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Cuvânt înainte

În 2001 Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) a lansat „Decada pentru 
depăşirea violenţei”, cu scopul declarat de a aduce în centrul reflecţiei teologice 
şi al practicilor eclesiale preocupările pentru pace, dreptate şi reconciliere. Biseri-
cile Ortodoxe membre ale CMB au dat o atenţie semnificativă acestui proiect. Au 
fost deja organizate două conferinţe cu participare din partea teologilor ortodocşi. 
Prima dintre aceste conferinţe a avut loc la Bucureşti, România, între 29 iunie-3 
iulie 2009, cu tema „Etica păcii ortodoxe în creştinismul oriental şi răsăritean – o 
consultare creştină ortodoxă cu privire la învăţăturile şi practica eticii ortodoxe 
pentru pace”. Scopul ei a fost acela de a explora diversele aspecte ale eticii păcii 
aşa cum se regăsesc în istoria Bisericilor Răsăritene. În zilele noastre, tradiţia 
ortodoxă are o bogată varietate de experienţe istorice, culturale şi antropologice, 
inclusiv complexităţile cu privire la etica păcii, atitudinile cu privire la conflicte 
etc. Conferinţa de la Bucureşti a invitat diferite tradiţii ortodoxe să-şi prezinte po-
ziţiile şi practicile lor cu privire la pace şi alte provocări legate de tema păcii. Cea 
de-a doua conferinţă a avut loc în Leros, Grecia, între 15-22 septembrie 2009, şi 
s-a concentrat pe formularea unui prim răspuns al teologilor ortodocşi la proiectul 
de Declaraţie Ecumenică cu privire la pacea dreaptă numită „O pace care surprin-
de toate înţelegerile...”. Studiile prezentate au încercat să acopere aria tematică a 
Decadei pentru depăşirea violenţei: pace în comunitate, pace pentru pământ, pace 
în piaţă, pace între oameni. O a treia conferinţă a avut loc în Saidnaya, Siria, între 
17-22 octombrie 2010, cu tema „Contribuţia ortodoxă la o teologie a păcii drepte 
– dezvoltarea principiilor unei păci drepte”. Aceasta s-a concentrat pe exemple 
concrete şi concepte cu privire la cum au tratat diferitele Biserici Ortodoxe, de-a 
lungul istoriei, provocările legate de pace. 

Al patrulea număr al publicaţiei Revista Teologică din 2010 este dedicat unor 
Reflecţii cu privire la etica ortodoxă pentru pace. Diferiţi teologi ortodocşi au fost 
invitaţi să contribuie cu studii care reflectă în sens larg cum anume a răspuns tradiţia 
ortodoxă din punct de vedere istoric sau răspunde în prezent la provocările legate 
de etica păcii. Ar trebui menţionat aici că toţi autorii acestor studii publicate au fost 
implicaţi în conferinţele menţionate mai sus. Studiul Pr. Emmanuel Clapsis este 
publicat exact cum a fost prezentat în conferinţa din Leros, de vreme ce nu există 
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intenţia publicării unui volum care să cuprindă studiile prezentate la acea conferin-
ţă. Atât studiul Prof. LeMaster cât şi cel al lui Marian Gh. Simion au fost adaptate 
în mod special pentru această revistă. În ceea ce priveşte studiul lui Ciprian Iulian 
Toroczkai, acesta a fost prezentat în conferinţa de la Saydnaya.

Intenţia Revistei Teologice de a publica un întreg număr dedicat păcii este 
de a contribui la o mai bună înţelegere a concepţiei şi atitudinii ortodoxe faţă de 
etica păcii. Această iniţiativă sperăm, de asemenea, să contribuie la stimularea 
interesului teologilor ortodocşi şi a comunităţilor pentru etica păcii, precum şi 
la alte chestiuni legate de pace şi astfel să adâncească interesul pentru Adunarea 
„Convocarea ecumenică internaţională pentru pace”, care va avea loc la Kingston, 
Jamaica, între 17-25 mai 2011. Suntem pe deplin convinşi că astfel de iniţiative 
sunt necesare, mai ales în ţările foste comuniste, unde interesul pentru problema-
tica păcii este scăzut datorită manipulărilor ideologice din perioada comunistă, 
când regimurile comuniste au transformat această temă crucială într-un instrument 
de propagandă. Speranţa noastră sinceră este că iniţiativa de faţă va contribui la 
schimbarea acestei atitudini. 

Conf. Dr. Sebastian Moldovan, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei 
Şaguna” Sibiu, România

Pr. Lect. Dr. Daniel Buda, Programme Executive Coordinator, CMB,  
Geneva, Elveţia


