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Dialogul

dialog,
de
coordonare
a
inițiativelor comune și de întâlnire cu
autoritățile statului. «Munca voastră este
foarte prețioasă, le-a spus el, în această
regiune și la Sarajevo
în special,
răscruce a popoarelor și a culturilor
unde, dacă diversitatea constituie pe de
o parte o mare resursă ce a permis
dezvoltarea
socială,
culturală
și
spirituală a regiunii, pe de altă parte a
fost cauza dureroaselor sfâșieri și
războaie sângeroase. Nu este o
întâmplare faptul că nașterea Consiliului
pentru dialog inter-religios și a altor
inițiative apreciabile în domeniul interreligios și ecumenic au avut loc la
sfârșitul războiului, ca un răspuns la
exigența de reconciliere și ca o urmare a
necesității de a reconstrui o societate
sfâșiată de conflicte. Într-adevăr,
dialogul inter-religios, aici ca în multe
locuri din lume, este o condiție
indispensabilă pentru pace și în
consecință este o datorie pentru toți
credincioșii». Papa a subliniat că
«dialogul inter-religios chiar înainte de a
fi o discuție asupra marilor teme ale
credinței, este o conversație asupra vieții
umane. Împărtășim din existența în
desfășurarea ei zilnică, în ceea ce are ea
mai concret, cu bucuriile, durerile,
suferințele și speranțele ei; asumăm
responsabilitățile comune; proiectăm un
viitor mai bun pentru toți.
Învățăm să trăim împreună, să ne
cunoaștem și să ne acceptăm cu
diversitățile respective, în mod liber.

nu se poate limita la responsabilii
comunităţilor religioase

«Întâlnirea de astăzi este semnul
unei dorințe comune de fraternitate și de
pace; ea este mărturia unei prietenii pe
care o construiți de-a lungul anilor și pe
care o trăiți deja în cohabitarea cotidiană
și în colaborare. Faptul de a fi aici este
deja un mesaj al acestui dialog pe care îl
căutăm cu toții și la care lucrăm», a spus
Papa
Francisc
participanților
la
întâlnirea ecumenică și inter-religioasă
care s-a derulat la Centrul internațional
de studii franciscane de la Sarajevo.
Conducătorii comunităților musulmană,
ortodoxă, catolică și iudaică din BosniaHerțegovina l-au salutat pe Sfântul
Părinte care le-a amintit apoi în
discursul său instituirea în 1997 a
Consiliului local pentru dialog interreligios, ca rod al dorinței de întâlnire și
de reconciliere, Consiliu ce reunește
musulmani, creștini și evrei. Sfântul
Părinte s-a bucurat de munca lor de
promovare a diferitelor activități de
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În dialog recunoaștem și
dezvoltăm o comunitate spirituală, unică
ce ajută la promovarea valorilor morale,
a marilor valori morale, dreptatea,
libertatea și pacea. Dialogul este o
școală de umanitate și un factor de
unitate care ajută la construirea unei
societăți fondate pe toleranță și respect
mutual». De aceea, dialogul interreligios «nu se poate limita doar la unii,
doar la responsabilii comunităților
religioase, ci ar trebui să se extindă pe
cât posibil la toți credincioșii, deoarece
implică diversele sfere ale societății
civile. Și, în acest sens, tinerii chemați
să construiască viitorul acestei țări,
merită o atenție particulară. Totuși, este
bine să amintim că dialogul, pentru a fi
autentic și eficace, presupune o
identitate formată; fără o identitate
formată, dialogul este inutil sau
dăunător. Spun asta gândindu-mă la
tineri, dar acest lucru este valabil pentru
toți... Apreciez sincer tot ceea ce ați
făcut până acum și vă încurajez în
angajamentul vostru pentru cauza păcii
pentru care sunteți, în calitatea voastră
de lideri religioși, primii păzitori aici în
Bosnia-Herțegovina.
Vă asigur, a subliniat Papa, că
Biserica catolică va continua să își dea
pe deplin sprijinul și să își asume
întreaga responsabilitate. Suntem cu toții
conștienți că mai este un drum lung de
parcurs. Dar să nu ne lăsăm descurajați
de dificultăți și să continuăm cu
perseverență să mergem pe calea iertării
și a reconcilierii. În timp ce rememorăm
trecutul, tocmai pentru a învăța lecțiile
istoriei, să evităm regretele și acuzațiile,
ci să ne lăsăm purificați de Dumnezeu
care ne dă prezentul și viitorul. El este
viitorul nostru, izvorul ultim al păcii.
Acest oraș care nu de mult era tristul
simbol al războiului și al distrugerilor
sale, acest Ierusalim al Europei, astăzi,
cu varietatea sa de popoare, de culturi și
de religii, poate deveni din nou semn de
unitate, un loc în care diversitatea nu
reprezintă o amenințare, ci o bogăție și o

oportunitate pentru a crește împreună.
Într-o lume care este încă, din nefericire,
sfâșiată de conflicte, această regiune
poate deveni un mesaj: poate atesta că
este posibil să trăim unul lângă altul, în
diversitate dar într-o umanitate comună,
construind împreună un viitor al păcii și
al fraternității. Putem trăi făcând pacea!»
La sfârșitul discursului său și după ce a
cerut tuturor să se roage pentru el și a
asigurat că se ruga pentru toți, Papa a
invitat persoanele prezente să recite
această rugăciune către «Veșnicul,
Unicul și Adevăratul Dumnezeu Viu,
către cel Milostiv:
Dumnezeule atotputernic și veșnic
Părinte bun și milostiv,
Creator al cerului și al pământului, al
tuturor lucrurilor văzute și nevăzute,
Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui
Isaac, Dumnezeul lui Iacob,
Rege și Domn al trecutului, al
prezentului și al viitorului,
singurul judecător al tuturor oamenilor,
care îi răsplătești pe credincioșii tăi cu
bucuria veșnică,noi, descendenții lui
Abraham după credința în tine,
Dumnezeule unic, evrei, creștini și
musulmani, stăm umili în fața ta
Și te rugăm cu încredere pentru această
țară, […] Ca să poată locui în pace și
armonie bărbații și femeile, credincioșii
tăi din diferitele religii, națiuni și culturi.
Te rugăm, o Părinte, ca asta să se
întâmple în toate țările din lume!
Întărește în fiecare dintre noi credința și
speranța respectul reciproc și iubirea
sinceră pentru toți frații și surorile.
Fă să ne angajăm în mod curajos
în construirea dreptății sociale să fim
oameni de bunăvoință, plini de
înțelegere reciprocă și de iertare
Artizani răbdători ai dialogului și ai
păcii. Fă ca toate gândurile, cuvintele și
lucrările noastre să fie în armonie cu
sfânta voință a ta.
Fă ca totul să fie în cinstea ta, spre gloria
ta și spre mântuirea noastră. Laudă și
glorie veșnică să îți fie ție, Dumnezeul
nostru! Amin».
Sursa: VIS
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să ne inspirăm din colaborarea pe care
Grupul mixt de lucru a favorizat-o nu
numai în chestiunile ecumenice ci şi în
domeniile dialogului inter-religios, al
păcii şi al dreptăţii sociale, ca şi în cel al
operelor de caritate şi al ajutorului
umanitar” a declarat papa Francisc în
mesajul său către pastorul Tveit.

50 de ani de colaborare
ecumenica

„Încurajez Grupul mixt de lucru în
aprofundarea
discuţiilor
asupra
chestiunilor ecumenice şi, pe de altă
parte, îl încurajez să facă în aşa fel încât
creştinii să poată da mărturie împreună
despre adevărata comuniune, deşi
imperfectă, pe care o împărtăşesc toţi
botezaţii” a afirmat suveranul pontif.

Olav Fykse Tveit

În mesajul său, secretarul general al
CEB a declarat în legătură cu recenta
publicare a eciclicei papale Laudato Si:
„Este motivul pentru care avem grijă de
pământ, casa noastră comună, aşa cum
ne invită papa Francicsc în enciclica sa,
devenind conştienţi de ceea ce am făcut
în Bisericile noastre respective, ca şi în
cadrul iniţiativelor CEB de mai mulţi
ani”.

