumim Dumnezeului slăvit în Treime că a
binevoit să ducem la bun sfârșit în deplin acord lucrările Sfântului și Marelui Sinod al Ortodoxiei, pe care la
convocat Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, cu voința comună a Întâistătătorilor Bisericilor
Ortodoxe Autocefale locale.
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Urmând cu fidelitate exemplul Sfinților Apostoli și al Părinților de Dumnezeu insuflați, am aprofundat din
nou Evanghelia libertății, „fiindcă Hristos nea făcut liberi” (Galateni 5, 1). La baza căutărilor noastre
teologice a stat certitudinea că Biserica nu viețuiește pentru sine.
Ea transmite mărturia Evangheliei Harului și Adevărului și oferă întregii lumi darurile lui Dumnezeu:
iubirea, pacea, dreptatea, reconcilierea, puterea Crucii și a Învierii și așteptarea veșniciei.

1. Prioritatea majoră a Sfântului și Marelui Sinod a fost proclamarea unității Bisericii Ortodoxe. Bazată pe
Dumnezeiasca Euharistie și succesiunea apostolică a episcopilor, această unitate trebuie întărită ca să aducă
roadă nouă. Biserica cea Una, Sfântă, Universală (Sobornicească) și Apostolică este comuniune
divinoumană, pregustare și experiență a celor viitoare în Sfânta Euharistie. Asemenea unei continue
Cincizecimi, ea este un glas profetic necontenit, prezența și mărturia Împărăției Dumnezeului iubirii. Fidelă
Tradiției Apostolice unanime și experienței sacramentale, Biserica Ortodoxă constituie continuarea autentică
a Bisericii celei Una, Sfântă, Universală (Sobornicească) și Apostolică, după cum mărturisim în Simbolul de
Credință (Crez) și după cum este confirmată de învățătura Părinților Bisericii. Biserica noastră trăiește taina
dumnezeieștii iconomii în viața sacramentală, centrată pe Sfânta Euharistie.
Biserica Ortodoxă exprimă unitatea și universalitatea (sobornicitatea) ei în cadrul Sinodului. Sinodalitatea îi
pătrunde organizarea (structura), modul ei de luare a deciziilor și îi determină drumul. Bisericile Ortodoxe
Autocefale nu reprezintă o confederație de Biserici, ci Biserica cea Una, Sfântă, Universală (Sobornicească)
și Apostolică. Fiecare Biserică locală, aducând Sfânta Euharistie, reprezintă prezența și manifestarea
Bisericii celei Una, Sfântă, Universală (Sobornicească) și Apostolică la nivel local. În privința Diasporei
Ortodoxe din diferite țări din lume, a fost hotărâtă continuarea funcționării Adunărilor Episcopale, până la
aplicarea rigorii canonice (acriviei). Aceste Adunări se compun din episcopii canonici, desemnați de fiecare
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Biserică Autocefală, care continuă să fie supuși respectivei Biserici. Funcționarea consecventă a Adunărilor
Episcopale asigură respectarea principiului ortodox al sinodalității.
În timpul lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod a fost accentuată importanța Sinaxelor Întâistătătorilor care au
avut loc și a fost făcută propunerea ca Sfântul și Marele Sinod să devină o instituție care să se repete.
2. Împărtășindune din Sfânta Euharistie și rugândune pentru întreaga lume, trebuie să continuăm liturghia
de după Sfânta Liturghie și să dăm mărturia credinței celor de aproape și celor de departe, în conformitate cu
porunca clară a Domnului, înainte de Înălțarea Sa: „și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în
Samaria și până la marginile pământului” (Faptele Apostolilor 1, 8). Reevanghelizarea poporului lui
Dumnezeu în societățile moderne secularizate și evanghelizarea celor care nu Lau cunoscut încă pe Hristos
reprezintă datoria neîntreruptă a Bisericii.
3. Ca răspuns la datoria de a mărturisi Adevărul și credința ei apostolică, Biserica oferă o mare importanță
dialogului, în principal cu creștinii eterodocși. În acest mod, și ansamblul lumii creștine poate cunoaște mai
exact autenticitatea Tradiției Ortodoxe, valoarea învățăturii patristice, experiența liturgică și credința
ortodocșilor. Dialogurile întreprinse de Biserica Ortodoxă nu implică niciodată compromisul în materie de
credință.
4. Explozia fundamentalismului care se observă în sânul diferitelor religii reprezintă expresia unei
religiozități morbide. Dialogul interreligios dus cu trezvie contribuie semnificativ la promovarea încrederii
reciproce, a păcii și a reconcilierii. Uleiul experienței religioase trebuie să fie folosit pentru a unge rănile și
nu pentru a reaprinde focul conflictelor militare. Biserica Ortodoxă condamnă fără echivoc extinderea
violenței militare, persecuțiile, expulzarea și uciderea membrilor comunităților religioase, forțarea
schimbării credinței religioase, comerțul cu refugiați, răpirile, tortura și execuțiile îngrozitoare. Ea denunță
distrugerea bisericilor, simbolurilor religioase și monumentelor culturale. În special, își exprimă grija
profundă pentru situația creștinilor și a tuturor minorităților persecutate în Orientul Mijlociu și în alte părți
ale lumii. Biserica Ortodoxă face apel la comunitatea mondială pentru protejarea ortodocșilor indigeni, a
celorlalți creștini și a tuturor populațiilor din zonă care au dreptul inalienabil de a rămâne în patria lor în
calitate de cetățeni cu drepturi egale. Sinodul nostru apelează la toți cei implicați să facă eforturi sistematice,
fără întârziere, pentru a încheia conflictele militare din Orientul Mijlociu și de oriunde persistă ostilitățile
armate și pentru repatrierea celor expulzați.
Adresăm apelul nostru în special către cei în poziții de putere pentru ca pacea și dreptatea să prevaleze în
țările de origine ale refugiaților. Îndemnăm autoritățile civile, cetățenii și creștinii ortodocși din țările în care
au găsit refugiu cei persecutați să continue să le ofere sprijin în măsura posibilităților lor sau chiar dincolo de
acestea.
5. Secularizarea contemporană urmărește autonomizarea omului de Hristos și de influența duhovnicească a
Bisericii, pe care o identifică arbitrar cu conservatorismul. Civilizația occidentală poartă, însă, pecetea de
neșters a contribuției diacronice a creștinismului. În plus, Biserica subliniază semnificația mântuitoare a lui
Hristos, DumnezeuOmul, și a Trupului Său, ca fiind locul și modul de viețuire în libertate.
6. Cu privire la abordarea contemporană a căsătoriei, Biserica Ortodoxă consideră relația indisolubilă de
dragoste dintre bărbat și femeie „o taină mare… în Hristos și în Biserică”. În mod similar, numește familia,
care rezultă din căsătorie și constituie singura garanție pentru creșterea copiilor, „biserică mică”.
Sfântul și Marele Sinod, pe lângă temele specifice asupra cărora a luat decizii, menționează pe scurt și
următoarele probleme contemporane importante:
7. În privința relațiilor credinței creștine cu științele naturale, Biserica Ortodoxă evită plasarea investigațiilor
științifice sub tutelaj și nu adoptă o poziție cu privire la fiecare problemă științifică. Ea îi mulțumește lui
Dumnezeu care dăruiește oamenilor de știință darul de a descoperi dimensiuni necunoscute ale creației
divine. Dezvoltarea modernă a științelor naturale și a tehnologiei aduce schimbări radicale în viața noastră.
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Aduce beneficii importante precum facilitarea vieții cotidiene, tratarea unor afecțiuni grave, o comunicare
mai facilă, explorarea spațiului etc. Cu toate acestea, are și multe consecințe negative precum manipularea
libertății, pierderea graduală a tradițiilor prețioase, distrugerea mediului natural, negarea valorilor morale.
Cunoașterea științifică, oricât de repede ar avansa, nu motivează voința omului, nici nu oferă răspuns la
problemele importante de ordin moral și existențial sau la căutarea sensului vieții și al lumii. Aceste aspecte
necesită o abordare duhovnicească, pe care Biserica Ortodoxă încearcă să o ofere prin bioetică, știință
fundamentată pe morala creștină și învățătura patristică... .
8. Este limpede că situația de criză ecologică de astăzi se datorează unor cauze spirituale și morale.
Rădăcinile sale sunt legate de lăcomie, avariție și egoism, care conduc la utilizarea necugetată a resurselor
naturale, umplerea atmosferei cu substanțe poluante dăunătoare și schimbările climatice.
Răspunsul creștin la problema aceasta necesită pocăință pentru abuz, cumpătare și gândire ascetică, ceea ce
reprezintă un antidot pentru supraconsum și, în același timp, cultivarea conștiinței că omul este „iconom”
(administrator) al creației și nu un posesor al ei. Biserica nu încetează să sublinieze că și generațiile viitoare
au dreptul la resursele naturale oferite nouă de Creator. De aceea, Biserica Ortodoxă participă activ în
diferite inițiative ecologice internaționale și a stabilit data de 1 Septembrie ca zi de rugăciune pentru
protecția mediului natural.
9. Ca răspuns la standardizarea egalizantă și impersonală promovată în diferite feluri, Ortodoxia propune
respectul pentru caracteristicile personale ale oamenilor și popoarelor. Se opune autonomizării economiei
din cauza nevoilor umane de bază și transformării acesteia întrun scop în sine. Progresul umanității nu este
legat doar de creșterea standardelor de viață sau de dezvoltarea economică, în detrimentul valorilor
spirituale.
10. Biserica Ortodoxă nu se implică în politică. Vocea ei rămâne distinctă dar și profetică, fiind o intervenție
benefică pentru om. Drepturile omului se află astăzi în centrul politicii ca răspuns la crizele și convulsiile
sociale și politice, urmărind protejarea cetățeanului de puterea arbitrară a statului. Biserica adaugă la acestea
și obligațiile și responsabilitățile cetățenilor, precum și nevoia unei autocritici constante atât din partea
politicienilor, cât și a cetățenilor, în vederea îmbunătățirii substanțiale a societății. În principal, Biserica
subliniază că idealul ortodox privind omul depășește orizontul drepturilor omului stabilite și că dragostea
„este mai mare decât toate”, după cum nea descoperit Hristos și au experimentat toți cei care Lau urmat.
Insistă, de asemenea, că un drept fundamental al omului este protejarea libertății religioase, adică a libertății
de conștiință, de credință, de cult (religie) și a tuturor expresiilor individuale și colective ale acesteia,
incluzând și dreptul fiecărui credincios și fiecărei comunități religioase de ași manifesta credința liber de
orice intervenție a statului, precum și dreptul la educație religioasă publică.
11. Biserica Ortodoxă se adresează tinerilor, care caută deplinătatea vieții în libertate, dreptate, creativitate,
dar și iubire. Ea îi cheamă să se alăture în mod conștiincios Bisericii Celui care este Adevărul și Viața. Să
vină oferind trupului eclezial vitalitatea lor, neliniștile, problematicile și așteptările lor. Tinerii nu reprezintă
doar viitorul Bisericii, ci și prezentul dinamic și creativ la nivel local și mondial.
12. Sfântul și Marele Sinod a deschis orizonturile noastre către lumea contemporană diversă. Nea subliniat
responsabilitatea în spațiu și timp, având întotdeauna perspectiva veșniciei. Biserica Ortodoxă, păstrânduși
intact caracterul sacramental și soteriologic (mântuitor), este sensibilă la durerea, necazurile și strigătul
pentru dreptate și pace al popoarelor. Ea „binevestește din zi în zi mântuirea Lui. Veștește între neamuri
slava Lui, între toate popoarele minunile Lui” (Psalmul 95, 23).
Să ne rugăm ca „Dumnezeul a tot harul, Care nea chemat la slava Sa cea veșnică, întru Hristos Iisus, El
Însuși, după ce vom suferi puțină vreme, ne va duce la desăvârșire, ne va întări, ne va împuternici, ne va face
neclintiți. A lui fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin!” (1 Petru 5, 1011).
holycouncil.org
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Cinci indicaţii pentru drumul ecumenic
Când avionul este în zbor pare lent
De Kurt Koch
Privind la ultima jumătate de secol de angajare ecumenică, prima comparaţie caremi vine în minte este cu o
călătorie în avion. Aceasta începe, după pregătiri prelungite, cu un rulaj foarte rapid pe pistă şi o decolare la
fel de rapidă. Imediat ce se ajunge la altitudinea justă şi avionul pluteşte în aer, este uşor să avem impresia
că nu ne mai mişcăm, sau măcar că ne mişcăm doar lent. Totuşi, fiecare pasager ar trebui să fie susţinut de
speranţa sigură că avionul va ajunge cu siguranţă la destinaţie. Cât priveşte angajarea Bisericii catolice
pentru unitatea creştinilor, Conciliul Vatican II a fost rulajul rapid pe pistă, cu care Biserica a găsit o nouă
atitudine faţă de mişcarea ecumenică. Dar după peste cincizeci de ani, continuăm, ca să spunem aşa, să ne
mişcăm încă în aer, sau măcar aşa poate să pară multora. Însă rămâne speranţa legitimă că şi avionul
ecumenic cu siguranţă va ateriza. Acest lucru este valabil şi mai mult dacă ne gândim la adevăratul pilot,
Duhul Sfânt, care a iniţiat această călătorie şi care cu siguranţă o va conduce la ţintă.
În acea epocă, convocarea Conciliului al IIlea din Vatican a trezit mari speranţe, şi nu în puţine persoane a
alimentat aşteptarea unei iminente unităţi a creştinilor. Între timp a reieşit clar că drumul ecumenic este mai
lung şi chiar mai dificil decât se credea atunci. De aceea este oportun să lăsăm imaginea călătoriei aeriene
pentru a trece la aceea a drumului pământesc, şi mai precis la drumul discipolilor spre Emaus, întrebândune
ce anume ne poate spune pentru următorii paşi în reconcilierea ecumenică. În primul rând, trebuie luată în
serios imaginea drumului. În situaţia ecumenică actuală este fundamental ca toţi creştinii, bărbaţi şi femei,
care trăiesc în comunităţi creştine diferite, să meargă împreună pe drumul spre unitate şi să facă împreună tot
ceea ce este posibil să facă împreună. Experienţa ecumenică ne învaţă că unitatea creşte mergând şi că a
merge împreună înseamnă a practica deja unitatea. Această perspectivă este îndrăgită mai ales de Papa
Francisc, care a exprimat convingerea sa ecumenică prin cuvintele pregnante: "Unitatea nu va veni ca o
minune la sfârşit: unitatea vine pe drum, o face Duhul Sfânt pe drum" (omilie în solemnitatea convertirii

