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Un nou document cu privire la ecumenismul consiliar
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Recent, Consiliul Ecumenic al Bisericilor (CEB) a organizat în Liban, 
în colaborare cu alte consilii ecumenice naţionale și regionale, o consultare cu 
privire la ecumenismul consiliar. Este a patra întâlnire de acest fel, care a fost 
menită, la fel ca cele precedente, să examineze baza teologică, rolul, ariile de 
activitate, viziunile de viitor și provocările consiliilor ecumenice în contextul 
actual în care își desfășoară activitatea acestea și Bisericile lor membre. „Ecu-
menismul consiliar” desemnează eforturile pentru unitate creștină așa cum 
sunt ele purtate în cadrul consiliilor ecumenice. Este o realitate faptul că prin-
cipalele organizaţii ecumenice poartă numele de consilii. Există un consiliu 
de dimensiune mondială (CEB), câteva de dimensiune regională, chiar dacă 
unele dintre ele se numesc „conferinţe” și nu „consilii” (Conferinţa Bisericilor 
Europene, Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu, Conferinţa Creștină 
a Asiei, Consiliul Latino-American al Bisericilor, Conferinţa Caraibiană a 
Bisericilor, Consiliul Bisericilor Canadiene, Consiliul Naţional al Bisericilor 
din Statele Unite ale Americii și Conferinţa Bisericilor din Pacific) și nu-
meroase consilii sub-regionale și naţionale. Toate aceste consilii sunt parte a 
„ecumenismului consiliar” și au ca membre – cu unele excepţii care vizează 
organizaţii cu caracter eclezial sau misiuni – Biserici.

Nu doresc ca în această scurtă prezentare să analizez conţinutul do-
cumentului tradus mai jos, ci doar să amintesc câteva aspecte adiacente menite 
să contribuie la mai buna lui înţelegere și să relev posibila lui importanţă pen-
tru mediul teologic românesc. Dincolo de ceea ce ne transmite documentul, 
în calitate de participant la această întâlnire și de contributor la redactarea 
anumitor paragrafe ale documentului, aș dori să mai adaug pentru cititorii 
RES următoarele aspecte discutate în cadrul întâlnirii și nesurprinse, în opinia 
mea, suficient de clar în document, dar relevante pentru situaţia actuală a 
ecumenismului consiliar:

1. Existenţa unui consiliu mondial și a atâtor consilii naţionale, regionale, 
precum și a mai multor comuniuni, federaţii sau asociaţii confesionale 
a dus la situaţia ca anumite Biserici să fie membre în patru sau cinci 
organizaţii ecumenice. S-a prezentat în mod concret cazul unei Biserici 
europene care este membră în cinci organizaţii ecumenice: consiliul 
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