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degrabă diplomatic: există eforturi de pace în țară și dialog între putere și 
opoziție în vederea pacificării ;

• Acest mesaj ne oferă o prezentare a stării actuale a Bisericii Ortodoxe 
Etiopiene, anume numărul de credincioși, parohii, ierarhi etc., ceea ce-i va 
satisface pe amatorii de statistici. Peste ani această statistică va fi folosită 
de către istorici pentru a arăta dimensiunile acestei biserici în anul 2017;

• Cel mai important lucru însă ni se pare a fi modul în care un Patriarh al 
unei biserici ortodoxe orientale expică rolul CMB în viața bisericii pe 
care o conduce.

Pr. Prof. Dr. Pavel Aurel
Pr. Conf. Dr. Habil Daniel Buda

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Mathias al Bisericii Or-
todoxe Tewahedo Etiopiene rostit cu ocazia vizitei la Consi-

liul Mondial al Bisericilor, februarie 2017

Mă simt onorat și privilegiat să mă aflu în mijlocul dumneavoastră și să vă 
aduc salutări frățești din partea poporului meu și în special din partea celor peste 
50 de milioane de membri ai Bisericii Ortodoxe Tewahedo Etiopiene. Psalmistul 
spune: „Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai a locui frații împre-
ună” (Psalm 132:1).

Dragi frați și surori,

Chiar de la fondarea lui, CMB-ul, în a cărui casă ne aflăm astăzi, s-a dedicat 
căutării unității între și în rândul comunității creștine internaționale care este atât 
de mare ca număr și atât de diversă în ceea ce privește culturile, istoria și tradițiile, 
însă toți se unesc în a-L cinsti pe Dumnezeu Atotputernicul – Tatăl, Fiul și Sfântul 
Duh – Creatorul universului.

Astăzi CMB are 348 de biserici membre. Ce bucurie! Acest succes însă nu 
a fost realizat fără sacrificiu. Predecesorii noștri ecumenici care au purtat torța 
ecumenică, au plătit un preț mare pentru acest succes. Doresc ca fiecare dintre voi 
să stea în rugăciune și să le mulțumească pentru activitatea ecumenică pe care ei 
au realizat-o cu succes. 

Într-adevăr, sunt multe evenimente istorice pe care am putea să le evocăm. 
Doresc ca în acest scop să mă limitez la cel puțin trei realități incontestabile, care, de 
fapt, au contribuit de asemenea din greu la păstrarea Bisericilor Ortodoxe în CMB. 
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• Primul este „Declarația de la Toronto” emisă în 1950 de către comitetul 
Central. Declarația are două părți: prima declară cu claritate ceea „ce nu 
este CMB” iar a doua relevă cu grijă „viața în Consiliu.”

• Această declarație formulată cu grijă a fost urmată de un document de o 
egală importanță istorică, anume Întelegerea și Viziunea Comună. Aces-
ta este de asemenea un alt document inovator care ne-a ajutat să rămâ-
nem împreună. 

• Un alt document la fel de important este cel al Comisiei Speciale despre 
Participarea Ortodoxă în CMB. Acest document ne-a ajutat să ne con-
fruntăm și să acceptăm cele mai sensibile chestiuni cu care se confruntă 
membrii ortodocși ai CMB.

Aceste trei documente inovatoare ne-au ajutat să ne asigurăm că am realizat 
ceea ce au afirmat predecesorii noștri în 1948, anume că „noi intenționăm să ră-
mânem împreună.” 

În comparație cu acel timp istoric al creerii CMB, astăzi creștinismul se află 
sub atac, provocare și confruntare în întreaga lume. Să fie prin urmare clar, așadar, 
că principiile și obiectivele articulate când a fost creat CMB-ul, au relevanță și 
sens și astăzi, mai mult decât oricând. 