sfântului apostol Paul, celebrarea vesperelor, 25 ianuarie 2014). Aceasta perspectivă trebuie să fie astăzi
aprofundată şi, mai ales, trăită concret. A merge împreună: aceasta este prima indicaţie pe care neo oferă
relatarea profundă luată din capitolul pascal al lui Luca.
Drumul discipolilor spre Emaus fără îndoială nu este o plimbare de plăcere. Dimpotrivă, discipolii sunt plini
de tristeţe datorită celor petrecute la Ierusalim şi vorbesc între ei şi cu însoţitorul necunoscut despre ceea ce
nu le dă pace. Şi astfel ne este dată o a doua indicaţie pentru drum: ecumenismul autentic trăieşte în
participarea reciprocă la viaţa celorlalţi, în bucurie şi în durere, aşa cum a exprimat Paul cu această frumoasă
imagine: "Dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el, iar dacă este cinstit un mădular,
toate se bucură cu el. Voi sunteţi trupul lui Cristos şi mădulare fiecare în parte" (
1Cor
12,2627).
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Actualmente, o demonstraţie deosebită a acestei reguli de viaţă a comuniunii ecumenice se află în faptul trist
că trebuie să asistăm la persecuţii ale creştinilor întro măsură care este unică în istorie. Astăzi creştinii nu
sunt persecutaţi pentru că sunt protestanţi sau penticostali, ortodocşi sau catolici, ci pentru că sunt creştini.
Astăzi martiriul este ecumenic, şi trebuie să vorbim despre un adevărat ecumenism al martirilor sau despre
un ecumenism al sângelui. De fapt, sângele aşa de multor martiri în lumea actuală nu desparte, ci uneşte. În
percepţia acestei realităţi este cuprinsă o mare provocare, pe care Papa Francisc a exprimato cu fraza
memorabilă: "Dacă duşmanul ne uneşte în moarte, cine suntem noi pentru a ne despărţi în viaţă?" (Discurs
adresat mişcării Reînnoirea în Duh, 3 iulie 2015). De fapt, nu este umilitor că aceia carei persecută pe
creştini uneori au o viziune ecumenică mai bună faţă de noi creştinii? Văd în experienţa persecuţiei şi a
martiriului, comună tuturor creştinilor, semnul cel mai convingător al ecumenismului astăzi. Însă în Europa
luăm asta întradevăr suficient de în serios?
În schimbul de experienţe ale suferinţei, pe drumul din Emaus discipolii privesc în jurul lor în căutarea unui
cuvânt eliberator şi lasă să le fie oferit de necunoscutul lor însoţitor de călătorie, care le explică Sfânta
Scriptură. De aici reiese a treia indicaţie, care constă în faptul că noi creştinii ne apropiem mai mult unii de
alţii când ascultăm împreună Cuvântul lui Dumnezeu şi vorbim împreună despre el. Reforma şi ulterioara
schismă din secolul al XVIlea erau legate de o interpretare controversată a Bibliei şi au ajuns până
înlăuntrul Sfintei Scripturi. Pentru aceasta şi depăşirea diviziunii şi refacerea unităţii pot să devină posibile
numai pe calea unei lecturi comune a Sfintei Scripturi. Cu cât ne cufundăm mai mult în misterul lui Isus
Cristos şi al cuvântului său, cu atât reuşim să găsim drumul unii spre alţii. Desigur, discipolilor de la Emaus
ochii li sau deschis numai atunci când Domnul a frânt pâinea cu ei, trezind astfel în inima lor o dorinţă
profundă de unitate. Aşadar a patra indicaţie este înţelegerea că noi oamenii nu putem face unitatea singuri,
nici nui putem decide forma şi timpul, ci putem doar ca să ne fie dăruită. Noi oamenii putem crea diviziuni:
ne demonstrează asta fie istoria fie prezentul. Unitatea o putem doar primi, orientândune la voinţa lui Isus şi
prezentândui această dorinţă în rugăciune. La începutul mişcării ecumenice a existat introducerea
săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor. A fost vorba încă de la început despre o mişcare de
rugăciune, şi numai ca atare va rămâne pe drum. Rugăciunea pentru unitatea creştinilor este şi continuă să
fie inima pulsantă a întregului drum ecumenic.
După întâlnirea personală cu Domnul înviat, discipolii pornesc din nou la drum: "Şi au plecat imediat".
Acest lucru ne dă, în sens literal, a cincea indicaţie pentru drum: creştinii, care în întâlnirea cu Cristos găsesc
şi unitatea între ei, nu rămân în mod comod aşezaţi, ci pornesc la drum şi, ca discipolii, vestesc ceea ce au
aflat, foarte conştienţi că credibilitatea mărturiei lor nu depinde în mod substanţial de faptul ca să se
depăşească unul pe altul, ci ca să meargă împreună. Preocuparea noastră a creştinilor pentru un viitor bun al
Europei va fi ascultată numai dacă o mărturisim în comuniune ecumenică şi o umplem de viață.
(După 
L'Osservatore Romano
, 9 iulie2016)
Traducere de pr. Mihai Pătrașcu 
(ercis.ro)

