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Abstract: The World Council of Churches (WCC) represents the reference 
forum for the combination of all doctrinal issues and not only of the Church. Based 
on a paper present by WCC in 2013, I treated the issue of dialogue as an ideal of 
regaining Christian unity and of the separating the Church from its Mission. 
Horizontal and full ecumenism manifests itself from the inside to the outside, and 
this fact causes us to understand that the dialogue of the Church is not only with 
the whole inhabited world, but also the past and the future missionary. 
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Pentru societatea modernă, unitatea și dialogul nu mai reprezintă secvențe 
de apropiere, iar acest fapt ne determină să credem că undeva, la mijlocul 
apropierii, anumite principii clasice de împreună-viețuire nu mai există ori au 
fost dezbrăcate de fundamentalismul pe care îl exprimă. În Biserică unitatea 
a reprezentat un aspect eminamente și imperios necesar. „Ca toți să fie una” 
(In 17, 21) au rămas cuvinte care mai tranzitează conștiința Bisericii, nicidecum 
conștiința întregii lumi locuite. Practic vorbim despre ecumenism fără unitate 
și alegem să dialogăm fără apropiere. Degradarea nu este a Bisericii în cadrul 
fundamentelor ei, ci a lumii și a structurilor sale. 

Studiul de față aduce în interpretare un document emis de către Consiliul 
Mondial al Bisericilor intitulat: Biserica – Spre o viziune comună 1, text pe 
care îl găsim tradus în diverse limbi, din nefericire nu și în limba română. 
Paginile acestui document cuprind, într-o manieră ecumenică, universală, întreg 
cursul evolutiv în materie de comuniune al Bisericii. În cele ce urmează, pe 
fondul documentului și a gândirii ecumenice moderne, voi încerca să aduc în 
atenție principiile de apropiere, rolul dialogului și efectele pe care acesta le 
are în raport cu ecumenismul trasat, atât vertical, cât și orizontal. 

1  The Church: Towards a common vision;
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Înainte de a prezenta documentul, pentru cei care nu s-au mai întâlnit cu 
această formă de organizare, cu acest for referențial și de integrare unanimă a 
Bisericilor, este propice o descriere a Consiliului Mondial al Bisericilor și a 
atribuțiilor acestuia. Cosiliul Mondial al Bisericilor sau, pe alocuri indentificat 
cu, Consiliul Ecumenic al Bisericilor este o formă de încadrare a Bisericilor din 
întreaga lume. Nevoia de menținere a unei unități de ordin moral a fost sesizată 
încă din începutul secolului trecut când s-a propus formarea unei comisii cu 
atribuții generale în ceea ce privește buna direcționare a intențiilor Bisericilor. 
În anii 1937-1938 această comisie era pe punctul de a fi formată, însă cel de-al 
Doilea Război Mondial a încetinit demersurile de înființare ale acestei comisii. 
Din multitudinea Bisericilor care au răspuns afirmativ chemării, comisia nu a 
mai rămas o simplă comisie ci a devenit un real consiliu caracterizat prin 
universalitate și deschidere spre viziunile ecumenice, pe atunci de apropiere și 
bună rânduire ale Bisericilor. Astfel că, din anul 1948 avem în istoria adminis-
trativă modernă a Bisericii și acest Consiliu Mondial al Bisericilor. În cadrul 
acestui Consiliu, din anul 1961 este prezentă și Biserica Ortodoxă Română, 
făcând parte dintr-un val de aderări din Răsăritul ortodox 2. Singura notă distinc-
tivă cu privire la acest Consiliu este dată de faptul că, încă dintru începuturi și 
fără vreo recalculare decisivă a poziției, Biserica Romano-Catolică a refuzat să 
facă parte din acest Consiliu, însă a păstrat dialogarea cu acesta, îmbunându-o 
chiar, așa cum afirmă descrierea istorică a Consiliului, după Conciliul II Vatican 3.

Important este că acest Consiliu Mondial al Bisericilor a reușit să aducă 
împreună, să unească într-un scop comun, toate Bisericile lumii raportându-ne 
și la interesul exercitat de acestea. Consiliul a avut dintru început în vedere 
ideea de apropiere și de integrare. Dacă în timp ce primul document vorbea 
despre recunoașterea Israelului ca stat și apropierea creștinilor de iudei 4, cel 
din urmă vorbește despre probleme de ordin ecumenic și inspiră spre pace și 
apropiere în spațiul oriental 5. De altfel, așa cum se observă și prin descrierea 
paginilor pe care le am în vedere în cele ce urmează, Consiliul Mondial al 
Bisericilor nu a fost restrictiv în publicații. Fiecare document oficial are în 
„subordinea” lui mai multe pagini care tratează diverse teme. Acest fapt este 
lesne de înțeles în contextul în care, spre integrarea unui număr atât de mare 
de Biserici, este nevoie de înțelegerea tuturor disensiunilor existente. 