„Consiliul
ecumenic
al
Bisericilor aduce mulţumiri noului elan
dat
eforturilor
colective
vizând
manifestarea credinţei noastre comune
în Dumnezeu creatorul şi ataşamentului
în serviciul comun” a declarat pastorul
Olav Fykse Tveit, secretarul general al
CEB, cu ocazia unei reuniuni organizate
pentru cea de-a cincizecia aniversare a
Grupului mixt de lucru, de către Biserica
catolică romană şi de CEB. Pastorul
Tveit se exprima astfel în momentul
ceremoniei organizate pe 23 iunie la
Centrul Pro Unione din Roma (…)

Responsabilii Bisericilor au celebrat cei
cincizeci de ani de activitate ai Grupului
mixt de lucru, între 22-24 iunie în
capitala italiană. Grupul este unul dintre
moştenirile ecumenice ale Conciliului
Vatican II şi a permis ameliorarea
relaţiilor dintre Biserici. El lucrează din
1965 la coordonarea activităţilor CEB şi
a Bisericilor membre, ca şi ai agenţilor
ecumenici cu care sunt în legătură, şi
comisiile şi consiliile catolice consacrate
discursului teologic şi acţiunii comune
în lume.

„Proiectul unităţii rămâne în centrul
tuturor eforturilor noastre în favoarea
mărturiei comune şi a tot ceea ce facem
pentru a asigura mai multă dreptate şi
pace indivizilor şi creaţiei” a declarat
pastorul Tveit în faţa unui grup de
responsabili catolici romani adunaţi în
capitala italiană.
„Aducem mulţumiri cu mândrie acestor
cincizeci de ani de colaborare între
aceste două mari instrumente ecumenice
ale lumii noastre, şi anume Consiliul
pontifical pentru promovarea unităţii
creştine şi Consiliul ecumenic al
Bisericilor”, a subliniat el.

„Avem responsabilitatea de a dezvolta
relaţiile dintre Biserica catolică romană
şi comunităţile fraterne ale Bisericilor
membre pe care le reprezintă CEB, şi de
a ne servi de instrumentele preţioase de
care dispunem pentru a trata temele
comunităţii, a cooperării, a intereselor
comune, a preocupărilor comune sau
chiar a subiectelor care sunt surse de

„O reflecţie asupra acestor ultimi
cincizeci de ani ar trebui să ne stimuleze
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controverse sau de conflict” a afirmat
pastorul Tveit.

dialogul şi să se lucreze asupra
dificultăţilor reale şi diaconale din sânul
Grupului mixt de lucru. În cursul
ultimilor cincizeci de ani, Biserica
catolică romană a devenit membră cu
drepturi depline a Comisiei Credinţă şi
constituţie de sub jurisdicţia CEB. Ea
detaşează reprezentanţi pe lângă CEB în
domeniul evanghelizării şi al formării
teologice şi trimite delegaţii de
observatori ca să participe la adunările şi
conferinţele principale ale CEB. Au fost
semnate unele acorduri reciproce, legate
în special de participarea ortodoxă şi
protestantă în unele instanţe catolice.

Apoi a evocat domeniile care necesită
efort mai mare în materie de unitatea
creştinilor. „Când privim starea actuală a
ecumenismului şi, mai larg, a lumii,
trebuie să recunoaştem că diviziunile
între creştini sunt foarte prezente, că nu
împărtăşim prin comuniunea sfântă
euharistică darurile lui Dumnezeu
Treime şi roadele muncii mâinilor
noastre”.

Articol prelucrat de
Sr. Elisabeta Balint OA

”Reuşita noii evanghelizări este
cu siguranţă legată de mărturia
de unitate a Bisericii.
Deşi au putut fi găsite puncte de
înţelegere între Biserica catolică romană
şi Bisericile membre ale CEB asupra
botezului, Biserica catolică romană nu
recunoaşte euharistia comună. Pentru
pastorul Tveit, trebuie să devenim
conştienţi „de această lectură teologică
aprofundată a contextului nostru” în
cadrul unei faze noi de cooperare.
„Desigur că nu putem continua ca şi
cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Este
vorba de exprimarea credinţei noastre şi
despre o mărturie a iubirii lui Dumnezeu
revelată în Cristos”.

Lumea are mare nevoie de
această mărturie creştină
comună care merge de la
apărarea vieţii şi a demnităţii
persoanei până la răspândirea
păcii şi a dreptăţii. Să îi cerem
Duhului Sfânt capacitatea de a
răspunde la semnele timpului
care cheamă ansamblul

Grupul de lucru este coprezidat de
mitropolitul şi arhiepiscopul Nifon de
Târgovişte, din cadrul Bisericii ortodoxe
române, membru al Comitetului central
şi al Comitetului executiv al CEB, şi de
arhiepiscopul Diarmuid Martin, din
Biserica catolică romană.

creştinilor la unitate şi la
mărturie”.
(Papa Francisc)

Arhiepiscopul Nifon a insistat asupra
faptului că este important să se continue
4

Vizita Sfântului Părinte Papa

deplină şi vizibilă, comuniune în adevăr
şi în caritate.

Francisc la templul valdez din

Unitatea care este rod al Duhului
Sfânt nu înseamnă uniformitate. De fapt,
fraţii sunt uniţi de una şi aceeaşi origine
dar nu sunt identici între ei. Acest lucru
este foarte clar în Noul Testament, unde,
deşi sunt numiţi fraţi toţi cei care
împărtăşeau aceeaşi credinţă în Isus
Cristos, se intuieşte că nu toate
comunităţile creştine, din care ei făceau
parte, aveau acelaşi stil, nici o
organizare internă identică. Ba chiar, și
în cadrul comunităţii mici se puteau
observa diferite carisme (cf. 1Cor 1214) şi chiar în vestirea Evangheliei
existau diversităţi şi uneori contraste
(cf. Fap 15,36-40). Din păcate, s-a
întâmplat şi continuă să se întâmple ca
fraţii să nu accepte diversitatea lor şi să
ajungă să ducă război unul împotriva
altuia. Reflectând asupra istoriei
relaţiilor noastre, nu putem decât să ne
întristăm în faţa certurilor şi violenţelor
comise în numele propriei credinţe şi îi
cer Domnului ca să ne dea harul de a ne
recunoaşte cu toţii păcătoşi şi de a şti să
ne iertăm unii pe alţii.

Torino
Luni, 22 iunie 2015, Papa Francisc, în
cadrul pelerinajului la Giulgiul din
Torino, a făcut o vizită și în Templul
valdez, unde a ținut un discurs din care
redăm câteva fragmente:

Iubiţi fraţi şi surori,
(…) Unul dintre principalele roade pe
care mişcarea ecumenică a permis deja
să se culeagă în aceşti ani este
redescoperirea fraternităţii care îi uneşte
pe toţi cei care cred în Isus Cristos şi au
fost botezaţi în numele său.

Prin iniţiativa lui Dumnezeu, care nu se
resemnează niciodată în faţa păcatului
omului, se deschid noi drumuri pentru a
trăi fraternitatea noastră şi de la asta nu
putem să ne sustragem. Din partea
Bisericii catolice vă cer iertare. Vă cer
iertare
pentru
atitudinile
şi
comportamentele
necreştine,
chiar
inumane pe care, în istorie, le-am avut
împotriva voastră. În numele Domnului
Isus Cristos, iertaţi-ne!

Această legătură nu este bazată pe
criterii pur umane, ci pe împărtăşirea
radicală a experienţei care se află la baza
vieţii creştine: întâlnirea cu iubirea lui
Dumnezeu care ni se revelează în Isus
Cristos şi acţiunea transformatoare a
Duhului Sfânt care ne asistă pe drumul
vieţii. Redescoperirea acestei fraternităţi
ne permite să percepem legătura
profundă care ne uneşte deja, în pofida
diferenţelor noastre. Este vorba de o
comuniune încă pe drum - şi unitatea se
face pe drum - o comuniune care, cu
rugăciunea, prin continua convertire
personală şi comunitară şi cu ajutorul
teologilor, noi sperăm, încrezători în
acţiunea Duhului Sfânt, să poată deveni

De aceea suntem profund recunoscători
Domnului constatând că relaţiile dintre
catolici şi valdezi sunt astăzi tot mai
întemeiate pe respectul reciproc şi pe
caritatea fraternă. Nu sunt puţine
ocaziile care au contribuit să se facă mai
trainice aceste raporturi. Mă gândesc
numai, pentru a cita câteva exemple - şi
5

reverendul Bernardini a făcut asta - la
colaborarea pentru publicarea în italiană
a unei traduceri interconfesionale a
Bibliei, la înţelegerile pastorale pentru
celebrarea căsătoriei şi, mai recent, la
redactarea unui apel comun împotriva
violenţei faţă de femei. Printre multele
contacte cordiale în diferite contexte
locale, unde se împărtăşesc rugăciunea
şi studiul Scripturilor, aş vrea să
amintesc schimbul ecumenic de daruri
făcut, cu ocazia Paştelui, la Pinerolo, de
Biserica valdeză din Pinerolo şi de
Dieceză. Biserica valdeză a oferit
catolicilor vinul pentru celebrarea
Veghii de Paşti, iar Dieceza a oferit
fraţilor valdezi pâinea pentru Sfânta
Cină din Duminica de Paşti. Este vorba
despre un gest între cele două Biserici
care merge cu mult dincolo de simpla
politeţe şi care face să se preguste, în
anumite privinţe, acea unitate a mesei
euharistice la care tânjim. Încurajaţi de
aceşti paşi, suntem chemaţi să
continuăm să mergem împreună.

