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Ecumenismul în teologia greco-catolică românească
– o privire exterioară din interior –

ionuţ mihai popeSCu

The article presents the up-to-date ecclesiological position of the Romanian Church 
United with Rome and its evolution, the place ecumenism has in the frame of the Greek-
Catholic high education, as well as a personal approach to the significance of ecumenism 
and the challenges brought by it in the era of reflexive modernity. The background of this 
approach is the opinion according to which the goal of eccumenism cannot be attained 
without a proper knowledge of “the other” and a deep comprehension of the premises and 
connections of the ideas that characterizes the world we live in.
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Introducere

Subtitlul nu este un gratuit joc de cuvinte, ci exprimă perspectiva aces-
tui studiu, cea a unui laic cu formare filosofică care lucrează de aproape un 
deceniu într-o facultate de teologie greco-catolică. Considerăm că este o po-
ziţie privilegiată, deoarece contactul cu profesorii şi cu studenţii, participarea 
la discuţiile spontane sau la dezbaterile organizate, implicarea în organizarea 
procesului de învăţământ au permis o privire nedistorsionată asupra spiritu-
lui în care renaşte teologia greco-catolică românească, în timp ce formarea 
fi losofică a reprezentat exteriorul unei cvasi-permanente interogări şi încercări 
de comprehensiune a demersului religios şi teologic în general, al celui gre-
co-catolic românesc în special.

Căutarea unităţii Bisericilor creştine are o istorie lungă, începe chiar cu 
separarea (separările) Bisericii. După separare, fiecare parte s-a considerat păs-
trătoarea adevăratei unităţi şi învăţături, astfel încât refacerea unităţii era con-
cepută de fiecare parte/unitate doar prin acceptarea de către cealaltă Biserică 
a adevărului propriu. Lumea, însă, s-a schimbat, toate Bisericile creştine şi-au 
pierdut statutul de instanţă unică sau privilegiată în funcţie de care oamenii 
şi societatea se organizau.

Modernitatea, marile războaie şi totalitarisme, globalizarea şi relativis-
mul, creşterea puterii ştiinţelor exacte şi sociale până într-acolo încât acţiuni 
ale omului pot influenţa pentru totdeauna întreaga planetă, toate aceste 
provocări, împreună cu o maturizare a teologiilor tuturor Bisericilor, au fă-
cut ca disputa pentru stabilirea adevăratei Biserici să piardă din actualitate 
în favoarea mărturiei pe care fiecare Biserică creştină trebuie să o dea. Altfel 