Ecumenism 
și sinod la frații noștri ortodocși

Delegat pentru relațiile ecumenice, Serge Sollogub este rector de aproape zece ani al parohiei
Sfântul Ioan Teologul din Meudon. Această comunitate este compusă din aproape 60 de familii ortodoxe
venind din sudul și din vestul Franței. El este căsătorit și tată a cinci copii.
Ce înseamnă ecumenismul pentru ortodocși?
Această dimensiune de dialog pe care o comportă ecumenismul este ancorată în rădăcinile ortodoxe.
Noi iam fost pionieri de la începutul secolului XX, împreună cu protestanții. Ecumenismul înseamnă să
răspundem la chemarea lui Cristos «Ca toți să fie una». Este vorba cu adevărat de a începe să mergem pe
calea creștină, spre Cristos. Dar numai Cristos ne va face darul acestei unități. Cel mai important este să îi
cunoaștem pe ceilalți pentru a ne putea recunoaște ca frați; multe lucruri ne sunt comune sau pot fi depășite.
Nu putem să ne rugăm pentru unitate și să așteptăm ca aceasta să se întâmple!
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Desigur că în Franța Biserica catolică are rol de pivot în dialogul între diferitele confesiuni creștine.
Ortodoxia fiind o minoritate, suntem obligați să rămânem în legătură cu Bisericile dominante și asta încă
mai mult întro țară de tradiție catolică. Totuși trebuie să recunoaștem că cei catolici nu îi cunosc
întotdeauna pe frații lor ortodocși, adesea pentru că nu îi întâlnesc. Avem cu toții un adevărat efort de făcut.
În schimb, la nivel național, relațiile noastre sunt foarte clare, în special datorită dialogului teologic ce are
loc.
Ce loc ține demersul sinodal la ortodocși?
Există o adevărată tradiție sinodală în Biserica noastră; acest demers intervine la nivel local în fiecare
Biserică teritorială. Ea există, de asemenea, în unele dieceze, cel mai adesea de tradiție rusă. Adunările
diecezane se reunesc la fiecare trei ani cu reprezentanții diferitelor parohii și ai clerului, pentru a reflecta
asupra viitorului diecezei și pentru a alege consiliul diecezan care lucrează la gestiunea diecezei. Sinodul
face parte din organizarea noastră. Din nefericire, istoria nu ne permite întotdeauna să facem un asemenea
demers. Astăzi, trebuie să readaptăm modul nostru de funcționare pentru a reda prioritatea sinodalității în
Biserica noastră. Această participare a tuturor la cotidian este vitală.
«Un botez de trăit»; ce reprezintă asta pentru dumneavoastră?
Este, întradevăr, provocarea fiecărui creștin! Să ne trăim pe deplin botezul în fiecare zi înseamnă, foarte
simplu, să trăim Evanghelia! Trebuie să fim izvoare de iubire în lumea noastră, așa cum ne invită sfântul
Paul, izvoarele unei iubiri care depășește tot. Trebuie să fim și izvoare de speranță. Dar nu vom ajunge la
nimic fără practicarea credinței noastre. Primim ajutor de la Dumnezeu pentru a radia în jurul nostru prin
Euharistie. Dacă suntem chemați la o practică regulată, asta nu este pentru a umple bisericile ci pentru că
fără Dumnezeu nu putem nimic. Dacă toți creștinii ar avea niște capete de înviați, mulți ar crede!
http://www.catholique78.fr

Încheierea Sinodului
Panortodox din Creta
„Sfântul şi Marele Sinod”, numit şi „Sinodul
Panortodox din Creta” şia început activitatea în
termenii stabiliţi de întâistătători în ianuarie 2016 la
Chambésy: delegaţiile au ajuns pe 16 iunie, pe 17 a
avut loc sinaxa întâistătătorilor, pe 19 iunie
întâistătătorii au slujit împreună la Heraklion, iar pe 20
a avut loc şedinţa oficială de deschidere. Lucrările
Sinodului sau încheiat sâmbătă pe 25 iunie, iar în data
de 26 a avut loc o nouă slujbă a întâistătătorilor (cu
precizarea că arhiepiscopul Elladei Ieronim nu a slujit,
ci doar a asistat), la care a fost citită Enciclica Sinodală.
Aşa cum au anunţat în prealabil, 4 din cele 14 Biserici
Autocefale (Patriarhiile Antiohiei, Moscovei, Bulgariei
şi Georgiei) nu au participat la acest Sinod, chiar dacă
li sau făcut invitații repetate de a veni. Patriarhii
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Antiohiei şi Moscovei au trimis câte o adresare patriarhului Constantinopolului şi tuturor participanţilor în
care au confirmat neparticiparea. Mai mult decât atât, patriarhul Kiril şia exprimat speranţa
că 
„întâlnirea 
(nu Sinodul! – n.n.) 
din Creta poate fi un pas important în depăşirea neînţelegerilor apărute.
Ea poate contribui la organizarea Sfântului şi Marelui Sinod cu participarea fără excepţii a tuturor
Bisericilor Autocefale Locale şi să fie o reflectare vizibilă a unităţii Sfintei Biserici Ortodoxe a lui Hristos,
pentru care sau rugat şi pe care au aşteptato predecesorii noştri adormiţi întru fericire”
. Cu alte cuvinte,
ceea ce sa întâmplat zilele trecute în Creta, pentru Patriarhia Moscovei nu a fost Sinod, ci o simplă
„întâlnire”. În consecinţă, nici un sait oficial al Bisericii Ruse na publicat absolut nimic despre deschiderea
sau lucrările Sinodului. La fel au procedat şi Bisericile Antiohiei şi a Georgiei. Numai bulgarii au dat câteva
informaţii sumare despre Sinod, numindul ca atare „Sfântul şi Marele Sinod”.