nevoie. Alegerea săracilor, a celor din
urmă, a celor pe care societatea îi
exclude, ne apropie de însăşi inima lui
Dumnezeu, care s-a făcut sărac pentru a
ne îmbogăţi cu sărăcia sa (cf. 2Cor 8,9),
şi, prin urmare, ne apropie mai mult unii
de alţii. Diferenţele cu privire la
chestiuni
antropologice
şi
etice
importante, care continuă să existe între
catolici şi valdezi, nu ne împiedică să
găsim forme de colaborare în aceste
domenii şi în altele. Dacă mergem
împreună, Domnul ne ajută să trăim
acea comuniune care precede orice
contrast.
Iubiţi fraţi şi surori, vă mulţumesc din
nou pentru această întâlnire, care aş vrea
să ne întărească într-un nou mod de a fi
unii cu alţii: privind înainte de toate
măreţia credinţei noastre şi a vieţii
noastre în Cristos şi în Duhul Sfânt, şi,
numai după aceea, divergenţele care
încă subzistă. Vă asigur de amintirea
mea în rugăciune şi vă cer, vă rog să vă
rugaţi pentru mine: am nevoie de asta.
Domnul să ne dea nouă tuturor
milostivirea şi pacea sa.

Un domeniu în care se deschid
posibilităţi ample de colaborare între
valdezi şi catolici este cel al
evanghelizării. Conştienţi că Domnul
ne-a precedat şi mereu ne precede în
iubire (cf. 1In 4,10), să mergem
împreună în întâmpinarea bărbaţilor şi
femeilor de astăzi, care uneori par aşa de
distraţi şi indiferenţi, pentru a le
transmite inima Evangheliei adică
"frumuseţea iubirii mântuitoare a lui
Dumnezeu manifestate în Isus Cristos
mort
şi
înviat"
(Exortaţia
apostolică Evangelii gaudium, 36). Un
alt domeniu în care putem lucra tot mai
uniţi este cel al slujirii faţă de omenirea
care suferă, faţă de săraci, faţă de
bolnavi, faţă de migranţi. Mulţumesc
pentru ceea ce dumneavoastră aţi spus
despre migranţi. Din opera eliberatoare a
harului în fiecare dintre noi derivă
exigenţa de a mărturisi faţa milostivă a
lui Dumnezeu care se îngrijeşte de toţi
şi, îndeosebi, de cel care se află în

Articol prelucrat de
Sr. Fabiola Compostella CTT

Sângele lui Isus şi al martirilor ne
interpelează şi ne împinge la unitate.
Să

nu

fim

decât

una

pentru

persecutori şi să dezvoltăm un fel de
ecumenism al sângelui care ne
împinge la unitate.
Luterani, ortodocşi, evanghelici sau
catolici, suntem cu toţii creştini
pentru persecutori.
(Papa Francisc)
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Aspectul ecumenic al
Enciclicei Laudato Si

exemplu remarcabil, aș vrea să sintetizez
pe scurt, în parte, aportul scumpului
Patriarh Ecumenic Bartolomeo, cu care
împărtășim speranța deplinei comuniuni
ecleziale.

Enciclica Laudato Si a papei Francisc,
prezentată oficial joi, 18 iunie 2015 la
Vatican are și un aspect ecumenic fiind
prima enciclică ce face trimiteri la texte
publicate de prelați ortodocși, și anume
de Patriarhul Bartolomeo. Enciclica îl
citează pe Patriarh la numerele 7-9 pe
care le redăm în continuare:

8. Patriarhul Bartolomeo s-a referit în
special la necestitatea de a ne căi, fiecare
în felul său propriu, pentru faptul că
aducem prejudiciu planetei, deoarece
«în măsura în care toți cauzăm mici
prejudicii ecologice» suntem cu toții
chemați să recunoaștem «contribuția
noastră – mică sau mare – la
desfigurarea și distrugerea creației». El
s-a exprimat de mai multe ori asupra
acestui punct într-o manieră fermă și
stimulantă,
invitându-ne
la
recunoașterea
păcatelor
împotriva
creației: «Faptul că oamenii degradează
integritatea
pământului
provocând
schimbări climatice, despuind pământul
de pădurile lui naturale sau distrugând
zonele lui umede; că oamenii aduc
prejudiciu semenilor lor prin boli
contaminând apa, solul, aerul și mediul
înconjurător prin substanțe poluante,
toate acestea sunt păcate»; deoarece «o
crimă împotriva naturii este o crimă
împotriva noastră înșine și un păcat
împotriva lui Dumnezeu».
9. În acelați timp, Bartolomeo a atras
atenția asupra rădăcinilor etice și
spirituale ale problemelor de mediu care
cer să găsim soluții nu numai grație
tehnicii, ci și printr-o schimbare din
partea ființelor umane pentru că altfel
vom înfrunta numai simptomele. El ne-a
propus să trecem de la consum la
sacrificiu, de la aviditate la generozitate,
de la risipă la capacitatea de a împărți,
într-o asceză care «înseamnă să învățăm
să dăruim și nu doar să renunțăm.
Acesta este un fel de a iubi, de a trece
progresiv de la ceea ce vreau eu la ceea
ce are nevoie lumea lui Dumnezeu. Este
eliberarea de teamă, de aviditate, de
dependență». În plus, noi, creștinii
suntem chemați la «a accepta lumea ca

Uniți de aceeași preocupare
7. Aceste aporturi ale Papilor sunt o
sinteză a reflecțiilor numeroșilor oameni
de știință, filosofi, teologi și organizații
sociale care au îmbogățit gândirea
Bisericii asupra acestor chestiuni. Dar
nu putem ignora faptul că, în afară de
Biserica Catolică, și alte Biserici și
Comunități creștine – ca și alte religii –
au arătat o mare preocupare și reflecții
prețioase asupra acestor teme care ne
preocupă pe toți. Pentru a da un singur
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sacrament de comuniune, ca manieră de
a o împărtăși cu Dumnezeu și cu
aproapele la o scară globală. Umila
noastră convingere este că divinul și
umanul se întâlnesc chiar și în cele mai
mici detalii ale hainei fără cusătură a
creației lui Dumnezeu, până la infimul
fir de praf al planetei noastre».

Sesiune ecumenica în
Olanda
Fundaţia Comunicantes din
Olanda care este implicată în raporturile
cu Bisericile din estul Europei, catolică,
ortodoxă şi protestantă, a organizat între
1-5 iunie 2015 o sesiune la care a invitat
surori din Ucraina, Lituania, România,
Ungaria şi Olanda. Sesiunea a avut loc
la mănăstirea Koningsoord, aproape de
oraşul Arnhem, unde locuiesc surori
catolice trapiste, într-un cadru natural
dintre cele mai frumoase.

Considerăm de mare importanță
prezența
citatelor
Patriarhului
Bartolomeo în enciclica unui Papă al
Bisericii Catolice și ca pe un semn al
pozițiilor convergente ale celor doi
lideri religioși într-o problemă dintre
cele mai presante pentru lumea de
astăzi.

Sesiunea a început în dupăamiaza zilei de luni, 1 iunie, printr-un
joc ce avea drept scop să ne cunoaştem
mai bine unele pe altele, iar în aceeaşi
seară am făcut cunoştinţă cu tradiţia
ortodoxă, de fapt greco-catolică,
prezentată de o soră din Ucraina, care
ne-a reamintit de asemenea de zilele de
„maidan” ce au unit poporul ucrainean
în diferitele mişcări din 2004 sau 20132014. Ne-a vorbit şi despre războiul
actual din această ţară, ca şi despre
unitatea poporului în momentele de
dificultate.