„Biserica – Spre o viziune comună” este un text adoptat unanim de către 
Consiliul Mondial al Bisericilor, text publicat în data de 6 martie 2013 și face 
parte din setul de texte ce vorbesc despre „Credință și ordinea de zi”, având 

2  Stanley D. Brunn, The World Concil of Churches as a Global Actor: Ecumenical Space as 
Geographical Space, in Geographica Slavenica, 34/I, 2001, p. 69;

3  https://www.oikoumene.org/en/about-us/wcc-history
4  În Documentele Consiliului Mondial al Bisericilor întâlnit pentru prima dată în 1948;
5  Ecumenical Cnversation Report – Reports, Affirmations and Challenges from the Ecumenical 

Conversations at the WCC 10th Assmbly – 10 February 2014; în setul de documente de la Busan, 2013;
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numărul 214. Acest text vine ca răspuns al unei întrebări ce, necontenit, apare 
în istoria Bisericii: „Ce putem afirma împreună despre Biserica lui Dumnezeu 
pentru a crește în comuniune? Pentru a lupta împreună pentru dreptate și pace 
în lume și pentru a depăși împreună disensiunile noastre din trecut și din 
prezent? 6” Acesta este și motivul pentru care am ales să tratez acest text și să 
încerc să îi găsesc relevanța în contextul actual. 

Cert este că, prin construcția lui, textul acoperă în mare majoritate a 
componenței lui problemele apărute la nivel mondial odată cu apariția mai 
multor Biserici. De altfel, acest fapt este afirmat chiar de către Secretarul 
General al Consiliului Mondial al Bisericilor, Olav Fykse Tveit 7, care afirmă: 
„Biserica: Spre o viziune comună este un studiul care dimpreună cu răspun-
surile pe care le stimulează va avea un rol important în anii următori pentru a 
discerne pașii ce trebuie făcuți spre o unitate vizibilă 8.”

Astfel, textul – studiul, așa cum îl numește Olav Fyske Tveit – este siste-
matizat în patru capitole ce caută să oferă răspunsuri istorice, dogmatice, 
dinamice și de actualitate. Fiecare capitol are și el câteva substructuri, fiecare 
menit să deschidă căi de înțelegere a principiilor ecumenice și a dialogului ca 
și cheie de apropiere. 

Misiunea lui Dumnezeu și unitatea Bisericii
Primul capitol caută să deschidă înțelegerea spre conceptul de unitate. 

Secvențial se prezintă legătura dintre misiune și unitate și interdependența celor 
două, atât din punct de vedere istoric cât și doctrinar. În timp ce misiunea pare 
a fi descris ca un atribut al divinității, prima parte a textului, punctele 1-4, fac o 
introducere dogmatică a misiunii, indentificându-o pe aceasta prezentă în planul 
creației și transfigurată prin principii iconomice în activitatea Mântuitorului. 

Unitatea se înțelege ca într-ajutorare, iar acest fapt este surprins de către text 
în punctul 4, punct în care Hristos este cel care, prin activitatea Lui, setează direc-
tivele spre o bună coordonare a misiunii spre unitate: „Iisus a descris lucrarea sa 
ca predicând binele pentru săraci ajuntându-i, eliberându-i pe cei captivi, 

6  WCC – The Church Towards a common vision, Faith and Order Paper No. 214, GPS Publishing, 
Geneva, 2013, p. 4-5;

7  Olav Fykse Tveit este aparținător Bisericii Luterane. S-a născut în data de 24 noiembrie 1960 
și din 1987 și-a început activitatea teologică, având diverse poziții cheie în: Comisia e doctrină a 
Bisericii luterane din Novegia, în Comisia de relaționare dintre Stat și Biserică tot din cadrul 
Norvegiei, în Consiliul Ecumenic și pentru relații internaționale al Bisericii din Norvegia. Din anul 
2009 până în prezent este Secretar General al Consiliului Mondial al Bisericilor, fiind acum la finele 
celui de-al doilea mandat. Activitatea sa teologică a este reprezentatică pentru spațiul ecumenic, 
având diverse lucrări publicate în acest sens amintind doar: „Atitudinea ecumenică ca și Criteriu 
pentru relațiile ecumenice” în Jurnalul Internațional pentru studiu al Bisericii, nr. 2/2004, p. 157-71; 
„Adevărul pe care ni-l datorăm reciproc: Răspunderea reciprocă în mișcarea ecumenică” text publicat 
de către Consiliul Mondial al Bisericilor în 2012; 

