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PENTRU DIAWG 

Termenul dialog, căruia Conciliul Vatican ll îi consacră un paragraf 
întreg în constituţia Gaudium et spes (nr. 92), este reţ'ţ�l lîngvistic al unui 
mod nou de a fi Biserică şi de a face Biserici, caracterizat prin atenţia faţă de 
celălalt şi faţă de valorile sale şi nu prin judecată, -superioritate, emarginare, 
condamnare. Iar termenul teologic precizează orientarea şi structura generală 
a dialogului. Prin urmare, dialog·teologic înseamnf dialogul credinţei, dialo
gul frăţesc, dialogul laicilor cu ierarhia, dialogul ecumenic, dialogul inter
religios, dialogul Bisericii cu societatea etc. 

Cât priveşte acest comportament eclezial şi ,social� precizăm că este 
necesar pe de o parte, iar pe de alta nu este cruţat de greutăţi, deoarece multă 
vreme am trăit diferenţa dintre noi ca ameninţare. Ne-ani suspectat unii pe 
alţii, indiferent care a fost motiwl. Datorită necazurilor, am fost împreună 
uneori, dar în subconştient am rămas străini, deşi trăiam' pe acemşi pământ şi 
vorbeam aceeaşi timbl.LTrebuie să recunoaştem ci 'n-am avut nimic de 
câştigat, dimpotrivă am pierdut şi vom pierde mereu câtl'vreme vom rămâne 
fraţi separâţisâttcertaţi. Domnul Cristos ia spus: vai de <JÎllul datorită căruia
au loc pricinile·diiscandal (Mt 18,7). Să medităm cu atenţie. Pentru cei care 
nu au auzit de Cristos şi dei Evanghelie, cămaşa fără cuslturl a Mântuitorului 
dar sf'âşiată de certurile noastre ideologice, ist&ice, politice, ·materiale etd., 
constituie un scandal. Şi· atunci? Să stăm de vorbă, să ne cunoaştem şi, de ce 
nu, să ne înfrăţim, sl neintllnim. În"sensul acesta, avem un progr� minim 
dar substanţial, formulat de cardinalul Y: Congar în ·renumita sa carte 
Chretiens desunis, principes d'un decumehisme catholiqu'e din anul ·1937: ln
loc să ne certăm unii cu alţii; să căutăm elementele de adevăr de;. la ceilalţi
şi să le îmbrăţişăm.

·' Evident, în drum spre unitatea creştihilor ne bazărr{ tn primul rând pe
credinţi care · este darul lui Dumnezeu. 'În sensul ttcesta, voin încerca să
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pregătim terenul şi să dăm mărturie despre el, vom încerca să privim fiecare 
persoană cu ochii săi, participând la vindecarea omului, căutând partea sa de 
adevăr, invitându-l să părăsească partea sa de minciună, invitându-l, dacă 
vrea, să intre în Biserică. Dialogul cu ceilalţi va fi un dialog frăţesc. Nu vrem 
să judecăm pe nimeni şi nici nu vrem să dirijăm _pe careva. Vrem să ne situăm 
în inima prieteniei creştine şi să lansăm, prin dialog

1 
un apel la libertatea 

celuilalt. ·Propunem un �ialog bazat pe respectul seme�ilor noştri, co�vin şi . 
fiind � în măsura în c3:.re sunte� mai aproap� de Dtimnezeu îq ��ea măsură
suntem mai mult noi înşine, adică liberi. 

· · 

'Dorim un dialqg cu�cietatea, cu laicii. N� suntem peqtrupoqf4zi� şi* 
aIJN�- Recunoaştem că.puţre,aierarhiei bisericeşti nu proVffie (#Jttr-tl.delegare 
a comunităţii, dar __ dintr-o.alegere a lui Dumne�u. Co11ciliul V'clţicap 11,îi ui�
deamnă pe laici să accepte cu promptitudine şi _în spiritul ascultării creştine ceea 
ce păstorii l�r, ca reprezentru;iţi ai lui Cristos, au hotărât în calitate de învăţători 
şi conducători ai Bisericii (Lumen gentium, nr. 37). 