Sora Elisabeta Balint OA

„Unitatea nu este
uniformitate, nici pierderea
identităţii.
Unitatea în diversitate este
chiar contrariul, adică este
recunoaşterea şi acceptarea

Sesiunea de marţi dimineaţă a
fost dedicată surselor noastre de
inspiraţie la viaţa religioasă şi în viaţa
religioasă, ca şi despre pericolele pentru
inspiraţie din lumea actuală. Am vorbit
despre cărţi, persoane care ne-au marcat
în drumul nostru religios, ca şi despre
aportul pe care ni l-ar putea aduce
contactul cu alte confesiuni. În cursul
după-amiezii, ni s-a propus o sesiune de
box, sport care ne-a amuzat copios, dar
ne-a şi dezvăluit punctele tari şi slabe
ale noastre. În cursul serii am întâlnit
comunitatea surorilor din abaţia
Koningsoord ocazie cu care ne-am
prezentat fiecare comunităţii şi am spus
câteva cuvinte despre ţara din care
provenim.

pur şi simplu a diferenţei
darurilor Duhului Sfânt şi
punerea lor în serviciul
Bisericii. Trebuie să ştim să
ascultăm şi să acceptăm
diferenţele, ca şi libertatea de
gândire. Să nu ne fie teamă de
diversitate”
(Papa Francisc)
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Pe 3 iunie, miercuri, în cursul
dimineţii două diaconese protestante neau prezentat felul lor de a lucra cu
săracii şi imigranţii din Olanda. Am fost
surprinse de zelul lor pentru răspândirea
Evangheliei, de iubirea lor pentru Isus.
Am aflat că şi ele trăiesc în comunitate
cu alte surori şi că îşi dedică întreaga
viaţă ajutorării celor nevoiaşi. Dupăamiaza a fost consacrată descoperirii
motivaţiilor noastre pentru înaintarea
personală spirituală ca şi pentru
descoperirea felului în care s-a dezvoltat
drumul nostru. În ultima sesiune a zilei,
cea de seară, am precizat contribuţia
noastră la Biserica locală, talentele,
capacităţile pe care le punem la
dispoziţia ei, ca şi felul în care le
utilizăm efectiv.

precizând ceea ce i-a plăcut şi ceea ce i
s-a părut mai dificil. Printre momentele
cele mai agreabile au fost şi cele de
rugăciune împreună cu surorile din
abaţie,
rugăciunea
Laudelor,
a
Vesperelor, ca şi orele medii la care
puteam participa, căci programul era
făcut de aşa natură încât eram libere şi la
rugăciunea orelor medii.
Am avut şi un moment în care
am putut cumpăra din magazinul
mănăstirii câteva amintiri pe care să le
aducem acasă şi, un alt moment mai
deosebit a fost vizitarea mănăstirii în
care am fost conduse de sora Pascale, o
soră trapistă care a participat şi ea la
întâlnirile noastre.
În după-amiaza zilei de 5 iunie,
noi, surorile românce, am plecat de la
abaţie, fiind conduse până la staţia de la
Arnhem, de unde am luat trenul. La ora
18,15 aveam avionul spre Bucureşti.

În dimineaţa zilei de 4 iunie, joi,
am făcut fiecare câte o prezentare a
Congregaţiilor noastre, specificând în
câte ţări suntem prezente, câte surori
suntem în Congregaţie şi în Regiune, ce
apostolate avem, etc. Apoi, în sesiunea
de după-amiază, o doamnă psiholog ne-a
vorbit despre puterea vulnerabilităţii,
despre felul cum trebuie să ne raportăm
la situaţii în care ne simţim vulnerabile.

Doresc
să
îmi
exprim
gratitudinea faţă de organizatorii acestei
întâlniri ecumenice europene care a
permis să cunoaştem surori din alte ţări
şi din diferite confesiuni şi rituri. Fie ca
bunul Dumnezeu să-i însoţească cu
harul şi binecuvântarea sa!

Am învăţat că iubirea înseamnă
vulnerabilitate dar şi putere de a depăşi
momentele de criză. Seara a fost
dedicată descoperirii elementelor fără de
care viaţa consacrată nu poate dăinui. Sa vorbit despre iertare, împăcare, uitarea
ofenselor,
iubire,
demersul
de
reconciliere cu sine şi cu ceilalţi.
Vineri, 5 iunie, am făcut o
trecere în revistă a modalităţilor în care
ne raportăm la lumea actuală, modernă.
Am fost întrebate despre cum vedem noi
lumea secularizată de astăzi, pericolele
ei, dar şi oportunităţile, ca şi despre
misiunea şi mesajul vieţii religioase
astăzi.
La sfârşit s-a făcut o evaluare a
săptămânii petrecute împreună, evaluare
la care s-a exprimat fiecare dintre noi,

Sora Elisabeta Balint, OA
Dacă cu adevărat am crede în
libera şi generoasa acţiune a
Duhului, câte lucruri am putea
învăţa unii de la alţii! Nu este
vorba doar de a primi informaţii
despre

ceilalţi

pentru

a-i

cunoaşte mai bine, ci de a culege
ceea ce Duhul a semănat în ei ca
un dar pentru noi.
(Papa Francisc)
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NUMĂRUL 50

În amintirea acelor ani vă propunem o
rugăciune din revista foaie nr. 14.

Iată un moment frumos: numărul
50 din Drumul nostru spre unitatea
creștinilor. Evocând trecutul acestei
publicații trăim clipe de emoție și
recunoștință față de Domnul care a dorit
și s-a rugat în repetate rânduri “ca toți să
fie una” (cfr. In17,22), recunoștință față
toate surorile, preoții călugări, episcopii
și collaboratorii care au participat la
realizarea fiecărui număr.

Porneşte de la Cristos
Porneşte de la Cristos ,
tu care ai găsit milostivire.
Porneşte de la Cristos ,
tu care ai iertat şi
ai primit iertarea.
Porneşte de la Cristos ,
tu care cunoşti durerea
şi suferinţa.

Modesta și timida comisie de la
începuturi se gândise la o simplă pagină
ce era tipărită și distribuită. În perioada
respectivă
comunitățile
foloseau
corespondența poștală clasică pentru
distribuirea revistei, nu dispuneau de
internet, iar fiecare Superioară delegată
din comunitatea principală se angaja să
trimită câte o copie în comunitățile mai
mici.
Când apărea un document cu
însemnătate ecumenică, precum a fost
Charta Ecumenica, se adăuga ca și
anexă la revistă.
Uneori se anexa rubrica -Stăm la
zi- cu subiecte precum “Ce face “cartea”
în era comunicării”, alteori o propunere
de rugăciune menită să susțină cererea
de unitate a fiilor lui Dumnezeu.

Anul de har este un timp
fără limită.
Porneşte de la Cristos ,
tu care eşti ispitit de lâncezeală.
Porneşte de la Cristos ,
Biserică a noului mileniu.
Cântă şi mergi!

Ioan Paul al II-lea la 6 ianuarie
2001

Cum am putea să uităm
contribuția și susținerea surorilor:
Georgette-Marie
Fayolle,
Agnes
Quaglini, Felicia Ghiorghieș, Iulia Cucu,
Teodora Dănescu, Cecilia Fluieraș,
Marie-Anne
Mathieu,
Francesca
Pratillo, Sr. Rozalia, Crucița Lupa,
Magdalena
Hârbu,
și
frumoasa
collaborare a Pr. Celeste Pianezze, acum
misionar la Moscova ! Râmân atât de
prezenți în memoria noastră, chiar dacă
ascultând de vocea Institutelor proprii,
mai mulți dintre ei continuă să-l urmeze
pe Cristos în misiunile care le-au fost
încredințate.

Astăzi publicația este distribuită
electronic de la centrul CRSM, iar în
acești ultimi ani ea a cunoscut adeziunea
constantă a câtorva membri CSRM, este
vorba de părintele Tiberio și părintele
Cătălin.
Ne bucurăm că numărul 50 apare
în anul dedicat nouă persoanelor
consacrate, în acest an în care Sf. Părinte
papa Francisc ne îndeamnă să pornim de
la Cristos trăind Evanghelia spre a
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deveni
comuniunii.

experți

ai

Este ecumenismul încă
de actualitate ?

Îmi amintesc că în întâlnirile membrilor
comisiei uneori se ridica întrebarea:
”Oare cineva citește această revistă?” și
tot noi găseam și răspunsul: “Noi trebuie
să semănăm, fără pretenția de a culege
roadele”. Această convingere a fost
suflul care a animat inima fiecăruia,
suflul care ne-a dat aripi pentru a ne
angaja într-o nouă căutare sau realizare
de materiale, articole și reflecții pentru
următorul număr.

În ce punct se află dialogul între
creştini ? Excelenţa sa Gérard Daucourt,
fost episcop de Nanterre, răspunde.
După ce a trezit o admiraţie
exagerată, căutarea unităţii creştinilor
pare să aibă mai puţin vântul în pupă.
Aţi constatat-o ?

