Actualitatea ecumenică/Aktuelles/Ecumenical news

„Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace!”
Mesajul Convocării Ecumenice Internaţionale pentru Pace*
17–25 mai 2011, Kingston, Jamaica

Să vă dăruiască, după bogăţia slavei Sale, ca să fiţi puternic
întăriţi, prin Duhul Său, în omul dinăuntru, şi Hristos să
se sălăşluiască, prin credinţă, în inimile voastre, înrădăcinaţi
şi întemeiaţi fiind în iubire. (Efeseni 3,16-17)

Noi înţelegem pacea şi realizarea păcii ca o parte indispensabilă a cre

dinţei noastre comune. Pacea este în mod indispensabil relaţionată cu dragos
tea, dreptatea şi libertatea pe care Dumnezeu a oferit-o tuturor oamenilor
prin Hristos şi prin lucrarea Duhului Sfânt ca dar şi vocaţie. Pacea constituie
un model de viaţă care reflectă paticiparea umană la dragostea lui Dumnezeu
pentru lume. Natura dinamică a păcii ca dar şi vocaţie nu neagă existenţa
tensiunilor care formează un element intrinsec al relaţiilor umane, însă poate
atenua forţa lor distructivă prin realizarea dreptăţii şi a reconcilierii.
Dumnezeu binecuvântează pe făcătorii de pace. Bisericile membre ale
Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) şi alţi creştini sunt mai uniţi ca
oricând, în căutarea mijloacelor de abordare a violenţei şi respingerii războiului
în favoarea „păcii drepte” – consolidarea păcii cu dreptate printr-un răspuns
comun la chemarea lui Dumnezeu. Pacea dreaptă ne invită să ne unim într-un
itinerar comun şi să ne angajăm să construim o cultură a păcii.
Noi, aproape 1000 de participanţi din peste 100 de naţiuni convocaţi
de CMB, am împărtăşit experienţa Convocării Ecumenice Internaţionale pen
tru Pace (CEIP), o adunare a Bisericilor creştine şi partenerilor inter-religioşi
angajaţi pentru pace în comunitate, pace cu pământul, pace în economie
şi pace între oameni. Ne-am întâlnit în campusul Universităţii West Indies
(Mona) lângă Kingston, Jamaica între 17 şi 25 mai 2011. Suntem profund
recunoscători gazdelor noastre din Jamaica şi regiunii Caraibelor care au oferit
un loc bogat şi spaţios pentru frăţietate şi creştere în harul lui Dumnezeu. Prin
simplul fapt că ne-am întâlnit pe locul unei foste plantaţii de zahăr, ni s-a adus
aminte de nedreptatea şi violenţa sclaviei şi a colonialismului şi de formele de
sclavie care încă îmbolnăvesc lumea de astăzi. Am fost de asemenea informaţi
despre serioasele provocări ale violenţei în acest context, precum şi implicarea
curajoasă a Bisericilor de a se confrunta cu aceste provocări.
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Traducere din limba engleză realizată de Daniel Buda.