Ţinând_ cont şi de schimbările care au lo.c astăzi Îl), $()��etatea româ
nească, în sp� întâlnirile cu repi:�ntanţii altor religii necreştine, intenţio-

năm ş( un dialqj interrelig!9s. În raport cµ �ti oam�i care n4 ,au auzit de 
Evanghelie.� nu au primit pe Duhul Stănt, vestir�a lui Cristos nu îqseamnă 
deranjarea conştiinţelor şi valorilor proprii. Şi asta, pentru cel putjn., 401.@ mo
tiye: nw ÎQ.ti pentru� vestirea creş� corespunde unei porunci precise.pr,imită 
dy}a CristO!k mergeţi apiar,faceţi discipoli ditJ toatepaţiuqile (Mt 28,19) -, 
81?<>� � că oricare ai::: p. mentei� ceJorlalte religii, ele nu-l. pot ofeq pe Cristos. 
Fără în4�Wă,, conţin � Cuy�t al lui Dumnezeu, dar nu, Îfii�duie trăirea, în -
Cristos,_ a ,��tei relaţii aksolut spe.c�ale cu Dum.ne,zeu, revelat ca TaţA, care,
es�e apecifi�ul creş��smulut Pe scutţ atunci când ţreştinul vesteşte Evan
�eµa �ui_om dintr-o altă tradiţie, religioasă:, are conştiin� că poate duce la 
desăvâ{şire fericireil. �- pec� nu este vorba de distrugerea bogăţiil�r specifice 
fiecărei� ci de a le CQn� la desăvârşire prin predicarea Învierii lui Cristos. 

Dar, dialogul cel mai necesar pentru noi este dialogul. ecumenic cu .ce
lelalte Biserici şi cpmunităti creştine, în. special cu Biserica ortodoxă. Pentru 

• a:_evita orice fel d� ambiguitate, seunem.clar � deschis că între Biserica ro-
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mano-catolică şi Biserica ortodoxă încă nu. există o comuniune perfectă. de 
credinţă. În privinţa aceasta, perspectiva catolică asUpnkecumbnismului poate 
fi rezu� în următoarele puncte. 

• 
ţ • J"' lt�., • ' 

. Domnul CristQS a întetneiat o singură Biserică. în ciuda vainţei divine, 
mai multe Biserici creştine se prezintă astăzUiecw;e în parte ca adevărata 
moştenito�� a lui lsQs Cristos. Ca şi cum Cristos ar iţ�mpărţit ... O-astfel de 
s;parai;e în;eamqă infidelitate faţă de voinţa lui Cristos, scandal pentru oa..,_ 
nieni, piedică în faţa pre��i Evangheliei. Sub impui� lucrării I)ulu.Jlui 
Sfâ�t s-:-4:păscut m�ea mişcare ecumenică. P�cip�}a această mişcare ctil

1

care r
i

��9că pe JJµrpnezeu Treime, izvorul µ�ţătii;fi. care cred căJsus este 
Domn şi Mântuitor. Ei doresc o Biserică a lui Dumnezeu una şi vizibilă, cu 
adevărat universală, trimisă în lumea întreagă. 

O astfel de Biserică, adică Biserica unică a lui Cristos, este prez,entă 
în' Biserică catolică. În acelaşi timp, nu negăm Îap�l că numeroase eleµiente 
de sfinţire şi de adevăr-·subzistă în'âfara structµril�r _5!1�·: Aceste elemente 

. •· . ." Jll.;. c . 

aparţih Bisericii lui -Cristos şiJ�. invită pe toţi la unitatea. catolică ( Gaufiium �{
spes: n·r. 8). Din aceeaşi constituţie pastorală, despre ţ�sefica în lu1J1ea con�~: 
temporan� pr,omulgat de.Conciliul,Vatican.H,_ aflăm.� o si'!gură şi unifli
1Jiserică � 7is1 instituiiă de Cristos D<?rnnul (nr. If.�ceastă 'unică Blseri� 
a lui Cristos există în Biserica câtoli�ă încă de la "început (nr. 4). Fideli 
credinţeî ·catolice,· afirmăm că �arul definitiv de Biserică unică a fost comu
nîcat îrtcă .de· Ia început de către Ct'istos Bisericii sale li el aceaktl unică'Bise
rică mf a fost distrusă chiar daci în decutsul istoriei sâle bimilenare au avut 
loc diviziuni. De asemenea este adev,răt că di\fÎziunile împiedită Biserica să. 
exprime pli11ătatea catolicităţii' (nr. 4). __ _ .�.