Deşi Regulamentul „Sfântului şi Marelui Sinod” (art. 1) aprobat în ianuarie 2016 la Chambésy spune
că Sinodul Panortodox poate fi convocat doar cu aprobarea tuturor întâistătătorilor, iar patriarhul Antiohiei
na fost de acord cu convocarea acestuia până la elucidarea unor probleme, patriarhul Bartolomeu al
Constantinopolului a declarat deschiderea „Sfântului şi Marelui Sinod”, care a adunat 156 de ierarhi (din
290 câţi erau aşteptaţi). În cuvântarea sa de deschidere, patriarhul Bartolomeu a regretat absenţa celor 4
patriarhii dar, totodată, a subliniat faptul că lipsa unora de la Sinod nu împiedică desfășurarea lui şi nici nu
ştirbeşte din autoritatea lui. Tot la şedinţa de deschidere (pe 20 iunie), în special arhiepiscopul Anastasie al
Albaniei, a pus în discuţie corectitudinea şi eficacitatea „principiului consensului”, care nu poate fi aplicat
rigid, aşa cum consideră mai ales Patriarhiile absente de la Sinod. Bineînțeles, sau citat Canoanele 8 Trulan
şi 40 de la Laodiceea, cu următoarele concluzii:
a) este important că la Sinod au fost invitaţi toţi, dar lipsa unora nu împiedică organizarea Sinodului şi nui
ştirbeşte autoritatea;
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b) autocefalia Bisericilor locale se limitează la dreptul de autoadministrare, dar nu implică dreptul de a
boicota sinodalitatea panortodoxă. (Cf. 
Circulara Sinodală, 
I.5).
Sinodalii din Creta au făcut 
referinţă şi la unele Sinoade Ecumenice
, la care de asemenea nu au participat
toate patriarhiile, mai ales că pe atunci erau doar cinci (pentarhia).
Delegaţia Bisericii Greciei a venit cu mai multe amendamente la documentele propuse spre aprobare.
Câteva dintre ele au fost acceptate şi se reflectă în documentele finale întro variantă de compromis.
În general, toată lumea a fost nemulţumită de lipsa de transparenţă a Sinodului şi de „măsurile
draconice de securitate”. Unele agenţii de presă precum „Romfea” şi altele au părăsit insula Creta, întrucât
aflarea lor acolo nu avea nici un rost. Posibilitatea de a prezenta obiectiv lucrările Sinodului sau de a
interacționa cu sinodalii a fost practic imposibilă.
În legătură cu dezbaterile presinodale asupra unor documente şi, în special, a textului despre „Relaţia
Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine”, majoritatea saiturilor ortodoxe (mai ales de limbă română) au
mediatizat doar poziţiile conservatoare ale mitropoliţilor Hierotheos Vlachos şi Athanasie de Limassol. Dar
au existat şi voci diferite şi chiar contrarii, nu mai puţin argumentate, cum ar fi : 
Răspunsul Patriarhiei
Ierusalimului la convocarea Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, 
care însă nau fost prea mult mediatizate.
Dupa cum au observat mai mulţi teologi redutabili, începând cu epoca comunistă, ortodocşii nu mai
sunt capabili să poarte dezbateri teologice constructive, iar ierarhia (probabil de mai demult) nu este capabilă
să discute cu poporul şi săi explice ce hotărâri vrea să ia la Sinod. […]
Pentru corectitudinea dezbaterilor pe marginea documentului despre „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu
restul lumii creştine”, voi reda în câteva argumente din 
Răspunsul Patriarhiei Ierusalimului. Pentru a
clarifica puţin lucrurile, e bine să ştim că termenul „biserică” se foloseşte cu referire la confesiunile
eterodoxe în majoritatea manualelor de teologie dogmatică, dar şi în scrierile unor teologi asceţi cum a fost,
de exemplu, părintele Gheorghios Kapsanis, egumenul Mănăstirii Grigoriou din Athos. Acesta din urmă
scria cuvântul „Biserică” cu majusculă doar în cazul Bisericii Ortodoxe, iar în celelalte cazuri le scria cu
minusculă – diferenţă care se făcea şi în documentul sinodal. […]
Deşi Biserica Ortodoxă na mai avut Sinoade serioase de mult timp şi ar avea multe de spus
credincioşilor săi şi lumii întregi, Sinodul din Creta nu a reuşit să spună nici măcar ceea ce şiar fi dorit.
http://www.teologie.net/

Ecumenismul intră
în obiceiurile și practicile locale
Pastorul evanghelic JeanJacques Meylan este
președinte al Comunită
ții Bisericilor creștine din
cantonul Vaud. Protestinfo ia cerut un interviu
asupra ecumenismului de astă
zi.
Interviu realizat de Joël Burri
Avem impresia cănimeni nu mai vorbește de ecumenism. A trecut, oare, moda? Se vorbește,
întradevăr, câteodatăde «iarna ecumenică
» dar în același timp Bisericile nu înceteazăde a spune că
ecumenismul nu este o ramurăopționalăci o dimensiune fundamentalăa practicii noastre ecleziale. Cu
propriile mele cuvinte aș spune căsa trecut de la un ecumenism «spectacol» la un ecumenism «de
comuniune», mai profund.
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Este adevărat că ecumenismul a fost «tendința» după Vatican II și după marile mutații ale societății
din anii ´60. În anii 19701980, ecumenismul era un eveniment care aduna, care suscita adeziune și
entuziasm, ceea ce aș numi un spectacol, fără ca asta să fie peiorativ. După aceea, au fost câteva deziluzii,
dar nu sunt pesimist. Cred că acum dialogul sa instalat între Biserici. Celebrările Comunității Bisericilor
creștine din cantonul Vaud sunt un exemplu. La început, în anii 2000, se umplea frecvent catedrala din
Lausane. Astăzi nu mai este cazul. Cred că asta se întâmplă din cauză că am trecut de la ceva atrăgător prin
aspectul său novator la ceva care face apel la mai multă profunzime. Cei care erau atrași de caracterul
novator spun astăzi: «Am mai văzut asta, am mai asistat la o celebrare ortodoxă sau adventistă. Nu mă mai
duc.» Asta este cultura de consum caracteristică epocii noastre.
Dacă ecumenismul rămâne la stadiul de cultură de consum atunci da, oamenii o părăsesc. Dar
ecumenismul a trecut la stadiul unei valori profunde. Sa înscris în durată și mai este de actualitate, este încă
un motor de progres. De altfel, dacă ecumenismul este întro manieră vizibilă o mișcare de societate, eu cred
că el este fundamental expresia unei acțiuni divine.

Atunci practic cum se

tră
iește ecumenismul?

Există exemple pozitive, mai puțin spectaculoase decât înainte dar mai numeroase. Există exemple
locale, ca celebrările din fiecare regiune, sau în locuri cum ar fi Vaumargus sau Taizé. Acolo, ceea ce era o
inovație în anii ´80 acum este înscris în tradiție și în cultură. Pentru cei mai tineri a devenit ceva natural, nu
mai are atracția noutății, dar totuși există.
Se vorbește puțin dar ecumenismul cu Bisericile orientale (noncalcedoniene) a progresat, de
asemenea, mult. De exemplu cu armenienii, cu siracii, copții. Ecumenismul este unul din cele zece teme ale
Conciliului Panortodox. În 2014, noi am celebrat în Elveția recunoașterea reciprocă a botezului. Se poate
vorbi de asemenea de organizarea Forumului creștin mondial de la sfârșitul anilor 1990 care integrează
Bisericile din toate riturile.
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Deci, sunt numeroase lucrurile de care se vorbește puțin, dar care arată că ecumenismul rămâne viu.
Poate că există o anumită repliere identitară dar asta nu a făcut ecumenismul să dea înapoi. El sa înscris în
tradițiile și practicile locale. Nu se mai poate raționa așa cum era cazul înainte, în termeni de exclusivitate
confesională. Aproape în toate mediile se știe că nimeni nu constituie centrul creștinismului.