8  WCC – The Church Towards a common vision.., p. 8;
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oferindu-le vederea orbilor, eliberându-i pe cei asupriți și proclamând împărăția 
lui Dumnezeu (Luca 4, 18-19, Is 61, 1-2)”; iar acest text este întărit admirabil, 
pentru înțelegerea lipsei de disensiune ideatică a Consiliului de-a lungul istoriei, 
de către un al fragment al unui text din anul 2005: „Misiunea Bisericii rezultă din 
natura Bisericii ca trup al lui Hristos, împărtășit în slujirea Sa ca Mediator între 
Dumnezeu și creașia sa. În centrul vocației Bisericii în lume este recunoașterea 
și proclamarea împărăției lui Dumnezeu. [...] Acestea misiune făcându-se prin 
viața internă a Bisericii de închinare euharistică, de mulțumire, de rugăciune, de 
mijlocire, prin isiune și evanghelizare, prin solidaritate față de cei săraci, prin 
împotrivirea și strădania luptei împotriva puterilor care îl oprimă pe om 9.” Această 
fundamentare anticipată a textului pe care îl tratează acest studiu nu face altceva 
decât să descrie aspectele evolutive din gândirea și practica Consiliului. De altfel, 
tratarea istorică este extrem de important, iar acest fapt îl observăm din următoarele 
puncte ale primului capitol, puncte ce au în vedere importanța receptării Duhului 
Sfânt ca și factor de manifestare a Misiunii Bisericii (5-7). 

Pe fondul prezenței Duhul Sfânt îl lume se delimitează și prezența, importanța 
și rodul unității creștine. Punctele 8-10 descriu acest fapt într-un mod scrip-
turistic; unitatea este importantă pentru misiunea și natura Bisericii încă din 
paginile Noului Testament, apoi rememorată ca importanță în sinoadele ecu-
menice ale primelor veacuri creștine și până în actualitate 10.

 
Biserica Treimii (a Dumnezeului cel Triunic)  
Acest capitol, așa cum probabil anticipăm, este un capitol dedicat descrierii 

identității doctrinare a unității într-un mod transdisciplinar-teologic. Vorbim 
de un același Duh Sfânt care coordonează întreaga lume creștină, iar acest fapt 
de natură tradițională în Biserică nu este un neajuns istoric, ci o datină, un 
aspect ereditar al Bisericii, care, prin descoperirea continuă a Cuvântului în 
scripturi este viu și lucrător 11. 

Este interesant faptul că acest capitol pare să tranziteze întreg corpusul 
Sfintei Scripturi, făcând referire la modul în care omul a făcut parte din misi-
unea Dumnezeului celui întreit în Persoane, încă din planul creației. Într-un 
mod expansionist, de la individualități precum Avraam, până la întreg poporul 
lui Israel, apoi întreaga lumea locuită, Dumnezeu a  făcut făgăduințe și a prețuit 
misiunea săvârșită și înțeleasă de către om. 

Apoi, spre coordonarea acestei misiuni după anumiți parametri optimi, în 
scena istoriei creștine a apărut Biserica, acest corp hristic pe care întreaga 

9  „Mission and Evangelism: An Ecumenical Affi rmation,” in J. Matthey (ed.), You 
Are the Light of the World: Statements on Mission by the World Council of Churches, 
Geneva, WCC, 2005, 8,  9;

10  WCC – The Church Towards a common vision.., p. 9;
11  WCC – The Church Towards a common vision.., p. 10;
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unitate creștină s-a ancorat, nemaifiind nevoie de individualități profetice, căci 
Biserica îi aduna pe toți în sânul ei, căci ea – așa cum afirmă explicit docu-
mentul în zona mediană, punctele 22-24, este Una, Sfântă, Sobornicească și 
Apostolească(ică). Biserica este astfel un imperativ al vieții creștine, însă și 
slujitoare în rândul mădularelor ei, iar pe această direcție, în această funda-
mentare, se nasc două subcapitole interesante în cadrul acestui capitol: 

Comuniune în unitate și în diversitate (28-30) – subcapitol care se ancorează 
ca explicitate pe modul în care, în mod unic și divers, Sfântul Duh a fost pro-
clamat în rândul diverselor Biserici istorice: „Sfântul Duh are nevoie să fie 
proclamat în diverse limbi, simboluri și imagini care sunt relevante în vremuri 
diferite și contexte particular ca să fie trăit autentic în fiecare secvență de timp 
și în fiecare loc. Legitimitatea diversității este compromisă atunci când creștinii 
consideră că singura lor cultură și exprimare proprie a Duhului este autentică 12.” 
De altfel, acest pasaj exprimă o realitate. Nu mai putem vorbi de un totalitarism 
al divinității, așa cum se credea că este practic în cultura veterotestamentară 
a popoarelor. Astfel, misiunea Bisericii nu este ce trebuie să se manifeste 
stringent și opresiv, ci ea este împărtășibilă și plină de credibilitate de la însăși 
natura ei, de formă de viere în lume a Cuvântului celui viu. 

