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Etosul ecumenic în predarea disciplinelor biblice
O perspectivă catolică şi ecumenică

Korinna zamfir

The Bible is the common source of all Christian theological traditions, it is the 
book used in the liturgy of every Church, and at the same time the origin of numerous 
doctrinal controversies. For this reason promoting an ecumenical ethos should be seen as 
an essential requirement for teaching biblical disciplines. This paper presents in the first 
part the Catholic guidelines for a theological formation in an ecumenical spirit, as well as 
for a proper ecumenical formation, as established by the 1993 Ecumenical Directory. The 
second part addresses the principles that should guide the teaching of biblical disciplines 
in an ecumenical spirit, based on ecclesiastical documents (mainly The Interpretation of 
the Bible in the Church, 1993), and on the personal didactic experience in the field of 
biblical and ecumenical formation.
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Biblia este izvorul comun al tuturor tradiţiilor creştine, sursa teologiei, 
cartea comună a liturghiei şi în acelaşi timp, în diverse moduri, originea a 
numeroase controverse teologice, fiind folosită drept o colecţie de argumente 
împotriva poziţiilor teologice ale altor confesiuni. Prin urmare, etosul ecumenic 
este un deziderat esenţial al interpretării biblice şi al predării disciplinelor 
biblice.

În prima parte a acestei comunicări voi prezenta pe scurt poziţia Bisericii 
Catolice privind formarea teologică în spirit ecumenic. În partea a doua voi 
insista asupra predării disciplinelor biblice dintr-o perspectivă ecumenică. 

Predarea teologiei în spirit ecumenic

Decretul Conciliului Vatican II privind ecumenismul, Unitatis redin-
tegratio (UR) prezintă principiile catolice ale ecumenismului, discutând despre 
ecumenismul spiritual (7-8)1, cunoaşterea reciprocă (9), formarea ecumenică 
(10), expunerea doctrinei catolice în spirit ecumenic şi implicarea în dialogul 
ecumenic (11), precum şi colaborarea efectivă cu alte confesiuni (12). 

„Teologia şi alte discipline, mai ales istoria, trebuie predate sub aspect 
ecumenic, aşa încât să răspundă cât mai bine adevărului faptelor. Este 

1 Documentele Conciliului Ecumenic Vatican II sunt citate cu nr. de paragraf (n.ed.).