Dar este adevărat că unii colegi în activitate au mult de lucru și adesea ecumenismul nu este tema
favorizată în acest caz. Deși mai sunt parohii care mențin întâlniri ecumenice săptămânale de rugăciune, de
reculegere sau de celebrare a Cuvântului.
În final avem o schimbare de postură. Credincioșii au învățat astăzi să trăiască evenimentele
interconfesionale fără a se focaliza asupra diferențelor lor. Există o adevărată schimbare de postură. Nu sunt
familiar cu secretele inimilor dar cred că sentimentul de teamă față de diferența confesională a celuilalt a
dispărut.
Chiar și la nivel catolic unde, în numele unității practicii universale sa dat dovadă de rezervă, în
special asupra chestiunilor euharistice, se pare că se manifestă astăzi o anumită deschidere ce oferă mai
multă libertate diecezelor și comunităților locale, ceea ce facilitează practica ecumenică.
În cantonul Vaud, misiunile comune sunt un exemplu?
Paradoxal, procesul de recunoaștere și de organizare a misiunilor încredințate Bisericilor de
constituția din 2003 și de legea din 2007 mai degrabă au slăbit dialogul ecumenic multilateral. De exemplu,
instanțele reformate au dezvoltat un alt tip de raport cu Comunitatea Bisericilor creștine din cantonul Vaud
după organizarea misiunilor comune. E ca și cum energia lor pentru chestiunile ecumenice ar fi fost
focalizată asupra acestor misiuni în care numai Bisericile recunoscute, catolică și reformată, sunt
reprezentate. Întrun fel, dialogul ecumenic sa repliat numai asupra acestor comunități deoarece se
derulează în locuri din care celelalte Biserici sunt îndepărtate.
Comunitatea Bisericilor creștine din cantonul Vaud a fost împinsă la marginea unor activități ca
asistența spirituală și alte sectoare ceea ce slăbește, fără îndoială, ecumenismul care ar trebui să înglobeze
toate comunitățile creștine. Curios este faptul că spiritul ecumenic din Vaud este ca și cum ar fi determinat și
invadat de raporturile Bisericilor cu statul, pe când criteriul ar trebui să fie fundamentul nostru comun,
Cristos. Există o anumită miopie în această atitudine, căci misiunile comune îndepărtează creștinii activi din
canton. […]
Astăzi, aspectul interreligios pare săfie mai fructuos decât cel interconfesional. Oare, vom asista la
o lărgire a dialogului între credincioși?
Cred că mergem puțin cam repede cu asta. Aspectul interreligios face apel la presupuneri care sunt radical
diferite de cele ale ecumenismului. Noi construim ecumenismul pe o mărturisire de credință comună:
mărturisirea de credință niceoconstantinopolitană, redactată în 381. Toate Bisericile pot adera la acest
fundament comun. Dar care este terenul comun în aspectul interreligios, în afară de voința de a trăi împreună
și cea de a apăra coeziunea socială? Ceea ce, desigur, este virtuos și chiar necesar, dar asta nu constituie o
comunitate de credință căci nu împărtășim aceleași texte fundamentale nici același raport cu Cristos.
Aspectul interreligios este o problemă eminamente politică în sensul nobil al termenului.
http://www.paris.catholique.fr
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CA PĂSTORI VORBIM ÎN NUMELE POPORULUI NOSTRU
(În martie Biserica Greco Catolică din Ucraina a voit săși facă auzită vocea: redăm declarația pe care a
făcuto cu această ocazie)
Războiul este un rău dezlănțuit, o violare radicală a voinței lui Dumnezeu. Aduce distrugere fizică și
socială, haos, degradare morală și nespuse suferințe umane. Nouă, păstorilor, tuturor creștinilor și tuturor
oamenilor de bunăvoință, Domnul ne reamintește că «orice nu ați făcut pentru unul dintre aceștia mici, mie
nu miați făcut» (Mt. 25,45)
În ultimii doi ani, ucrainienii au îndurat un nou tip de atac, un război hibrid îndreptat spre
suveranitatea lor, spre viabilitatea economică, spre memoria istorică și spre stabilitatea internațională. O
națiune europeană a fost invadată, pământul ei anexat, infrastructura industrială distrusă, iar economia
mutilată. Libertatea, suveranitatea, dreptatea și bunăstarea poporului sunt atacate. Însăși identitatea
ucrainenilor este denigrată sistematic printro propagandă neîncetată și sofisticată, la un nivel nemaivăzut în
Europa de pe timpul naziștilor și a totalitarismului sovietic.
De ce? Răspunsul este simplu. Pentru că poporul ucrainean reclamă demnitatea umană dăruită de
Dumnezeu. El este hotărât să o rupă cu trecutul sovietic, genocid, colonial și imperial, de un ateism feroce și
profund corupt. Dea lungul ultimului secol, dominat de totalitarismul roșu, Ucraina a devenit ceea ce
istoricii numesc un «pământ însângerat».
În jur de 15 milioane de oameni au fost uciși pe teritoriul ei: în cele două războaie mondiale, prin
campaniile de represiune națională și religioasă, prin genocid, în special prin înfometare, prin holocaust,
foamete din cauza războiului și prin curățare etnică. Alte milioane au petrecut ani sau chiar decenii în
închisori, muncă forțată, sau exil în Siberia.

