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Raport cu privire la consultarea despre ecumenismul
consiliar*
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5–11 februarie 2012

I. Introducere
„Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde
a chemării voastre; este un Domn, o credinţă, un botez, Un Dumnezeu şi Tatăl
tuturor” (Efeseni 4,4-6a)
În cadrul mişcării ecumenice, consiliile Bisericilor slujesc ca cele mai
semnificative şi mai dominante expresii ale angajamentului Bisericilor în che
marea lor comună la unitate, mărturie şi slujire comună. Deşi sunt de origine
diferită şi variază ca alcătuire şi structură, deşi au diferite arii de angajament,
consiliile împărtăşesc o importantă vocaţie ecumenică a frăţietăţii (fellowship),
a angajamentului în mărturia comună şi a promovării spre unitatea vizibilă
pentru Bisericile dintr-un loc anume.
Consultarea cu privire la ecumenismul consiliar ţinută la Saydat El Jabal,
Liban, în perioada 5–11 februarie 2012, a adus laolaltă 43 de participanţi
reprezentând 32 de consilii diferite, inclusiv Consiliul Ecumenic al Bisericilor
(CEB). Fiecare regiune din lume – Africa, Caraibe, America Latină, America
de Nord, Europa, Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu – a fost reprezentată de
un comitet de conducere consiliar fie regional, fie naţional.
Consultarea se situează în cadrul unei bogate istorii a unor astfel de
întâlniri. Întâlnirile precedente ale conducerilor Organizaţiilor Ecumenice
Regionale (OER) şi Consiliilor Naţionale ale Bisericilor (CNB) au fost con
vocate de către Consiliul Ecumenic al Bisericilor în 1971, 1986 şi 1997. La
fel ca la întâlnirile precedente, această consultare a căutat să examineze baza
teologică a consiliilor, diferitele roluri ale consiliilor în contexte variate, teme
paralele şi arii de angajament, precum şi viitoare direcţii şi viziuni, toate în
cadrul înţelegerii actualului spectru ecumenic în care trăim.
Este semnificativ faptul că această întâlnire a avut loc în Liban. Regiu
nea Orientului Mijlociu reflectă moştenirea noastră creştină comună. Este o
regiune de mare complexitate, care la ora actuală se confruntă cu numeroase
provocări. Chiar în momentul întâlnirii, participanţii au fost permanent la
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Traducere din limba engleză realizată de Daniel Buda.
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