Editarea unui număr însemna
întâlnirea comisiei, iar întâlnirea era
momentul cald, familial, plăcut al
împărtășirii fraterne a unor experiențe cu
caracter ecumenic.
Eram convinși și încă mai
suntem că aceia care nu puteau contribui
concret la realizarea revistei aduceau
aportul lor prețios prin rugăciune și
jertfă. Vă mulțumim din suflet pentru
ajutorul vostru!

Mons. Gérard Daucourt

Trebuie să ai credinţă pentru a fi
interesat de unitatea creştinilor. Slăbirea
credinţei antrenează inevitabil o scădere
a interesului pentru ecumenism. De
asemenea, oamenii sunt în mod spontan
atraşi de ceea ce este nou. Ieri, era
ecumenismul. Astăzi, este dialogul
interreligios. Prezenţa musulmanilor
suscită temeri şi întrebări ; budismul
face să se vorbească despre el... Putem
compara dialogul interreligios cu un
avion care decolează şi pe care îl vedem
plecând, iar ecumenismul cu un avion
care a atins viteza de croazieră ; te uiţi la
cer şi ai impresia că nu înaintează.

Alteori se ridicau întrebări dacă
anumite știri nu erau prea vechi. Acestea
veneau din exteriorul comisiei.
Exista un răspuns și pentru acestea.
Primul, că revista apărea doar de trei ori
pe an și apoi că se urmărea importanța
conținutului care avea menirea să
deschidă
orizonturi
de
speranță
ecumenică și nicidecum aceea a
concurenței cu alte publicații.
Nu, nu concurența ne-a
interesat ci dorința de a semăna
speranța unității în inimile cititorilor.
În acest spirit nu am căutat nici o
recompensă pentru munca prestată, ea
intra în cauza unității.

Persoanele angajate de mult timp nu
exprimă, oare, o anumită oboseală,
regretând
că
ecumenismul
nu
avansează destul de repede ?

Este momentul urării. La mulți
ani, dragă revistă, și la multe alte
numere, în așteptarea fidelă a reîntregirii
Turmei lui Cristos!

Dialogul ecumenic a ajuns la nucleul dur
al divergenţelor dintre Biserici. Fiecare
se angajează fiind fidel propriei credinţe,

Sr. Monica Dogaru SIR
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pentru a încerca să înainteze spre unicul
adevăr care este Cristos. Or, ceea ce
spune Biserica mea despre euharistie nu
este acelaşi lucru cu ceea ce spun
protestanţii. Pentru ea, ca şi pentru
Biserica ortodoxă, nu ne putem
împărtăşi împreună decât dacă suntem
uniţi de aceeaşi credinţă. Stiu că asta nu
ia în consideraţie dimensiunea afectivă
(ne iubim deci ne împărtăşim împreună)
şi poate fi considerată doar ca o măsură
disciplinară.

ascultată : « Tată, ca toţi să fie una
pentru ca lumea să creadă că tu m-ai
trimis ».
Care
este
impactul
replierilor
identitare care au loc chiar şi în sânul
Bisericii catolice ?
Cu cât un grup este mai dur din punct de
vedere identitar, cu atât mai mult el
afirmă că este fervent, iar riscul de
derivă sau de drame psihologice este
important.

Pe mine însumi, când particip la
sfânta cină în templu, faptul că nu mă
pot împărtăşi, nu mă lasă indiferent.
Chiar dacă acest lucru este dureros,
această fidelitate faţă de Bisericile
noastre este importantă. Sunt convins că
toţi cei care s-au năpustit şi s-au
împărtăşit împreună nu au făcut să
înainteze ecumenismul. Ei chiar au
provocat poziţia celor care astăzi afirmă
că au pus credinţa catolică în pericol :
« Vedeţi devierile pe care acest lucru le
provocă ! » Înţeleg această nerăbdare şi
decepţie, dar decât să ne înţepenim, am
face mai bine să ne angajăm mai mult cu
protestanţii şi ortodocşii în mişcări ca
ACAT (Acţiunea Creştinilor pentru
Abolirea Torturii) sau în Alianţa Biblică
în sânul căreia putem difuza Biblia
împreună...

Este
adevărat
că
astăzi
progresează grupurile cele mai clasice şi
mai dure, cele al căror stil de viaţă ţine
mai mult de restaurare decât de inovaţie.
Ele oferă siguranţă căci nu este uşor să
trăieşti în plin vânt aşa cum ne invită
Evanghelia. Mai ales într-o societate în
care
numeroase
chestiuni
sunt
neliniştitoare. De unde o căutare de
securitate şi de locuri unde ni se dau
repere
clare.
Acelaşi fenomen se produce în Biserica
ortodoxă sau în anumite Biserici
evanghelice. Si această orientare
afectează ecumenismul ; într-adevăr,
cum să asculţi persoane diferite când eşti
fragilizat de societatea de astăzi ? Papa
Ioan-Paul al II-lea dădea o frumoasă
definiţie pentru ecumenism : « un
schimb de daruri ». Nu asta se trăieşte în
acele situaţii de repliere.

Diviziunea creştinilor este percepută
şi astăzi ca o contra mărturie ?

Si
răspândirea
evanghelice ?

Cu condiţia să nu ne fi cufundat în
indiferenţă. Un decret al Conciliului
Vatican II afirmă clar angajamentul
întregii Biserici în mişcarea ecumenică :
« Diviziunea creştinilor este un scandal
şi constituie un obstacol la cea mai
sfântă
dintre
cauze :
difuzarea
Evangheliei ». O persoană a cărei viaţă
spirituală este o adevărată relaţie cu
Cristos nu poate să nu sufere din cauza
faptului că creştinii nu sunt complet
reuniţi. Ea trebuie să se simtă chemată la
această unitate, în supunere faţă de
Cristos, pentru ca rugăciunea lui să fie

Bisericilor

Există o mare diversitate de Biserici
evanghelice.
Unul
din
motivele
succesului lor este ambianţa fraternă,
simplă şi spontană. Comunităţile lor sunt
mult mai mici decât cele ale parohiilor
noastre. Eu nu văd aceste Biserici ca pe
nişte concurente cu a noastră. Noi
trebuie să ascultăm ceea ce face bogăţia
lor. Prezenţa lor ne zguduie şi ne
provoacă în mod sănătos, căci parohiile
noastre nu reuşesc întotdeauna să
trăiască relaţii fraterne şi să ne invite să
12

ne exprimăm credinţa în faţa celorlalţi.
Aceste Biserici ajută în special
numeroase persoane din Antile şi din
Africa (...) să asculte cuvântul lui
Dumnezeu. Avem convergenţe cu ele
mai ales în domeniul etic.

EVANGHELIZARE ŞI
ECUMENISM
Partea a II-a
Necesitatea ecumenismului
evanghelizare

In schimb, nu avem aceeaşi idee despre
botez, căci ele nu botează decât adulţii
capabili să îşi profeseze credinţa. Pentru
catolici, botezul este, mai întâi, un dar al
lui Dumnezeu căruia îi răspunde fiecare
cu mijloacele sale. De aceea este posibil
să fie botezaţi copiii care vor avea un
sprijin pentru a creşte în credinţă, sau
persoane handicapate care nu vor putea
vreodată să spună : « Isus Cristos este
Domnul meu ». Dar, pe această
chestiune noi dialogăm şi sunt publicate
unele
texte.
Rămâne
problema
rugăciunii :
anumite
Biserici
evanghelice spun că nu pot să se roage
cu noi deoarece « nu orice catolic este
neapărat un creştin autentic în relaţia sa
personală cu Cristos ».

pentru

Această formulă poate părea bizară întratâta practicile noastre sunt departe de
ea. Aş vrea mai întâi să subliniez că
Bisericile au situaţii diferite, puncte
forte şi slăbiciuni diverse în ceea ce
priveşte mărturia lor. (...) Mi se pare,
deci, că diversele Biserici au atuuri
diferite pentru a se adresa unor persoane
sau populaţii diferite. Dar şi aici, trebuie
să fii orb ca să nu vezi că divergenţele şi
concurenţa între Biserici fac să planeze
o îndoială asupra veracităţii mesajului
pe care ele îl anunţă şi mai ales asupra
autenticităţii martorilor. Fiecare predică
iubirea universală a lui Dumnezeu,
cheamă la iubirea aproapelui, a fratelui
ca şi a duşmanului. Iar creştinii nu sunt
capabili să se înţeleagă între ei şi irosesc
mult timp pentru a afirma superioritatea
propriei lor înţelegeri despre creştinism
şi să îi denigreze pe ceilalţi creştini şi
comunităţile lor. Această rivalitate este o
contra mărturie care este percepută mai
degrabă din afară decât din interiorul
Bisericilor dar care reprezintă un
obstacol sigur pentru evanghelizare.

