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Within the theological dialogue between the Evangelical Church in Germany and
the Romanian Orthodox Church, initiated in 1979, one can identify four categories of
theological issues approached during the discussions: the relation between Scripture and
Tradition, the Holy Sacraments, Christology and Ecclesiology. This assessment synthesizes
the main theological agreements reached in the course of the dialogue. The author analyzes
the final reports of each round of discussions, considering them to be the synthesis of the
issues approached. Although it appears that the issues concerning the relation between
the Holy Scripture and the Holy Tradition, Ecclesiology, Sacraments led to a substantial
agreement, the concepts and terms were not clearly defined, and this remains a major
requirement of the future dialogues.
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Anul 2010 marchează un important jubileu al mişcării ecumenice,
deoarece se împlinesc 100 de ani de la Conferinţa Mondială a Misiunii din
Edinburgh (Scoţia) 1910, care a fost definită ca locul de naştere al ecume
nismului modern.2 Ca urmare a dezbaterilor purtate la această conferinţă s-au
născut grupările Life and Work (Viaţă şi Acţiune) şi Faith and Order (Cre
dinţă şi Constituţie), care au fuzionat în 1948 la Amsterdam, întemeindu-se
Consiliul Ecumenic al Bisericilor (Conseil Oecuménique des Eglises, The
World Council of Churches, Ökumenischer Rat der Kirchen).
Încă de la începutul veacului XX, mişcarea ecumenică a fost marcată
de trei viziuni fundamentale: 1. dorinţa de a realiza unitatea de credinţă între
confesiuni prin dialog teologic, având ca rezultat unitatea văzută a Bisericii
celei Una, 2. implicarea Bisericilor în sfera socialului, pentru dreptate, pace
şi păstrarea creaţiei ca semn al pregustării Împărăţiei lui Dumnezeu încă din
Această evaluare am discutat-o în cadrul seminariilor cu masteranzii anului I şi II ai speci
alizării Istorie şi Tradiţie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a
Universităţii din Bucureşti, în semestrul I al anului universitar 2007/2008, cărora doresc să le
mulţumesc pentru seriozitatea de care au dat dovadă. Tabelele comparative prezentate mai jos
li se datorează în mare parte. Doresc să mulţumesc în mod special Tamarei Guzun, lui Mihai
Dobre, Andone Cristinel şi Alexandru Barna.
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