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Editorial
Consiliul Mondial al Bisericilor, în colaborare cu Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, a organizat la Sibiu, în 9-12 noiembrie 2010,
o consultare interortodoxă cu tema „Mişcarea ecumenică în educaţia teologică
şi în viaţa Bisericilor Ortodoxe”. Au participat reprezentanţi din diferite Biserici Ortodoxe Răsăritene şi Orientale. Scopul principal al întâlnirii a fost de a
analiza cum anume au fost implicate Bisericile Ortodoxe şi şcolile teologice în
mişcarea ecumenică modernă de la începuturile acesteia şi ce fel de paşi înainte
ar trebui iniţiaţi astăzi. Programul acestei consultări a inclus în principiu două
feluri de prezentări: prezentarea mai multor studii legate de tema consultării,
urmate de discuţii şi prezentări de rapoarte cu privire la educaţia teologico-ecumenică în diferite Biserici Ortodoxe. Acest număr al Revistei Teologice publică
patru din cele şase studii prezentate în cadrul consultării. Primul studiu aparţine
domnului Georges Lemopoulos, Secretar General adjunct al CMB, şi reflectă
asupra „Participării Ortodoxe în mişcarea ecumenică: câteva întrebări cu privire la educaţia teologică astăzi şi mâine”. Prezentarea lui Lemopoulos a jucat
un rol important în cadrul consultării, în special datorită întrebărilor ridicate.
Sperăm că publicarea acestui studiu aici va provoca pe cititorii acestei reviste în
acelaşi mod în care a făcut-o în cadrul consultării de la Sibiu. Cel de-al doilea
studiu îl are ca autor pe Pr. Dr. K.M. George, un bine-cunoscut teolog ortodox
oriental şi prezintă „Educaţia teologică în tradiţia orientală ortodoxă şi în mişcarea ecumenică”. L-am selectat spre a fi publicat aici pentru ideile lui clare şi
pentru faptul că subliniază unitatea dintre toate Bisericile Ortodoxe în ceea ce
priveşte valorile lor, însă şi provocările cu care se confruntă şi speranţele pentru
viitor.
Ultimele două studii au fost prezentate de: Înaltpreasfinţia Sa Mitropolit Prof.
Dr. Gennadios de Sassima, „Mişcarea ecumenică în viaţa Bisericilor Ortodoxe”
şi Pr. Dr. John Jillions (Biserica Ortodoxă în America), „Viitorul angajamentului
teologic ortodox: tradiţionalist, linia principală sau profetică?”. Publicăm aceste
studii pentru excelentul lor conţinut teologico-ecumenic care trebuie să fie împărtăşit cu toţi cei care sunt interesaţi de participarea ortodoxă în mişcarea ecumenică
şi de rolul educaţiei în viaţa Bisericilor Ortodoxe.
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Nădăjduim că eforturile autorilor de a scrie aceste studii excelente, precum
şi cele ale traducătorului a cărui muncă a făcut aceste studii accesibile pentru
teologii români, vor fi apreciate de cititorii noştri.
Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”
Sibiu, România
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