Care ar fi sfatul dvs de păstor pentru
a invita comunităţile să trăiască pe
deplin Săptămâna de rugăciune
pentru unitate ?
Ecumenismul face parte din viaţa
creştină. El nu se poate mulţumi cu o
simplă « alintare » de o săptămână pe
an. El progresează datorită a ceea ce se
petrece în cotidian când oamenii se
întâlnesc, se respectă, sunt atenţi,
colaborează şi se roagă împreună.
Această săptămână de rugăciune este un
demers spiritual. Ea ne dă ocazia să
medităm Scriptura împreună. Dacă
credeţi că unitatea ne-o dă Cristos, trăiţi
această săprămână în profunzime,
afundaţi-vă
în
rugăciune !
Căci
rugăciunea nu îl schimbă pe Dumnezeu,
ci pe noi !

Dacă am da mărturie împreună, într-o
diferenţă fraternă, despre Evanghelia pe
care o primim împreună, asta ar avea
fără îndoială o altă greutate. Aceasta ar
permite oamenilor să intre în Biserica lui
Isus Cristos prin poarta pe care ei o aleg,
fără a avea impresia că fac parte dintr-o
porţiune de Biserică în rivalitate contra
alteia. (...) Dacă am trăi mai bine

Articol prelucrat de
Pr. Cătălin Florea AA
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primim împreună ? El este cel care ne
fondează şi ne cheamă, şi în jurul lui ne
regăsim cel mai uşor. Putem să îl
prezentăm prin expuneri, conferinţe, etc.
Şi toate Bisericile noastre pot să se
regăsească în această colaborare. (...)
Dacă expunerile biblice sunt atât de
numeroase este tocmai pentru că ele
corespund unei aşteptări, şi a creştinilor
şi a publicului, căci ele cunosc adesea un
adevărat succes. (...)
Să evanghelizăm separat, dar de
manieră ecumenică
Dar orice evanghelizare ar trebui să fie
comună ? Bineînţeles că nu. (…) Ea
poate totuşi să fie concepută de manieră
ecumenică în sensul în care l-am
prezentat.

Louis Schweitzer
ecumenismul în evanghelizare, acest
lucru ar permite multora să meargă pe
căi mai puţin conflictuale şi să evite
sfâşieri inutile. Bineînţeles, dacă
evanghelizarea are drept scop să
mărească numărul Bisericii mele, sau să
îl menţină cu orice preţ, asta ridică
probleme. Dar, dacă este căutată
Împărăţia lui Dumnezeu, atunci lucrurile
stau diferit, iar fraternitatea între creştini
va da mărturie că ei sunt efectiv
discipolii lui Isus Cristos.
Practicile
ecumenice

unei

Multe ţin, în acest caz, de
dialogul între comunităţi şi, în special,
între
responsabilii
lor.
Vestirea
Evangheliei încetează de a fi o manieră
implicită sau explicită de a ataca cealaltă
comunitate, pentru a deveni o
proclamare a Evangheliei făcută de o
parte a Bisericii, nu contra celorlalţi, ci
în comuniune fraternă cu ei. (...) Dacă
există relaţii, dacă responsabilii vin
câteodată să predice în cealaltă Biserică,
dacă mesajul nu este însoţit de
denigrarea altei comunităţi, atunci chiar
dacă sunt puternic afirmate convingerile
specifice, ele nu vor deveni bariere care
ne izolează de ceilalţi creştini. Pe de altă
parte, faptul de a şti că cel care vesteşte
Evanghelia are relaţii bune cu Biserica
mea, îmi permite să aud, dincolo de
accentul propriu al confesiunii lui,
Evanghelia lui Isus Cristos. Iar
obstacolele care m-ar putea împiedica să
ascult, vor cădea.

evanghelizări

Aş vrea să survolăm rapid manierele
concrete care ni se prezintă pentru a
colabora în acest domeniu. Este
important să fim conştienţi că nu vorbim
de lucruri nemaiauzite, ci că multe
dintre ele există deja.
Să evanghelizăm împreună
Mi se pare că forma cea mai răspândită
de evanghelizare comună este expunerea
biblică. Si, într-adevăr, există, oare, un
centru mai bun pentru această vestire a
Evangheliei decât acest cuvânt pe care îl

Curaj!
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Acum la sfârşit, nu aş vrea să las să se
creadă că, pentru cel care vrea să se
angajeze pe acest drum, nu va exista nici
o
dificultate.
Prejudecăţile
sunt
numeroase şi vor exista întotdeauna în
fiecare din comunităţile sau din tradiţiile
noastre, oameni care vor contesta
această colaborare. (...)

Criza miscarii ecumenice este
în acelasi timp un mit si o
realitate

Louis Schweitzer

Mişcarea ecumenică este, fără îndoială,
unul dintre marile fenomene ale istoriei
contemporane.
Divizate,
risipite,
Bisericile creştine au reînnodat între ele
un dialog permanent şi întreprind în
comun vaste acţiuni caritabile (...) În
Statele Unite creştinii de confesiuni
diferite organizează împreună, în
referinţă la credinţa lor comună, lupte
pentru drepturile civice sau împotriva
sărăciei ; în Africa de Sud sau în
Rodezia, episcopii catolici semnează în
comun cu responsabilii anglicani sau
protestanţi, manifeste contra rasismului ;
în
Spania
aripa
progresistă
a
catolicismului a fost văzută angajânduse în lupta pentru libertatea religioasă a
minorităţilor protestante ; printre altele,
aceste fapte arată că ecumenismul poate
avea incidenţe politice notabile.Fie că se
atribuie acestei mişcări cauze propriu-zis
religioase, fie că se caută explicaţia în
dorinţa, mai mult sau mai puţin
conştientă, a Bisericilor de a strânge
rândurile pentru a face faţă răspândirii
ateismului şi secularizării societăţii, nu
se poate nega importanţa ei, mai ales
dacă luăm în considerare ceea ce a fost
istoria relaţiilor între Bisericile separate
în cursul secolelor trecute. Totuşi, de
câteva luni, a devenit banal în anumite
medii să se vorbească de « criza
ecumenismului ». Căutarea unităţii între
Biserici nu scapă valului universal al
contestării, mai ales printre tinerii
creştini. A devenit cu adevărat o
realitate această criză ? Şi în acest caz,
asta înseamnă falimentul ecumenismului
sau aprofundarea şi reorientarea lui?
Răspunsurile pe care viitorul le va da la
aceste întrebări nu pot să nu aibă
consecinţe grave asupra destinului
creştinismului în lumea de mâine şi
asupra influenţei lui în societate.

http://www.publicroire.com/

www monde-diplomatique.fr

Ne va trebui curaj, poate, şi
pentru a trece peste unele refuzuri. Vom
înainta plini de entuziasm spre ceilalţi şi
ne vom lovi, poate, de o indiferenţă
politicoasă şi fraternă sau de o anumită
ostilitate. In acest caz, marele pericol
este de a ne închide în cochilia noastră,
cu certitudinea, în plus, a datoriei
împlinite. « Vedeţi bine, noi am făcut tot
ce puteam, dar ei nu vor... » (…)
Unirea este o luptă, se spune
într-un alt context, ecumenismul, de
asemenea.
Este
luptă
contra
prejudecăţilor,
a
judecăţilor,
a
dispreţului, a închiderii în turnul nostru
de fildeş care ne dă siguranţa celui care
este sigur că are dreptate. (...) A ne
angaja pe acest drum nu înseamnă doar
să ne alegem prietenii (dacă îi iubiţi doar
pe cei care vă iubesc, nu faceţi nimic
extraordinar) ci să încercăm să avem
inima tot atât de largă ca a lui
Dumnezeu şi să acceptăm că viaţa este
plină de riscuri şi că iubirea nu este
întotdeauna răsplătită. Dar, dacă ne dăm
înapoi în faţa acestui lucru, cum putem
să mai credem că vestim însăşi
Evanghelia lui Cristos ? « Fericiţi
făcătorii de pace, fericiţi cei milostivi şi
fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate
căci Împărăţia cerurilor este a lor ».
Mult curaj !
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este citită declaraţia comună a Papei şi a
Patriarhului de Constantinopole.
« Domnul a făcut şi vrea o
singură Biserică. » Diviziunea între
discipolii lui Cristos este un scandal
pentru lume. « Ecumenismul este pus
sub semnul unităţii şi al unicităţii
Bisericii instituite şi voite de Cristos».