. Autorul 1,1nităţii B�ricii este Sfântul, J)ulÎ. S�iunea apostolică este 
în serviciufDuhului pentru edificarea unui singur trup-al lui Cristos. Tţebuie 
să depăşim ideea că numai membrii unei Biserici considerată ca o socie�te 
ar t

{ 

catolîci, ceilalţi neavânâ �tceva de făcut decât s!' revină. la Biserica 
marnă. În vitiuneâ Conciliului Vatican Il, Biserica văzuţi şi trăită înseamnă 
comuniune în Dubul Sfânt care o coitstinii� neîhtrerupt. Centrul CtlmuniuhiÎ1

este' d1stos (nr. 20). Biserica catolică nu are'un scop în sine, ea vrea sl fie
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semnul lui Cristos (J. � Convinctions catholiques sur /'oecumenisme, 
în: Theo, Fayud, Paris 1989, p. 583). 

În stărşit, orice creştin matur ar trebui să-şi pună· această întrebare: 
rugăciunea lui Isus Cristos din ajunul Pătimirii este o simplă figuri de stil sau 
o invitaţie reală ca toţi să fie una?

· ·Mai mulţi factori au dus la apariţia unui_ pluralism rel®os în ţara
noastră, o diversitate de rituri, religii, comunitlţi şi Biserici. În lumina vocaţiei 
universale a creştinismului, percepem aceastl diversitate ca ceva pozitiv, ca 
prilej de îmbogăţire spirituală reciprocă. Dar, pentru asta este necesar ca 
dialogul să fie susţinut de credinţă, de încredere în om şi ruglciune. 

Primul număr al revistei Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi 
conţi�e în substanţă comunicările colocviului teologic organizat de acelaşi 
Institut ·împreună cu Facultatea de teologie ortodoxă din localitate în ultima 
săptămână de rugăciooe pentru unitatea creştină. Cât priveşte metodologia şi 
grafia, am respectat opţiunea fiecărui autor. Deoarece colocviul s-a încheiat 
cu h celebrare ecumenică la· care· au participat Preasfinţitul Petru Gherghel, 
episcop de laşi, şi Îrialt Preasfinţitul Daniel, mitropolitul Moldov�t şi al. 
Bucovinei, ·am inserat şi omiliile acestor ierarhi. 

În Sţns specific, întâlnirea din Aula Magna a Seminarului catolic şi-a 
!/ ,c' "".t,,d 

propus să facă J> lectură a prezeqţei şi lucrării Duhului Sîant în tradiţ�� creş-
tină, catolică şi,Qrtodoxă, acordând atenţie perspectivei ;ecumenice. Apo� a 
voit să arate că nu se poate vorbi despre Duhul Sîant decât prin Sîanta Scrip
tură, prin Sfinţii Părinţi şi prin liturgia Biserici. În fine, ca răspuns la prqblema 
cu care se confruntă atât Biserica catolică cât şi Biserica ortodoxă. privind 
provocarea actuală a reli�ilor necreştine, s-a analizat în final rap9rtul dintre 
Sîantul Duh şi reli�le necreştine. 

În general, organizatorii au voit să aprofundeze tema Duhului Sîant 
întrucâţ.el este acţl�. care act1falizează in Biserica din t°':'te timpu.rile şidin 
toate' /�urile Revelaţia unic&_ aduşă de Cristos oamenilor, făcând-o vie şi 
efeientă in sufletul.fiecăruia (Ioan Paul al II-iea, enciclica Tertio mJlţennio 
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adveniente, nr. 44). Pe de altă parte, s-a dorit a fi o contribuţie la faza de 
pregătire pentru Marele Jubileu din anul 2 OOO: În�nirea de studiu la niv�I
local între Institutul Teologic Romano-Catohc ş1 F acuitatea de teologie 
ortodoxă est�prima de •cest fel în istoria relaţiilor Qintre Biseri�a roman� 
a1.tolică şi Biserică ortodoxă din laşi. Sperăm să fie începutul unei colaborări 
fructuoase spre sla'-:a lui D�mnezeu şi binele oamenilor. 

Pr. Wilhelm DANCĂ 

•