Dacă noi, membrii Consiliului, ne-am mări puterea și resursele noastre de 
orice dimensiune și ne-am strădui la realizarea chemării noastre în mod indivi-
dual și colectiv – noi putem, cu ajutorul Atotputernicului să răspundem chemării 
Domnului nostru pentru slujire și pentru sacrificiu și să contribuim la o ordine 
temătoare de Dumnezeu mai dreaptă și mai plină de pace.

Multe au fost realizate până acum, însă mult mai multe au rămas de făcut. 
Doresc să subliniez faptul că în toate activitățile și succesele trecutului, voi, stafful 
organizației și predecesorii voștri, au jucat un rol cheie – iar pe viitor trebuie să 
rămână tot așa – nu numai prin realizarea funcțiunilor normale care se așteaptă de 
la voi, dar de asemenea prin elaborarea de căi creative și inovative de întâlnire a 
provocărilor complicate a fiecărei biserici membre din întreaga lume. 

Voi, mult mai mult decât mine, știți foarte bine că nedreptatea, războiul, cearta, 
sărăcia, naționalismul îngust sub diferite chipuri, dezbină și distrug lumea noastră. 

Astfel CMB a chemat nu numai bisericile membre și consiliile ecumenice, 
ci și guvernele, liderii mondiali, și mișcările sociale să stea împreună în lupta îm-
potriva devastării – răspunzând dezastrelor naturale precum și dezastrele făcute 
de mână omenească, asigurând pacea, dreptatea și demnitatea tuturor și făcând 
pământul nostru un loc mai sigur de locuit. 

Este un fapt incostestabil că preocuparea majoră a CMB este protejarea și 
apărarea păcii, dreptății și demnității poporului creat după chipul lui Dumnezeu 
în deplinătatea lui, ghidat de mesajul Domnului nostru Iisus Hristos „Pace vă las 
vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum lumea vă dau Eu” (Ioan 14, 27).
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Iisus și-a continuat învățătura sa despre pace: „Acestea vi le-am grăit, ca 
întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit 
lumea” (Ioan 16, 33). Bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu, CMB a dat priorita-
te chestiunii păcii și reconcilierii. Nici filosofia umană, nici înalta tehnologie sau 
armele nu pot aduce pace și reconciliere mai bine decât cuvântul lui Dumnezeu, 
așa cum se poate observa în istoria lumii. 

Mesajul recent al CMB cu privire la „pelerinajul dreptății și păcii” ne-a ghi-
dat și continuă să ne ghideze în misiunea noastră de învățare și mobilizare a bise-
ricilor noastre și a membrilor noștri pentru pace și dreptate. 

În biserica noastră, pacea este mesajul zilnic. De-a lungul serviciului liturgic, 
pacea este subliniată zilnic de-a lungul întregii țări, pacea în versiunea limbii am-
haric-gî’îz „Selam,” în ebraică „Shalom.”

Noi am urmat în mod credincios chemarea CMB la dialog inter-religios spre 
a fi intregrat ca o parte importantă a responsabilității noastre ecumenice. Astfel, 
împreună cu alte grupuri religioase, noi am format un consiliu inter-religios puter-
nic format din catolici, musulmani și protestanți sub conducerea bisericii noastre. 
Consiliul se ocupă, printre altele, cu pacea și reconcilierea. Organizează consultări 
cu privire la diferite provocări cu care se confruntă țara. 

Consiliul emite declarații echilibrate și orientate spre acțiuni direcționate, în 
sens larg, spre instituții politice și către popor. De anul trecut, Consiliul Inter-Reli-
gios a organizat două consultații majore cu privire la crizele politice și economice 
curente cu care se confruntă țara. 

La sfârșitul fiecărei consultări au fost emise declarații importante, chemând 
pe toți cei implicați să lase de-o parte diferendele lor politice și să lucreze în mod 
colectiv pentru păstrarea păcii. 