Ecumenismul :
un act si un angajament
Părintele Armel de Sagazan,
revine asupra ecumenismului după
Vatican II.
« Un act comparabil cu cel al
marilor decizii istorice pentru care
mişcarea lucrurilor a fost decisă pentru
secole.» (Părintele Yves Congar)
Când Părintele Congar, pe 8
decembrie 1964,
prezintă textul
conciliar al decretului despre ecumenism
Unitatis Redintegratio, fără ezitare el îl
consideră pe Ioan al XXIII-lea drept
“primul părinte” al acestui document
căci, precizează el, “Ioan al XXIII-lea
este cel care a voit Conciliul, care i-a dat
aceste două finalităţi pe care le aşeza în
legătură: reînnoirea internă a Bisericii
catolice şi servirea cauzei uniţăţii
creştinilor.” La invitaţia lui, comunităţile
creştine
non-catolice
au
trimis
observatori. Secretariatul pentru unitate,
condus de cardinalul Béa a fost creat.

Părintele Congar reaminteşte cât
de sus şi tare a exprimat dorinţa de
unitate mişcarea ecumenică. Decretul
conciliar foloseşte un vocabular variat
pentru a desemna toate grupările
religioase
la
care
se
referă :
« comuniuni »,
« comunităţi
şi
Biserici », « Biserici locale », « Biserici
şi comunităţi ecleziale ». Expresia
« fraţi separaţi » ? Textul precizează
« separaţi de noi » ! Căci – adaugă
Părintele Congar – nu sunt separaţi nici
de Dumnezeu nici de ceilalţi dintre fraţii
lor !
Pentru a rezuma atitudinea
fundamentală ecumenică generată de
munca şi de întâlnirile din sânul
consiliului ecumenic, marele teolog
afirmă :
« Ecumenismul
trebuie
conceput ca o reţea de relaţii ţesute fără
premise ecleziologice, fără ca o Biserică
să se pună în centru ci vorbind pe picior
de egalitate într-o comuniune frăţească.

Prima
sesiune
publică
a
Conciliului s-a ţinut la 11 octombrie
1962. Vor avea loc zece. Cea a
încheierii solemne va fi pe 8 decembrie
1965. Cu ocazia celei de-a cincea
sesiuni, pe 21 noiembrie 1964, vor fi
promulgate constituţia dogmatică despre
Biserică Lumen Gentium şi decretele
despre Bisericile orientale şi despre
ecumenism.

La numărul 4 al decretului,
mişcarea ecumenică mai este descrisă cu
aceste cuvinte : « ... după ce vor fi
surmontate obstacolele care împiedică
perfecta comuniune eclezială, toţi
creştinii se vor găsi reuniţi de o unică
celebrare euharistică, în unitatea unei
singure şi unice Biserici. »

Să
reamintim
aici
trei
evenimente decisive contemporane cu
textul nostru despre unitate : 4-6
ianuarie 1964, papa Paul al VI-lea îl
întâlneşte în Ţara Sfântă pe patriarhul
Atenagora. Pe 4-5 octombrie 1965, Paul
al VI-lea este la New York în faţa
Adunării generale a Naţiunilor Unite. In
sfârşit, pe 7 decembrie 1965, în Conciliu

Cum să progresăm spre
unitatea voită de Cristos ? Reînnoind
interior Bisericile noastre, recunoscând
« darurile primite de fraţii noştri
separaţi », afirmând că există o
diversitate legitimă (nr. 14 din decret).
« Convertirea interioară şi sfinţenia
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vieţii » (nr. 7) sunt căi de neocolit.
Rugăciunea în comun (nr. 8),
cunoaşterea reciprocă fraternă (nr. 9)
fasonează ceea ce conciliul numeşte
« ecumenismul spiritual ». În sfârşit,
colaborarea
în
domeniul
social
« exprimă foarte bine unirea deja
existentă între noi, şi pune în cea mai
luminoasă evidenţă chipul lui Cristos
slujitor ». (nr. 12)
Conciliul
abordează
apoi
viziunea pe care Biserica catolică o are
despre Bisericile ortodoxe şi despre
comuniunile formate în secolul al XVIlea, printre care în special comuniunea
anglicană.

« Speranţa nu dezamăgeşte
niciodată pentru că iubirea lui
Dumnezeu a fost răspândită în inimile
noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost
dat » (Rm 5,5)
Părintele Armel de Sagazan

ȘTIRI
Pentru prima dată, o delegaţie
a Conferinţei Rabinilor europeni,
prezidată
de
Rabinul
Pinchas
Goldschmidt, s-a întâlnit pe 20 aprilie
2015 cu Papa Francisc.

Bisericile orientale, fiind tratate
mai ales în decretul Orientalium
ecclesiarum, să reţinem câteva remarci
referitoare la Bisericile şi comunităţile
ecleziale
separate
de
origine
occidentală. Părintele Congar afirmă că
acest Conciliu « recunoaşte gravitatea
dificultăţilor dar proclamă că dialogul
este posibil », credinţa în Cristos, studiul
Scripturii, viaţa sacramentală, viaţa în
Cristos, fiind tot atâtea elemente
pozitive pentru o apropiere. Intre altele,
s-ar putea dezvolta dialogul ecumenic
asupra atitudinilor morale evanghelice.

Pinchas Goldschmidt
Papa şi-a exprimat bucuria
pentru această întâlnire şi le-a adresat
condoleanţe lor şi întregii comunităţi
evreieşti din Roma pentru decesul
fostului Mare Rabin de Roma, Elio
Toaff, „om de pace şi de dialog” care l-a
primit pe Papa Ioan-Paul al II-ea în
momentul vizitei sale istorice la
sinagoga din Roma în aprilie 1986.
În discursul său, Papa a subliniat
că dialogul între Biserică şi comunităţile
evreieşti continuă de o jumătate de
secol, iar pe 28 octombrie se va celebra
cea de-a cincizecea aniversare de la
declaraţia conciliară Nostra Aetate ce
reprezintă sinteza tuturor eforturilor
noastre în această direcţie.

Acest
decret
a
primit
asentimentul
Părinţilor
Conciliului
destul de rapid şi în acelaşi timp cu
textul important asupra Bisericii, chiar
dacă a existat o adevărată dezbatere,
câteodată tensionată. Este un act
important care angajează întreaga
Biserică, în egală măsură în domeniul
evanghelizării, al comunicaţiilor, al
dialogului inter-religios, al libertăţii
religioase, al spaţiilor culturale, politice
şi sociale şi al relaţiilor internaţionale,
fără a uita plămânul vieţii liturgice.
«Ecumenismul este nu numai o
mişcare ci o operă a lui Dumnezeu,
ţinând de iniţiativa divină », îi place
Părintelui Congar să spună.

Sursă: VIS
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de unire este o rană făcută trupului lui
Cristos, rană care sperăm că nu va fi
permanentă căci ea este lucrarea tatălui
minciunii şi al discordiei care îi împinge
pe fraţi să se divizeze...
Să ne rugăm pentru ca Tatăl să-l
trimită pe Duhul Sfânt ca să obţinem
harul de a nu fi decât una pentru ca
lumea să creadă...
Poate că voi spune ceva inexact,
sau chiar o erezie, dar mi se pare că, în
ciuda diferenţelor noastre, suntem deja
una în persecuţie. Astăzi, martiriul
creştinilor ne uneşte. Discipoli ai lui
Cristos, ei sunt fraţi uniţi... fie că sunt
evanghelici, ortodocşi, luterani sau
catolici. Asta contează puţin, căci ei sunt
creştini, discipoli ai lui Cristos, uniţi
prin sânge.
Acest lucru trebuie să ne
încurajeze pe toţi să ne rugăm şi să
vorbim, să reducem distanţele.
Construirea unităţii nu ţine de
teologi […] Duhul Sfânt este singurul
care acordă unitatea!
Mă unesc umil cu ziua voastră de
rugăciune, de reflecţie şi de prietenie, cu
certitudinea că avem un singur Domn,
Isus, care este viu în fiecare dintre noi,
cu certitudinea că el ni-l trimite pe
Duhul Sfânt promis pentru ca să
realizăm armonia între toţi discipolii
săi”.

