
Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) 

Consultare inter-ortodoxă dinainte de Adunarea generală: 

O contribuţie ortodoxă la cea de-a 10-a Adunarea a CMB  

„Dumnezeul vieţii, condu-ne spre dreptate şi pace” 

Kos, Grecia, 11-17 octombrie 2012 

La iniţiativa Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), la invitaţia Sanctităţii Sale Patriarhul Ecumenic 
Bartolomeu şi sub auspiciile generoase ale Înaltpreasfinţiei Sale Mitropolitul Natanael de Kos şi Nisyros, 
reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe Răsăritene şi Orientale s-au întâlnit în insula Kos, Grecia, pentru a 
reflecta asupra temei celei de-a 10-a Adunări a CMB, pentru a se pregăti  pentru Adunarea de la Busan şi 
pentru a furniza contribuţia lor teologică următoarei Adunări a CMB din anul 2013. Comoderarea 
consultaţiei a fost asigurată de către Înaltpreasfinţia Sa Mitropolit Prof. Dr. Gennadios de Sassima în 
numele Bisericii Ortodoxe Răsăritene şi de Înaltpreasfinţia Sa Mitropolit Mor Eustathius Matta Roham în 
numele Bisericii Ortodoxe Orientale. 

 Este deja o tradiţie a ultimilor treizeci de ani în Consiliul Mondial al Bisericilor să se convoace o 
consultare inter-ortodoxă înaintea Adunărilor sale generale. Scopul principal al întâlnirii a fost de a studia, 
discuta şi reflecta asupra temei principale, precum şi a sub-temelor  următoarei Adunări din perspectivă 
ortodoxă spre a sluji ca o pregătire pentru toţi participanţii din Busan şi pentru a exprima aşteptările lor 
legate de următoarea Adunare a CMB şi dincolo de aceasta. Treizeci şi şapte de ierarhi, preoţi, profesori 
universitari, bărbaţi, femei şi tineri au fost primiţi cu căldură de către Înaltpreasfinţia Sa Mitropolitul 
Natanael de Kos şi Nisyros în cadrul sesiunii de deschidere, urmată de sfinţirea unei noi capele la care au 
participat toţi delegaţii, precum şi reprezentanţi ai clerului şi laicatului local şi ai autorităţilor locale. După 
o introducere în scopul consultării şi o reflecţie teologică asupra temei, îngrijorărilor şi speranţelor legate 
de viitor, realizată de Înaltpreasfinţia Sa Mitropolit Prof. Dr. Gennadios de Sassima (Patriarhia ecumenică) 
şi o scurtă prezentare a tuturor participanţilor, Domnul  Georges Lemopoulos, Secretar General adjunct al 
CMB şi Pr. Dr. Daniel Buda, Secretar Executiv pentru Relaţii bisericeşti şi ecumenice au prezentat  “De la 
Porto Alegre la Busan: Raport de activitate reflectând contribuţiile ortodoxe la CMB şi răspunsurile CMB 
pentru ortodocşi.”  

Ziua de sâmbătă, 13 octombrie, a debutat cu o reflecţie biblică asupra textului din Facere 2, 5-9; 15-17 
realizată de Prof. Dr. Dimitra Koukoura (Patriarhia ecumenică). O primă prezentare detaliată, cuprinzând 
reflecţii extinse asupra temei Adunării, a fost prezentată de către Prof. Dr. Marina Kovolopoulou (Biserica 
Greciei). Au urmat două reflecţii asupra aceleiaşi teme din perspectiva unităţii prezentate de către 
Înaltpreasfinţia Sa Mitropolit Dr. Vassilios de Constantia (Biserica Ciprului) şi Dr. Wedad Tawfik 
(Biserica Ortodoxă Coptă) şi de alte două prezentări, din perspectiva dreptăţii şi a păcii, realizate de 
Arhim. Prof. Dr. Jack Khalil (Patriarhia Ortodoxă a Antiohiei) şi Doamna Salpy Eskidjian (Biserica 
Apostolică Armeană – Sfântul Scaun de Cilicia). Preasfinţia Sa Episcopul Hovakim Manoogian (Biserica 
Apostolică Armeană, Scaunul-mamă de la Sf. Etchmiadzin) a condus apoi un moment special de rugăciune 
datorat anunţării trecerii la cele veşnice a Patriarhului armean al Ierusalimului, Preafericirea Sa Torgom 
Manoogian.  

Duminică, 14 octombrie, delegaţii au participat la Sfânta Liturghie în Catedrala Sf. Nicolae, după care au 
vizitat oraşul Kos (cu copacul lui Hipocrate şi asclepieion-ul acestuia) şi biserica Sf. Gheorghe din 
Mavrokampia, unde au fost primiţi de comunitatea locală.  