Dictatori fără Dumnezeu, au vrut să smulgă credința și valorile din rădăcină și să distrugă cultura și
țesătura socială a poporului pentru a domina, controla și exploata națiunea. Statul a vrut să controleze viața
familială. Avortul a devenit parte a politicii statului. Alcoolismul a urcat ca nivel. Toate Bisericile și religiile
care țineau partea populației persecutate au devenit primele ținte ale represiunii. Pentru trei generații,
teroarea a fost promovată ca politică explicită a statului. Frica a fost introdusă în inima națiunii. Și totuși,
credincioși creștini au supraviețuit persecuției, susținuți de cuvintele Domnului nostru: «Vam spus aceste
lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri însă curaj, eu am învins lumea.» (In 16,33)
După ce Uniunea Sovietică sa dizolvat în 1991, în mod pașnic și providențial, republicile care au
constituito, acum independente, au experimentat libertatea regăsită, gândind să stabilească guverne
democratice și economii libere, respectând suveranitatea și frontierele internaționale ale statelor vecine.
Totuși în multe state postSovietice democrația nu sa afirmat și corupția a devenit un mod de viață. Pentru
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unii, căderea Uniunii Sovietice a fost văzută ca cea mai mare tragedie din secolul XX și au fost făcute
eforturi pentru a reînsufleți trecutul. Asta a condus la politici represive și autoritare, la regimuri bazate pe
furt în multe țări postSovietice, inclusiv Ucraina. Suferința poporului a continuat și Biserica GrecoCatolică
Ucraineană a rămas solidară cu el, propunând sistematic societății doctrina Bisericii Catolice.
Dumnezeu a vorbit conștiinței cetățenilor din Ucraina și Duhul Sfânt ia condus pe sute de mii de
bărbați și de femei, tineri și bătrâni să stea împreună pe Maidan, în rugăciune pentru națiune. «De ajuns.
Haideți să terminăm cu corupția și cu nedreptatea sistematică!» În timp ce își afirma demnitatea umană,
națiunea a experimentat un ecumenism autentic în acțiune: o dorință pentru deplina și vizibila unitate
creștină. O unitate nouă, o solidaritate nouă, o responsabilitate nouă pentru o țară reînnoită. «În această zi te
pun peste națiuni și imperii ca să sapi și să răstorni, să distrugi și să demolezi, să construiești și să plantezi.»
(Ier 1,10)
Acum doi ani, prin protestele pașnice ale milioanelor de oameni din țară, însoțiți de rugăciunile
comunităților religioase din Ucraina,
ortodoxă, greco și romanocatolică, protestantă, iudaică și musulmană, poporul a spus: «De ajuns. Vom fi
liberi. Vrem să trăim fără frică și corupție, să trăim în dreptate. Avem o demnitate.» Poporul șia dat seama
că demnitatea lui nu este doar o funcție din drepturile constituționale, ci că este întradevăr sacră, este însuși
planul sfânt al lui Dumnezeu. Orele de rugăciune de pe Maidan iau ajutat pe protestatari să înțeleagă teza
fundamentală a Scripturii: suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu (Gen 1,26) și, în timp ce
imaginea nu poate fi distrusă, asemănarea cere efort, virtute și hotărârea de a ordona societatea după legile
divine. Această manifestare de solidaritate și sacrificiu a fascinat lumea.
Totuși, nu toți au fost mișcați. Noul sentiment de libertate, demnitate și responsabilitate civică, și
perspectiva asocierii cu popoarele și națiunile europene trebuia să fie oprit. Sar fi putut răspândi la vecinii
Ucrainei. Astfel, în ultimii doi ani, întreaga națiune ucraineană a fost pedepsită de vecinii ei nordici,
nostalgici după moștenirea sovietică de grandoare imperială. O asemenea hegemonie poate fi menținută doar
prin teamă, intimidare și control al massmediei. Ea cere o negare a drepturilor umane și a libertății
conștiinței. Pedeapsa aplicată ucrainenilor pentru îndrăzneala lor de a fi liberi este brutală, cinică și
manipulativă. Agenda abuzurilor caută o legitimare internațională și cultivă dușmănia față de poporul
ucrainean și respingerea voinței lui. Caută să oprească dezvoltarea societății civile și stabilirea adevăratei
domnii a legii.
Capii Bisericii GrecoCatolice Ucrainene și membrii sinodului permanent au mers la Roma să îl
întâlnească pe Sanctitatea Sa Papa Francisc pentru ai împărtăși un mesaj de la turma lor și de la întreaga
națiune ucraineană. Acest mesaj trebuie să fie pe deplin înțeles de familia creștină globală și de comunitatea
internațională. Suntem sub o invazie străină violentă și avem nevoie de susținerea voastră morală și de
ajutorul caritabil.
În mod oficial au fost ucise aproape 10.000 de persoane; neoficial, mult mai multe. Zeci de mii au
fost mutilați și răniți. Sunt peste cinci milioane de oameni afectați de război, dintre care aproape jumătate
sunt refugiați. Aproape două milioane sau mutat, inclusiv aproape 300.000 de copii. Până la o jumătate de
milion de oameni au fost forțați să iasă din țară în ultimii doi ani. Pentru orice persoană de bunăcredință și
de bunăvoință acești oameni nu fac parte doar dintro statistică, deoarece fiecare este tată sau mamă, frate
sau soră, vecin, copil sau prieten.
Ucraina îndură o criză umanitară crescândă, cea mai mare din Europa de la sfârșitul celui deal
doilea Război Mondial. Efectele celor doi ani de război hibrid au afectat pe zeci de mii de oameni cu un șoc
posttraumatic care, pentru a fi depășit, va lua decenii. Întreaga populație a fost sărăcită. Moneda țării a fost
redusă la o treime din valoarea pe care o avea acum doi ani. Reformele economice necesare, condiție pentru
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o asistență financiară internațională, includ o creștere de 350% a costurilor căldurii pentru cei mai mulți
cetățeni. Este important să nu se uite: Ucraina are un climat rece… dar poporul Ucrainei are o inimă caldă și
primitoare. El a primit în jur de două milioane de refugiați de război. În această privință mărturia a milioane
de ucraineni poate inspira pe mulți. Generozitatea voluntarilor a fost uimitoare. Dea lungul țării ei au purtat
de grijă de răniți, de traumatizați, de cei fără adăpost, de văduve și orfani. Și acum invazia care continuă
adaugă la mizeria umană. Crimele continuă.
Astăzi Europa primește o provocare chiar în inima ei. Pentru cine există loc în inima Europei? Cât de
mult loc există? Continentul vede că nu este ușor să adăpostești refugiați. Până acum, Europa a avut o inimă
largă, generoasă și ospitalieră. Exilații din est se duc în special înspre ea și sunt primiți în țările europene și
în altele, unde tradiția creștină și doctrina socială au servit drept fundamente pentru respectul modern al
libertății și drepturilor umane. Totuși, primirea a un milion de noi refugiați se dovedește a fi o mare
provocare pentru Uniunea Europeană. Este o provocare în ciuda faptului că UE are un buget anual de 400 de
ori mai mare decât al Ucrainei. Și totuși, fără a face multă reclamă internațională, Ucraina a primit în ultimii
doi ani 2 milioane de refugiați. Moștenirea creștină a Europei este acum testată. Care este răspunsul nostru
în timpul «Anului Milostivirii» proclamat de Papa Francisc?
În timpul vizitei noastre la Roma, am explicat realitățile din Ucraina, am denunțat invazia și războiul
hibrid, am descris suferința a milioane de oameni nevinovați, femei și copii. Biserica condamnă atrocitățile,
răpirile, închiderea și torturarea cetățenilor din Ucraina, în regiunea Donbas și Crimeea, în special abuzurile
îndreptate împotriva comunităților religioase și a grupurilor etnice, în special a tătarilor musulmani, ca și
violarea drepturilor civice și a demnității umane a milioane de oameni.
În calitate de creștini, suntem gata să iertăm și să căutăm pacea. Vestim și promovăm activ pacea și
iertarea. Dar pacea adevărată nu poate fi realizată până ce invazia nu va înceta și războiul nu va fi oprit.
Am fost la Roma în ajunul celei dea 70a aniversări a ceea ce istoricii numesc «pseudosinodul din
Lviv». Organizat în 810 martie 1946 de regimul lui Stalin pentru a lichida Biserica GrecoCatolică
Ucraineană, acest «sinod» a fost ținut fără episcopii grecocatolici, deoarece toți fuseseră puși în închisoare.
În ciuda faptului că au fost bătuți, torturați și amenințați cu mulți ani de închisoare și chiar cu moartea, ei au
refuzat cu toții să nege comuniunea cu Papa. Ca urmare, Biserica GrecoCatolică Ucraineană a devenit cea
mai mare biserică scoasă în afara legii, din lume. Proprietățile ei au fost transferate Bisericii ortodoxe din
Patriarhatul de Moscova, sau confiscate și folosite în scopuri seculare. Stalin a vrut să distrugă legăturile
Bisericii GrecoCatolice Ucrainene cu Episcopul Romei. Mulți dintre episcopi au murit în închisoare sau în
Gulag. Sute de clerici și religioși și zeci de mii de laici au avut aceeași soartă.
Totuși, speranța noastră și «ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerul și pământul»
(Ps 124,8). Astăzi, Uniunea Sovietică a dispărut, iar persecutorii puternici de altădată sunt lăsați în seama
istoriei și a judecății divine. Între timp martirii sunt canonizați, iar fiii lor spirituali cresc în spirit și număr.
«Și noi știm că toate se întâmplă spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt chemați
după planurile lui.» (Rm 8,28) Domnul a binecuvântat suferințele și sacrificiile pentru a se împlini planurile
sale. La începutul secolului XX, secolul sacrificiului, Biserica GrecoCatolică Ucraineană avea în vest trei
eparhii (dieceze) cu trei episcopi. Astăzi are 33 de eparhii cu 53 de episcopi în patru continente. Dacă în
1989, la sfârșitul perioadei de catacombe, rămăseseră doar 300 de preoți din cei 3.000 de clerici de dinainte
de război, astăzi sunt iarăși 3.000 de preoți cu o medie a vârstei de 38 de ani. Biserica din Ucraina este
vibrantă și dinamică. Am fost la Roma pentru a reafirma comuniunea reînnoitei Biserici GrecoCatolice
Ucrainene cu Sfântul Părinte și pentru a fi martori ai unității noastre cu Biserica Universală Catolică.
Biserica GrecoCatolică Ucraineană a demonstrat cu însuși sângele ei solidaritatea cu episcopul
Romei și cu comuniunea catolică din lume. Acum, în timpul Anului Milostivirii, este timpul pentru Biserica
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Catolică să răspândească vindecătorul balsam al milostivirii asupra fraților și surorilor în suferință din
Ucraina, întro solidaritate reciprocă. Poporul ucrainean își dovedește angajamentul față de valorile europene
ale demnități umane și ale respectului față de lege. Acum este timpul ca Europa să înțeleagă că dacă nu
apără aceste valori în Ucraina, ele vor fi afectate pe întregul continent. Acesta este timpul potrivit pentru a
confirma ceea ce este cel mai drag națiunilor Europei și comunităților ei religioase, timpul potrivit pentru a
vedea dacă binecuvântările libertății și ale prosperității de care se bucură puterile și societățile europene pot
fi împărtășite pe deplin cu un popor care a suferit îndelung.
Biserica GrecoCatolică Ucraineană se roagă fără încetare pentru pace și o promovează, iar la Roma,
conducătorii ei au apelat la Sfântul Părinte și la întreaga lume ca să fie ajutată să se înceteze războiul și criza
umanitară cauzată de invazia rusească a Ucrainei. Pentru ucraineni, care aparțin la diferite biserici și
organizații religioase și chiar pentru cetățenii seculari, Sfântul Părinte reprezintă o autoritate globală morală
care spune adevărul. Această voce a adevărului este deosebit de importantă pentru poporul suferind al
Ucrainei. Dacă poporul nu aude sau nu înțelege această
voce devine confuz, neliniștit și se simte uitat.
«Poporul suferă, Sfinte Părinte, și așteaptă
îmbrățișarea Sactității Voastre, o susținere activă a
comuniunii catolice și a tuturor popoarelor de
bunăvoință», au fost cuvintele noastre. Sactitatea Sa a
afirmat că va acționa. A fost foarte important ca, în ajunul
tristei aniversări a pseudosinodului din Lviv, Papa
Francisc să recunoască pe deplin fidelitatea și mărturia
eroică a generațiilor de grecocatolici. El a pregătit o caldă
declarație pastorală, spunând evenimentelor din martie
1946 pe nume. Sfântul Părinte a accentuat că nu se pot
rezolva problemele ecumenice în detrimentul Bisericilor
Catolice din Est.
Sperăm că Sanctitatea Sa va iniția și susține pași
noi pentru a ajuta și ușura cruntele nedreptăți îndurate de
milioane de ucraineni, că va vorbi în favoarea lor și va
încuraja ajutoarele internaționale. Biserica GrecoCatolică Ucraineană este gata să faciliteze o administrare
responsabilă, transparentă și sănătoasă a asistenței internaționale, servind populația ucraineană fără
discriminare etnică, politică sau lingvistică și fără preferințe sau afilieri religioase. Suntem gata să cooperăm
la un plan bine coordonat care să includă organisme guvernamentale și nonguvernamentale pentru ai
scoate pe cei suferinzi din necazurile lor, venind în întâmpinarea nevoilor pe termen scurt și lung a celor
afectați de criza umanitară provocată de invazia Ucrainei. Ajunge cu suferința aceasta! Ea poate fi prevenită!
Poate fi vindecată! Haideți să facem din «Anul Milostivirii» o realitate pentru poporul ucrainean!
Episcopii Bisericii Greco Catolice din Ucraina