Comuniunea Bisericilor locale (31-32) – subcapitol care cuprinde nevoia 
substituirii disensiunilor dintre Bisericile locale cu comuniunea și dialogul. 
Subcapitolul face apel la realitatea comunională a Bisericilor Creștine primare, 
la primele Biserici instituite ca să fie una. Se pare că acest gen de rememorare 
este necasară și acum, iar apelul făcut de către aceste texte este spre împărtășirea 
unui ecumenism orizontal, menit să apropie Bisericile din cadrul Patriarhiilor 
ecumenice și din cadru regiunilor ce sunt creștine.

Biserica: Crește în comuniune
Acest capitol face referire la factorii necesari de unificare a planurile de 

desăvârșire pe care Biserica le exprimă sau pe care tot ea trebuie să le exprime. 
După o scurtă prezentare a scopului ultim al Bisericii, se prezintă succind pilonii 
cu care se poate realiza dialogul comunional dintre om și Biserică și vice-versa. 
Credința este o realitate. Dar ea are la rândul ei nevoie de un dialog ecumenic 
spre a nu fi plasată într-o individualitate stringentă: „Dialogul ecumenic a arătat 
importanța credinței și anume că, în multe aspecte centrale ale doctrinei creștine, 
aici este vorba de o mare înțelegere ca deja îi unește pe cei ce cred 13.” 

Însă, ca realitate a „realității” credinței, Tainele și Sacramentele sunt cele 
care stau ca mărturie a unității. Nici nu este nevoie să explicăm ce reprezintă 
ele, pentru că acolo unde există Biserică există și Trup și Sânge împărtășibil 
după vrednicie spre mântuirea tuturor. Ori, ce lucru este mai unificator decât 

12  WCC – The Church Towards a common vision.., p. 16;
13  WCC – The Church Towards a common vision.., p. 23;
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Hristos? „Este un acord general că botezul este notă ecumenică de a recunoaște 
relația dintre creștini. […] Aici este o relație profundă și dinamică între botez 
și euharistie 14.” 

Unitatea, însă, se manifestă și prin ierarhia bisericească, căci fiecare turmă 
își are un păstor, iar nu mai puțin de 12 de subpuncte (45-57) sunt atribuite 
acestui segment referențial ce cuprinde: ordinea în Biserică, rolul episcopilor 
în Biserică și forma instituțională ca și aspect important al Bisericii.

Biserica: În și pentru Lume

Dumnezeu curpinde Biserica în planul Său pentru Creație, așa cum afirmă 
primul subcapitol al acestei ultime secvențe de text, întârind cuvintele 
Evanghelistului Ioan cu referire la iubirea nemărginită a lui Dumnezeu pentru 
lume exprimată prin Fiul Său (In 3, 16). Doar că această iubire poate fi degra-
dată în receptare de către absența unității ecumenice. 

Dialogul ecumenic are o valoare incomensurabilă în raport cu unitatea și 
misiunea Bisericii. El este, fără doar și poate, prin realizarea și efectele lui o 
rezervă de refacere a legăturilor pierdute dintre Biserici. „În” și „pentru” sunt 
doar două directive pe care Biserica le are, însă ele nu sunt separate; sunt 
directive ce pot via întru simultaneitate. Căci doctrina nu este deplină fără 
practicarea ei, iar spre acest discurs în vederea valorificării Dialogului ecumenic 
se îndreaptă și documentul în acest ultim capitol. „Dialogul ecumenic la nivel 
multilateral și bilateral a început să schițeze/anticipe anumiți parametrii ai 
semnificației doctrinei moral și a practicii pentru unitatea creștinilor. 

Dacă prezentul și viitorul dialogului ecumenic sunt spre a servi atât misiunii 
cât și unității Bisericii, este important ca dialog să abordeze în mod explicit 
provocările spre convergență reprezentate de problemele morale contempo-
rane 15.” Iar pe fodul acestor probleme morale și a interferenței loc cu dialogul 
ecumenic se descrie și poate fi identificat și rolul Bisericii în societate.

Concluzie

Dialogul este, astfel, o notă distinctivă a ecumenismului, însă, nu putem 
să-l dezicem nici de faptul că el reprezintă o provocare a Bisericii. Tradiția ne 
spune că este mai ușor să distrugi decât să apropii, însă Biserica, de 2000 de 
ani ne stă ca și mărturie asupra faptului că distrugerea nu reprezintă o fatalitate, 
ci apropierea reprezintă distrugerea disensiunilor și vierea întru unitate și 
comuniune.

14  WCC – The Church Towards a common vision.., p. 24;
15  WCC – The Church Towards a common vision.., p. 35-36;


