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Comuniunea Bisericilor Protestante din Europa (CBPE)
Consultaţia de la Arnoldshain pe tema
comuniunii ecleziale
Declaraţia comună a participanţilor

În perioada 15-19 septembrie 2010, 36 de teologi din Europa şi de

pe alte continente s-au întâlnit la Arnoldshain pentru o consultaţie pe tema
„CBPE drept comuniune a Bisericilor”. Instituţiile organizatoare au fost
Biserica Evanghelică din Hessen şi Nassau şi grupul de specialişti în ecume
nism al CBPE.
Concordia de la Leuenberg utilizează în mod sistematic conceptul de
„comuniune eclezială”. Semnificaţia sa ecumenică este explicată în documentul
Biserica lui Iisus Hristos. Dar prin ce se caracterizează acest model de uniune
care s-a dovedit practicabil în cazul Bisericilor Reformate, Luterane, Metodiste
şi al altor Biserici ale Reformei? În ce privinţe există încă probleme nerezolvate
ce necesită o aprofundare a abordării teologice?
Referatele şi discuţiile din timpul consultaţiei au evidenţiat următoarele
teme centrale:
1. Comuniunea Bisericilor Reformei este fundamentată pe împreunăîmpărtăşirea în Cuvânt şi Taine. Prin aceasta, comuniunea Bisericilor are
caracter eclezial. Pornind de la acest aspect, se poate spune despre CBPE,
văzută ca o comuniune a Bisericilor membre, că reprezintă o formă văzută
a Bisericii una? Sau ar fi mai potrivit să vorbim despre „calitatea eclezială”
a CBPE? Aceste întrebări au în vedere pe de-o parte raportul dintre CBPE
şi Bisericile membre, iar pe de altă parte relaţia CBPE cu federaţiile con
fesionale internaţionale şi cu organizaţiile ecumenice. Acest aspect necesită
lămuriri suplimentare.
2. În urma conferinţei de la Arnoldshain s-a constatat că aceste consultaţii
doctrinare ale CBPE organizate în mod consecvent au dus la o consolidare
şi o aprofundare a comuniunii. Consultaţiile dovedesc în acelaşi timp faptul
că acordul în înţelegerea Evangheliei se poate exprima printr-o varietate de
forme dogmatice. Comuniunea eclezială se realizează nu în ciuda acestei
varietăţi, ci tocmai prin această varietate. În acest sens, se poate concepe
CBPE ca o comuniune dinamică de mărturisire?
3. Declararea comuniunii ecleziale în sensul Concordiei de la Leuenberg
a aşezat Bisericile participante într-un raport nou din punct de vedere

