ACTUALITATEA BISERICEASCĂ ŞI ECUMENICĂ
CHURCH AND ECUMENICAL NEWS

Vizita Sanctității Sale Mathias, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Tewahedo Etiopiene, la Consiliul Mondial al Bisericilor
(CMB), februarie 2017
În februarie 2017, Sanctitatea Sa Mathias, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Tewahedo Etiopiene, a vizitat Centrul Ortodox de la Geneva, în special sediul CMBului. Programul a inclus o întâlnire cu studenții de la Institutul Ecumenic Bossey,
conducerea CMB și o vizită la Centrul Ortodox din Chambésy.
Publicăm mai jos mesajul adresat de Sanctitatea Sa Patriarhul Mathias în
fața membrilor staffului CMB spre a înțelege mai bine ce anume înseamnă o
organizație ecumenică precum CMB pentru una dintre bisericile sale membre.
Acest mesaj, pe lângă curtoazia cerută de contextul în care a fost rostit, cuprinde
următoarele aspecte principale:
• Invocă trei documente ecumenice principale care au contribuit la intrarea și rămânerea Bisericilor Ortodoxe în cadrul CMB. Este vorba de
Declarația de la Toronto, Întelegerea și Viziunea Comună și Raportul
final al Comisiei Speciale despre Participarea Ortodoxă în CMB ;
• Se amintește de Consiliul Inter-Religios care funcționează în Etiopia sub
coordonarea Bisericii Ortodoxe Etiopiene, care este biserică majoritară în această țară. Creșterea islamului în Etiopia impune existența unui
astfel de Consiliu prezentat de Sanctitatea Sa Patriarhul Mathias ca o
implementare locală a programului CMB de dialog inter-religios ;
• Mesajul face aluzie la eforturile de pacificare a Etiopiei prin organizarea de întâlniri dintre putere și opoziție. Oricine cunoaște situația din
Etiopia știe că Patriarhul se referă la rebeliunile permanente care au loc
în diferite părți ale țării și care sunt suprimate de guvern în mod brutal.
Etiopia este o țară nedemocratică, condusă de un guvern autoritar în care
Biserica nu se bucură de libertate deplină. Mesajul Patriarhului este mai
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Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Mathias al Bisericii Ortodoxe Tewahedo Etiopiene rostit cu ocazia vizitei la Consiliul 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 împreună” (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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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.
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