Declarația comună
a Patriarhului, a Arhiepiscopului
și a Papei

Dupădiscursurile lor, Papa Francisc, Patriarhul ecumenic și Arhiepiscopul Atenei și al întregii Grecii au
semnat în prezența emigranților din campusul Moria declarația comunăurmătoare:
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«Neam întâlnit pe insula greacă Lesbos pentru a arăta profunda noastră preocupare în fața
condițiilor tragice a numeroși refugiați, a emigranților și a celor care cer azil care au venit în Europa fugind
de situațiile de conflict și, în multe cazuri, de amenințările la viața lor. Opinia mondială nu poate ignora
criza umanitară uriașă creată de propagarea violenței și a conflictului armat, de persecutarea și deplasarea
minorităților religioase și etnice, ca și de dezrădăcinarea familiilor din casele lor prin violarea demnității lor
umane, a drepturilor lor umane fundamentale și a libertăților lor. Tragedia emigrării și a deplasării forțate
afectează milioane de persoane și constituie o criză umanitară fundamentală care necesită un răspuns solidar
de compasiune, de generozitate și o angajare imediată și practică de resurse. Din Lesbos, noi chemăm
comunitatea internațională să răspundă cu curaj înfruntând această criză umanitară masivă și cauzele ei
subiacente prin inițiative diplomatice, politice și caritabile ca și prin eforturi de cooperare, atât în orientul
apropiat și mijlociu cât și în Europa. În calitate de conducători ai Bisericilor noastre, suntem uniți în dorința
noastră de pace și în solicitudinea noastră pentru promovarea rezolvării conflictelor prin dialog și
reconciliere.
Recunoscând eforturile în curs pentru ajutorarea și îngrijirea refugiaților, a emigranților și a celor
care cer azil, noi îi chemăm pe toți conducătorii politici să folosească toate mijloacele pentru a asigura
rămânerea în țara lor a indivizilor și a comunităților, inclusiv a creștinilor, și a se putea bucura de dreptul
fundamental de a trăi în pace și securitate. Un consens internațional larg și un program de asistență sunt de o
necesitate urgentă pentru a susține dreptatea, pentru a apăra drepturile umane fundamentale în această
situație intolerabilă, pentru a proteja minoritățile, pentru a combate traficul de ființe umane, pentru a elimina
rutele care nu sunt sigure, cum ar fi cele prin marea Egee și prin toată Mediterana și pentru a dezvolta
proceduri de reinstalare sigure. În acest fel, vom fi în măsură să asistăm acele țări care sunt direct angajate
în susținerea nevoilor surorilor și fraților noștri suferinzi și atât de numeroși. În special ne exprimăm
solidaritatea cu poporul grec care, în ciuda propriilor dificultăți economice a răspuns cu generozitate la
această criză.
Pledăm împreună în mod solemn pentru sfârșitul războiului și al violențelor în orientul apropiat și
mijlociu, pentru o pace justă și durabilă și pentru întoarcerea onorabilă a celor care au fost constrânși să își
abandoneze propriile cămine. Cerem comunităților religioase să își mărească eforturile pentru ai primi,
asista și proteja pe refugiații din toate confesiunile și pentru ca serviciile de asistență religioasă și civilă să
lucreze coordonânduși inițiativele. Îndemnăm toate țările să extindă pe timpul crizei azilul temporar, să
ofere statutul de refugiat celor care sunt eligibili, să își mărească eforturile de asistență și să lucreze cu toți
cei de bunăvoință în vederea unui sfârșit rapid al conflictelor în curs.
Europa înfruntă astăzi una din cele mai serioase crize umanitare. Pentru ai răspunde, îi chemăm pe
toți discipolii lui Cristos să își amintească de cuvintele Domnului asupra cărora vom fi judecați întro zi:
"Mia fost foame și voi miați dat să mănânc; mia fost sete și miați dat să beau; am fost străin și mați
primit; am fost gol și mați îmbrăcat; am fost bolnav și mați îngrijit; am fost în închisoare și ați venit la
mine. Adevăr vă spun, de fiecare dată când ați făcut acestea unuia dintre acești frați mai mici ai mei, mie
miați făcut."
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În ceea ce ne privește, supunândune voinței Domnului nostru Isus Cristos, ne angajăm ferm și fără
rezervă să ne intensificăm eforturile pentru a promova deplina unitate între toți creștinii. Ne reafirmăm
convingerea că reconcilierea între creștini va favoriza dreptatea socială în și între toate popoarele. Voim să
contribuim împreună ca emigranții, refugiații și cei care cer azil să fie primiți demn în Europa. Apărând
drepturile umane fundamentale ale refugiaților, ale celor care cer azil și ale emigranților, ca și ale tuturor
celor marginalizați în societățile noastre, noi urmărim îndeplinirea misiunii Bisericii în serviciu în favoarea
lumii. Întâlnirea noastră este destinată să dea curaj și speranță celor care caută un refugiu, ca și tuturor celor
care îi primesc și îi asistă. Îndemnăm comunitatea internațională să facă din protejarea vieților umane o
prioritate și să susțină la toate nivelurile politicile de includere care să se extindă la toate comunitățile
religioase. Situația teribilă a tuturor celor afectați de prezenta criză umanitară, inclusiv a multor surori și frați
creștini, reclamă rugăciunea noastră constantă.»
Sursa VIS


Ecumenismul: mă
rturia
pă
rintelui Courthial
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Pierre Courthial

Pastorul Courthial a acordat revistei Unitié des Chrétiens un interviu din care redăm câteva
fragmente mai jos. Pierre Courthial a fost una din marile voci ale teologiei reformate, iar mărturia lui am
ținut să vo facem cunoscută.
Domnule pastor, de unde va venit aceastăconvingere căeste indispensabil săcă
ută
m unitatea
între creștini?
La doi, trei ani după venirea mea ca pastor al Bisericii reformate, abatele Joly, paroh la Notre Dame
de l´Assomption a venit să mă caute și împreună am stabilit un grup ecumenic foarte deschis care există și
azi. Când în jurul unui studiu biblic, când sub formă de discuții asupra unui subiect particular, în jur de 30 de
persoane se reuneau în alternanță la unii sau la alții. În timpul Săptămânii de rugăciune pentru unitatea
creștinilor organizam schimburi de catedre. Întrun an lam invitat pe cardinalul Marty să predice la noi.
Biserica Bunei Vestiri este o parohie credincioasă: se face celebrarea Sfintei Cine și se recită Crezul în
fiecare duminică. Apoi am făcut o carieră ca profesor și decan al Facultății de Teologie Reformată din
AixenProvence. Ea «se străduiește să răspândească, în supunere față de Cuvântul lui Dumnezeu care este
Sfânta Scriptură, credința proclamată de Simbolurile ecumenice ale Bisericii vechi și mărturisirile
Reformei.» Ea formează pastori pentru toate Bisericile protestante
.
Cum ați întrupat acel «spirit ecumenic» în ministerul dvs. pastoral?
În acea perioadă a vieții mele am favorizat legăturile puternice cu catolicii. De mai multe ori pe an,
studenții noștri trăiau un timp de schimb de experiență cu cei din parohie sau cu cei din comunitățile
catolice, care ne vizitau la rândul lor. Întotdeauna aceste vizite erau fraterne și ne îmbogățeau și este la fel și
azi. În anii ´80 cardinalul Ratzinger a propus profesorilor și studenților de la facultatea din AixenProvence
să îi facă o vizită la Roma și să îl întâlnească pe Papa ceea ce ei au și făcut. Sunt un protestant convins, adică
fidel mărturisirilor de credință ale Reformei și prin ele, concluziilor primelor șase concilii ecumenice (și deci
definițiilor cristologice niceoconstantinopolitane și calcedoniene) pe când protestantismul modern respinge
autoritatea normativă a Scripturii și a dogmelor proclamate de primele șase concilii. În protestantismul
liberal, lectorul sfârșește prin a deveni fondatorul textului. Dar eu rămân membru al Bisericii Reformate din
Franța, chiar dacă nu sunt întotdeauna de acord cu orientările «liberale» ale unora dintre comunitățile ei,
deoarece mărturisirea ei de credință nu a fost niciodată public pusă sub semnul întrebării.
Nu putem avea un ecumenism viu decât plecând de la o Credință comună solidă. Astăzi alunecăm
pentru că aceasta lipsește. Există două mari dogme: Sfânta Treime și Întruparea. Or noi am fost prea largi.
Consiliul ecumenic al Bisericilor a acceptat de fapt Biserici care nu mărturisesc aceste două dogme.
Protestanții credincioși nu reduc ecumenismul la cel mai mic numitor comun ci îl așează dimpotrivă la
nivelul cel mai ridicat, cel mai exigent. Chiar dacă ne separă cultul Fecioarei și rolul papei, avem o credință
comună cu catolicii și cu ortodocșii. În ceea ce privește «ecumenismul intern» noi primim la Facultatea din
AixenProvence în fiecare an mai mulți pastori de comunități penticostale sau evanghelice, care văd bine
necesitatea unei formări aprofundate, solide. Este indispensabil să ne recentrăm asupra Cuvântului viu al lui
Dumnezeu, care este textul sacru.
Ce credeți despre mișcarea ecumenicăde astă
zi? Se poate vorbi de o adevă
ratăîncetinire?
Textul Bibliei provine din Suflul lui Dumnezeu și
nu este doar inspirat, termen prea imprecis. Profeții și
evangheliștii sunt cu adevărat autorii textelor dar întrun
fel secundar, căci autorul prim și ultim este Dumnezeu
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însuși. Acesta este un punct de înțelegere ecumenic esențial între catolici, protestanți și ortodocși: textul
sacru este Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie continuată cercetarea ecumenică asupra acestui punct; o
cercetare care nu ascunde dificultățile ci le ia în cont în mod onest. De altfel, sunt dificultăți care sunt
interesante, căci ne forțează să citim, să ascultăm, săi înțelegem pe frații de care suntem încă separați,
rămânând totuși noi înșine.
Logosul (Isus Cristos, Fiul veșnic al lui Dumnezeu întrupat) este cel care dă oamenilor rațiunea dreaptă. Nu
putem raționa bine decât dacă rațiunea noastră în loc să fie raționantă acceptă mai întâi să fie raționată. A
avea cultul omului înseamnă de fapt un atentat la om, pentru că ceea ce face omul și îi dă sensul profund este
de a fi imagine a lui Dumnezeu. Între drepturile omului erijate în absolut și Logosul lui Dumnezeu, trebuie
ales.
http://elpsfb.blogspot.ro