Sfântul Părinte a primit pe 30
aprilie 2015 Comisia internaţională
anglicano-catolică, reunită pentru a
reflecta asupra chestiunii raportului
dintre Biserica universală şi Bisericile
particulare, în special sub aspectul lor
moral şi etic. „Tradiţia credinţei şi
istoria împărtăşită între anglicani şi
catolici, a spus el oaspeţilor săi, trebuie
să inspire şi să susţină eforturile noastre
de depăşire a obstacolelor care barează
încă deplina noastră comuniune”.
În
aşteptarea
publicării
declaraţiilor comune asupra cărora s-a
căzut de acord în cursul celei de-a doua
faze a lucrărilor, Papa a mai amintit că
„scopul unităţii nu este o opţiune, iar
divergenţele
noastre
nu
trebuie
considerate ca inevitabile... În ciuda
diviziunilor noastre există deja o
legătură puternică între noi, şi anume
mărturia
creştinilor
de
diferite
confesiuni victime ale persecuţiilor pe
motivul credinţei lor. (...)
Sângele
acestor
martiri
alimentează
o
nouă
fază
a
angajamentului ecumenic, un nou elan al
efortului nostru pentru a îndeplini voinţa
Domnului ca toţi să nu fie decât una.
Sursă: VIS

Cum dieceza de Phoenix (SUA)
a organizat pe 23 mai 2015 o zi de
dialog şi de rugăciune cu pastorii
evanghelici penticostali (printre care şi
pastorul italian prieten al Papei), Sfântul
Părinte a înregistrat un mesaj video
difuzat la deschiderea lucrărilor.

Sursa: VIS

Pe 9 iunie 2015, la Strasbourg
(Franța) Subsecretarul pentru relațiile cu
statele s-a exprimat în fața Consiliului
Europei în cadrul seminarului pregătitor
al întâlnirii de la Sarajevo (8 și 9
septembrie).
Acest seminar se intitulează Să
construim o societate pentru toți.
Dimensiunea religioasă a dialogului
inter-cultural. Religiile, a spus Msg.
Paul Richard Gallagher, «constituie un
element esențial al dialogului intercultural într-un context din ce în ce mai

Reamintind rugăciunea lui Isus
pentru unitate şi asigurându-i pe
participanţi de încurajările sale cordiale,
el a spus că germenul unităţii, căutat
împreună, stă în botezul nostru comun,
„în rugăciunea făcută unii pentru alţii, în
acţiunea comună a tuturor celor care
cred în suveranitatea lui Cristos... Lipsa
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multipolar. Ele sunt, deci, chemate să
participe la progresul drepturilor omului,
cu atât mai mult cu cât libertatea
religioasă este una dintre cheile necesare
pentru dezvoltarea unei societăți
democratice… Întâlnirile amicale între
persoane de religii
diferite și
reprezentanți ai lumii politice sunt
importante pentru coeziunea socială.

cincizecea aniversare a decretului despre
ecumenism a Conciliului Vatican II,
Unitatis Redintegratio, care constituie
referinţa angajamentului ecumenic al
Bisericii Catolice. Acest decret îi invită
pe toţi credincioşii catolici să întreprindă
drumul unităţii pentru a depăşi
diviziunile între creştini « care nu numai
că se opun deschis voinţei lui Cristos
dar sunt un scandal pentru lume şi aduc
prejudiciu celei mai sfinte dintre cauze,
şi anume predicarea Evangheliei la toată
creatura ». (…) Catolici şi luterani
trebuie să caute şi să încurajeze unitatea
în diecezele, parohiile, comunităţile din
lumea întreagă, a subliniat Papa,
evocând recentul document, De la
conflict la comuniune. (…) Apelul la
unitate cere de asemenea « o încurajare
la un angajament comun caritativ, în
favoarea tuturor celor care suferă în
lume din cauza mizeriei şi a violenţei ».

Religia este o referință pentru
milioane de persoane în Europa. Ea
intervine mai mult sau mai puțin în
deciziile
lor
și
le
forjează
personalitatea.… Pentru ca dialogul
inter-cultural să fie rodnic, el trebuie să
depășească
dimensiunea
religioasă
generică pentru a coborî în situațiile
practice create de caracteristicile istorice
ale confesiunilor.
A favoriza libertatea religioasă servește
foarte mult la prevenirea violenței
extremiste și a radicalismului cu care
statele și organizațiile internaționale,
cum ar fi Consiliul Europei, trebuie să
lupte.
Sursa: VIS

Sursa : VIS
Pe 8 mai 2015, Sfântul Părinte a
primit în audienţă privată în jur de o sută
de pastori evanghelici penticostali
provenind din diverse regiuni ale lumii,
după ce şi-a manifestat dorinţa de a-i
întâlni. Grupul era condus de pastorul
Giovanni Traettino, a cărui comunitate
Papa a vizitat-o anul trecut la Caserta
(Italia). A fost prezent şi cardinalul Kurt
Koch, Preşedintele Consiliului pontifical
pentru unitatea creştinilor. Intâlnirea s-a
derulat într-un climat cordial şi într-un
spirit de rugăciune împărtăşită.

Pe 4 mai 2015, Papa l-a primit
pe Arhiepiscopul luteran de Upsala
(Suedia), D-na Antije Jackelén venită cu
o delegaţie a Bisericii evanghelice
luterane suedeze.

Sursa VIS
A fost de curând publicată
broşura pentru octava de rugăciune
pentru unitate 2016, conţinând o
introducere la celebrarea ecumenică,
texte biblice, meditaţii şi rugăciuni
pentru fiecare dintre cele opt zile de
rugăciune. Proiectul textelor pentru
2016 a fost pregătit în Letonia, de un
grup interconfesional reunit la invitaţia

Antije Jackelén
Papa i-a salutat cordial subliniind
că anul trecut s-a celebrat cea de-a
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Arhiepiscopului de Riga, Mons.
Zbigneves Stankevičs. Ulterior, broşura
a fost redactată în forma finală de
comisia internaţională numită de către
Comisia Credinţă şi Constituţie din
cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor
şi de Consiliul Pontifical pentru
Promovarea Unităţii Creştinilor.
Sursa: Radio Vatican
„Sper deci că vor spori ocaziile de a ne
întâlni unii cu alţii, pentru schimburi şi
cooperări între credincioşii catolici şi
ortodocşi, astfel încât pe măsură ce
aprofundăm cunoaşterea şi stima
reciprocă, să putem să depăşim orice
prejudecată şi neînţelegere care a rămas
ca urmare a îndelungatei noastre
separări”, a spus Pontiful pe 27 iunie în
Palatul
Apostolic
din
Vatican.
Sfântul Părinte a primit reprezentaţii
Patriarhului ecumenic Bartolomeu I al
Constantinopolului, veniţi în Roma
pentru a marca sărbătoarea din 29 iunie
a Sfinţilor Petru şi Paul. „Prezenţa
voastră la celebrarea sărbătorii noastre
dă mărturie încă o dată despre relaţiile
profunde dintre Bisericile surori ale
Romei şi Constantinopolului, prefigurată
de legăturile ce îi unesc pe patronii
acestor Biserici, Apostolii Petru şi
Andrei, fraţi de sânge şi de credinţă,
uniţi în slujire apostolică şi în martiriu”,
le-a spus Papa Francisc. „Atingerea
acestei scop, spre care am pornit
împreună cu încredere, reprezintă una
dintre principalele mele preocupări,
pentru care nu încetez să mă rog lui
Dumnezeu”, a mai spus Episcopul
Romei. „Este dorinţa mea ca să putem să
înfruntăm, în adevăr dar şi în spirit
fratern, dificultăţile care există încă.”

„Viaţa consacrată ca loc al
fraternităţii între toţi creştinii” a fost
tema centrală a Săptămânii de reflecţie
asupra vieţii consacrate, care s-a
desfăşurat în perioada 6-12 iulie 2015, la
Taizé, Franţa.
În contextul Anului Jubiliar al
comunităţii fondate de fratele Roger, de
la a cărui naştere se sărbătoresc 100 de
ani, la întâlnire au participat 350 de
responsabili de congregaţii, comunităţi
religioase şi mănăstiri, tineri călugări
sau laici, catolici, ortodocşi şi
protestanţi, pentru a reflecta asupra vieţii
consacrate,
împărtăşind
propria
experienţă.
Iniţiativa a dorit să fie „ocazie
de reînnoire a vocaţiei călugăreşti” şi
„oportunitate de a descoperi propria
vocaţie”, a spus într-un interviu pentru
Radio Vatican fratele Richard din
Comunitatea Taizé.
Sursa: Radio Vatican
Salutând o delegaţie a liderului
Ortodoxiei, Papa Francisc şi-a exprimat
speranţa că între catolici şi ortodocşi
întâlnirile vor fi mai dese, pentru
depăşirea prejudecăţilor.

Sursa: catholica.ro
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