Pacea și reconcilierea sunt părți vitale ale slujirii bisericii noastre. În diferite 
ocazii, Sfântul Sinod a propus atât guvernului cât și opoziției să se adune și să discu-
te  situația critică cu care se confruntă țara, cu obiectivul de a găsi soluții de durată.

Este de asemenea important să subliniem aici că Președintele și Primul Mi-
nistru etiopieni, în cuvântările lor adresate Parlamentului au chemat la o întâlnire 
comună înte partidul aflat la putere și opoziție cu obiectivul definit de a adresa în 
mod colectiv problemele critice cu care se confruntă țara. 

Ca rezultat al acestei chemări, partidul de la putere și grupul de opoziție au 
început acum să discute în modul cel mai serios procesul de pregătire pentru o 
discuție substanțială. 

În legătură cu aceasta, doresc să exprim aprecierea bisericii noastre față de 
conducerea CMB pentru vizita ecumenică oportună condusă de Dr Agnes Abuom, 
moderatoarea Comitetului Central. 
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De-a lungul vizitei lor, ei s-au întâlnit cu președintele și cu ministrul afacerilor 
externe. Vizita lor, alături de alte acţiuni semnificative, a adus încurajarea morală că 
mișcarea ecumenică este cu noi atât în vremui bune cât și în vremuri dificile. 

Biserica Ortodoxă Tewahedo Etiopienă și poporul ei nu pot uita încurajarea 
morală și susținerea umanitară primită din partea CMB de-a lungul puternicei foa-
mete (1983–1985) care a afectat milioane din oamenii noștri. Prin ajutorul vostru, 
biserica noastră a fost capabilă să salveze viața a mulți etiopieni. În acest moment 
aș dori să mulțumesc pentru aceasta dumneavoastră și organizațiilor voastre par-
tenere. 

Pot să spun multe despre CMB care este avangarda și umbrela bisericilor 
creștine. Nu voi uita să spun că, în calitate de biserică membră fondatoare, biserica 
mea și eu ne simțim mândri și onorați să aparținem acestui consiliu universal care 
a adus și se străduiește să aducă o cooperare mai strânsă și o înțelegere reciprocă 
între și în rândul bisericilor. 

De asemenea mulțumesc CMB-ului pentru că ne-a onorat prin alegerea 
delegaților noștri ca membri ai Comitetului Central și ai comitetului Executiv. Am 
devenit membri ai Comitetului Executiv după 65 de ani, deși suntem una dintre 
bisericile membre ale CMB-ului. De asemenea doresc să folosesc această oportu-
nitate spre a exprima aprecierea bisericii mele pentru multele voastre vizite către 
biserica noastră.

Simt că CMB are dreptate să facă aceasta pentru că Biserica Ortodoxă Te-
wahedo Etiopiană, care a fost fondată în primul secol, având acum mai mult de 50 
de milioane de membrii, peste 35000 de biserici parohiale, peste 1500 de mănăs-
tiri vechi (inclusiv cele din Ierusalim), peste 50 de arhiepiscopi și episcopi, peste 
400.000 de clerici hirotoniți, peste 20.000 de școli clasice și eclesiale, alături de 
moștenirea ei minunată a recunoașterii internaționale, are un mare potențial și stă 
la dispoziția CMB-ului. 

Fie ca harul și binecuvântarea Celui Atotputernic să fie cu voi cu toți și cu 
familiile voastre și cu comunitatea creștină internațională. 

Fie ca dedicarea și devoțiunea tuturor celor aflați în slujba Dumnezeului nos-
tru prin acest univers magnific. El singur a creat în mod abundent, frumos și deplin 
„roada omenească”, care va aduce cinste și glorie numelui Său și Împărăției Lui.

Dumnezeu să vă binecuvinteze!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Dumnezeu Cel Unul. Amin.

Abba Mathias I, 
Patriarhul  Etiopiei, 

Arhiepiscop de Axum, 
Deținător al Scaunului Sf. Tekle Haimanot