Luni, 15 octombrie, după ce a fost prezentată o reflecţie biblică asupra textului din Fapte 8, 26-40 de către 
Înaltpreasfinţia Sa Mitropolitul Serafim de Zimbabwe şi Angola (Patriarhia Ortodoxă a Alexandriei), 



participanţii la consultare au fost invitaţi să studieze împreună o Declaraţie despre unitate care se 
pregăteşte spre a fi prezentată în cadrul Adunării din Busan şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea 
acestui document. După o introducere în acest text realizată de către Natasha Klukach, Secretar Executiv 
pentru relaţiile bisericeşti şi Ecumenice, au fost prezentate două impulsuri la acest document de către Prof. 
Dr. Paul Meyendorff (Biserica Ortodoxă în America) şi de  Muna Mushahwar (reprezentantă a tinerilor, 
Patriarhia Ierusalimului) urmate de discuţii şi propuneri legate de Declaraţia de unitate. Reflecţiile asupra 
temei Adunării au continuat cu alte două prezentări asupra temei Adunării din perspectiva mărturiei şi a 
misiunii realizate de Înaltpreasfinţia Sa Mitropolit Prof. Dr. Nifon de Târgovişte (Biserica Ortodoxă 
Română) şi Dr. Xanthi Morfi (Patriarhia Ecumenică). Au urmat apoi două reflecţii adiţionale despre 
perspectiva ortodoxă asupra drepturilor omului (Prof. Dr. Konstantinos Delikostantis, Patriarhia 
Ecumenică) şi eco-dreptate (Dr. Lucas Adrianos, Patriarhia ecumenică).  După-amiază, delegaţii au vizitat 
biserica Ibly a Buneivestiri şi biserica Sf. Pavel din Linopoli. 

Ziua de marţi, 16 octombrie, a început cu o reflecţie  biblică  realizată de către Pr. Alexander Vasyutin 
(Biserica Ortodoxă Rusă). Domnul Douglas L. Chial, coordonatorul Adunării, a realizat apoi o prezentare 
detaliată a Adunării şi i-a introdus pe participanţi în programul, structura şi rezultatele care se aşteaptă de 
la viitoarea Adunare.  

În ultimele două sesiuni, participanţii au aprobat un raport al consultării care urmează să fie împărtăşit cu 
toţi participanţii la Adunare, ca o contribuţie ortodoxă în numele tuturor Bisericilor ortodoxe membre. În 
partea sa principală, acest raport conţine o reflecţie asupra temei Adunării. În teologia ortodoxă, 
“Dumnezeul vieţii” este înţeles trinitar. Dumnezeul Cel în Treime este Dumnezeul vieţii pentru întreaga 
creaţie, pentru că El a creat lumea şi El o menţine şi o protejează ca o expresie a iubirii Lui. Actul suprem 
al iubirii lui Dumnezeu  este iconomia mântuirii, care este înţeleasă ca o recreare şi o restaurare a 
umanităţii. Chemarea pentru unitate, dreptate şi pace rămâne chemarea noastră până astăzi, aşa cum 
Domnul nostru Cel Întrupat S-a rugat înainte de patimile Sale (Ioan, cap. 17). Ca ortodocşi, noi suntem 
angajaţi să cooperăm cu toţi creştinii de dragul dreptăţii, păcii şi unităţii, pe baza mesajului lui Hristos şi a 
dragostei lui Dumnezeu pentru umanitate şi pentru întreaga creaţie. În vreme ce lucrăm împreună pentru 
dreptate şi pace în această lume, noi suntem conştienţi că dreptatea şi pacea depline vor fi realizate numai 
în eshaton, unde Hristos le va  “împlini pe toate” (Efeseni 1, 22). 

 Faptul că întâlnirea a avut loc în Grecia a dat participanţilor oportunitatea de a avea contact direct cu 
poporul grec care se confruntă cu o profundă criză economică. Participanţii s-au rugat pentru Grecia şi şi-
au exprimat nădejdea că criza economică va fi în curând depăşită. Consultaţia din Kos a oferit de asemenea 
ocazia delegaţilor să viziteze mai multe parohii locale, să se roage cu membrii acestora şi să fie informaţi 
în legătură cu viaţa cotidiană din Kos. 

 De asemenea, membrii consultaţiei din Orientul Mijlociu i-au informat pe ceilalţi participanţi despre noile 
evenimente din regiune. Participanţii şi-au exprimat adânca lor preocupare legată de escaladarea 
violenţelor în regiune, în special în Siria, şi s-au rugat pentru pacea în Orientul Mijlociu., exprimându-şi 
speranţa că Dumnezeu va conduce regiunea şi întrega lume spre pace şi dreptate.  

Trad. din eng. de Pr. Lect. Dr. Daniel Buda, Sibiu/Geneva 

 

 

 