Cu ocazia solemnității, Ss Petru și Paul, o delegație ortodoxă de la Constantinopol a venit la celebrări,
aducând și un mesaj al PF Bartolomeu, Patriarhul ecumenic. Aceasta dovedește încă o dată buna relație ce
sa consolidat în timp între Patriarhia de Constantinopol și Roma. Mesajul a fost înmânat Papei de
Mitropolitul Metodie de Boston.
Redăm câteva cuvinte din conținutul mesajului: „Ne adresăm Dvs cu fraternitate, cu un salut sărbătoresc,
îmbrățișânduvă, Sanctitate, cu un sărut sacru și rugândune ca Domnul gloriei să vă întărească pentru binele
Bisericii și pentru unitatea creștinilor, precum și în folosul unei omeniri atât de neliniștite”.
La final Patriarhul ecumenic are un apel pentru Papă legat de Sfântul și Marele Conciliu: „Vă cerem,
Sanctitate, să vă rugați pentru ca deliberările sale să dea o recoltă rodnică în Duhul Sfânt, spre gloria
Dumnezeirii Una și Întreită și nedespărțită, rămânând cu profundă iubire și stimă deosebită în Domnul.”
catholica.ro
Papa Francisc sa adresat în Erevan liderilor apostolici armeni reuniți pentru o întâlnire ecumenică. „Cu
mare bucurie mergem împreună pe un drum care nea purtat deja departe și privim cu încredere spre ziua în
care, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom fi uniți în jurul altarului jertfei lui Cristos, în deplină comuniune
euharistică”, a spus el.
Papa Francisc, alături de Patriarhul suprem și Catolicosul Karekin al IIlea, liderul Bisericii Apostolice
Armene, au oferit rugăciuni și scurte alocuțiuni despre pace și unitate în capitala Armeniei, Erevan. Papa sa
oprit în mod special la exemplul Catolicosului Nerses Shnorhali, lider din sec. XII și sfânt al Bisericii
Apostolice Armene, care a arătat o mare iubire nu doar pentru poporul său ci și pentru alte Biserici. Nerses a
înțeles că Cristos dorește unitatea tuturor Bisericilor, a spus Sanctitatea Sa, muncind fără încetare pentru
atingerea acestui țel. A înțeles că trebuie să creștem în iubire reciprocă pentru vindecarea rănilor trecutului.
„Pentru a realiza unitatea necesară, a continuat el, nu e suficientă, conform Sfântului Nerses, bunăvoința
cuiva în Biserică: este indispensabilă rugăciunea tuturor. Este frumos să fim adunați aici pentru a ne ruga
unii pentru alții, unii cu alții.”
Și a invitat ca, după exemplul sfântului armean, să se renunțe la „convingerile rigide și interesele proprii, în
numele iubirii care se înjosește și se dăruiește, în numele iubirii umile; ea este uleiul binecuvântat al vieții
creștine, unguentul spiritual prețios care însănătoșește, întărește și sfințește.
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De remarcat că este al doilea Papă ce vine în această țară, după Papa Ioan Paul al IIlea, care în 2001 a
semnat o declarație comună cu Catolicosul Karekin al IIlea, numind masacrele din 1915 cu termenul de
genocid.
„Vreau să reafirm că suferințele voastre ne aparțin”, a spus Pontiful, continuând cu cuvintele succesorului
său polonez: „sunt suferințele mădularelor Trupului mistic al lui Cristos”. „În același timp, doresc să
amintesc cu admirație cum credința creștină, ‘și în momentele cele mai tragice ale istoriei armene, a fost
impulsul propulsiv care a marcat începutul renașterii poporului încercat'”, a continuat el, citânduși același
predecesor.
catholica.ro
Sâmbătă, 25 iunie, a avut loc sesiunea festivă de încheiere a lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod. Cu acest
prilej, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, a adresat un cuvânt de
mulțumire. Sanctitatea Sa a mulțumit tuturor Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe Autocefale care au
participat la lucrări, afirmând că „harul și luminarea Sfântului Duh, care plinește toată rânduiala Bisericii, a
condus la unanimitate”. De asemenea, Sanctitatea Sa a mulțumit tuturor organizatorilor, sprijinitorilor, celor
implicați direct și indirect și celor care sau rugat pentru buna desfășurare a Sinodului din Creta.
Patriarhul Ecumenic a exclamat: „Împreună am scris istorie! Am scris un capitol nou în istoria Bisericii!”
Făcând referire la normalitatea cu care au decurs lucrările, Patriarhul Bartolomeu a spus că au fost și
dificultăți, nu totul a fost simplu, nu au fost toate roz, însă, Părinții sinodali au demonstrat că au unitate în
diversitate. De asemenea, a îndemnat pe toți Întâistătătorii ca, întorcânduse în țările lor, să transmită
mesajul păcii lui Cristos, care este și mesajul Sfântului și Marelui Conciliu. Sanctitatea Sa șia încheiat
discursul spunând: „Domnul păcii este cu noi! Cristos în mijlocul nostru!”
catholica.ro
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Federația Mondială Luterană și Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor au emis o
declarație comună privind evenimentele ecumenice de la Lund și Malmö, Suedia, la care Papa Francisc va
participa pe 31 octombrie, când se marchează 500 de ani de la Reformă. Nu există încă o agendă detaliată a
călătoriei, dar conform purtătorului de cuvânt al Sfântului Scaun, pe 1 noiembrie Papa va prezida o Liturghie
publică.
Iată declarația:
Marcarea ecumenică luteranocatolică a 500 de ani de la Reformă, pe 31 octombrie, în Lund, Suedia, va
avea două părți. Se va începe cu o celebrare în Catedrala din Lund și se va continua cu un eveniment public
pe Arena din Malmö, deschisă unei participări ample. Evenimentul comun al Federației Mondiale Luterane
(LWF) și al Bisericii RomanoCatolice va sublinia cei 50 de ani de dialog ecumenic continuu între catolici și
luterani și roadele comune ale acestei colaborări.
Evenimentul comemorativ al celor 500 de ani de la Reformă este structurat în jurul temelor recunoștinței,
căinței și angajamentului pentru o mărturie comună. Scopul este să se exprime darurile Reformei și să se
ceară iertare pentru diviziunile perpetuate de creștinii din cele două tradiții.
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