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MESAJELE DE BINECUVÂNTARE ALE CONDUCĂTORILOR DE BISERICI 
pentru serviciile ecumenice din timpul Săptămânii de Rugăciune pentru 

Unitatea Creștinilor 2019 

  

Iubirea, criteriul ultim al judecăţii universale  

 

Tema de meditaţie a Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, 
din anul 2019, Judecători și căpetenii…ca să judece poporul cu judecată 
dreaptă (cf. Deuteronom 16, 18), este un îndemn să ne reamintim că judecata 
noastră în raport cu aproapele trebuie să fie dreaptă, adică una corectă, obiectivă, 
fără ură și părtinire. Numai judecata dreaptă poate chema la îndreptare pe cel care 
a greșit. Dreptatea este manifestarea voinţei divine de-a îndrepta viaţa unei 
persoane și a unei comunităţi. Dreptatea lui Dumnezeu este nedespărţită de 
iubirea Sa. Dreptatea îl responsabilizează pe om, iar iubirea îl recuperează pe omul 
care a greșit. De fapt, tema Săptămânii de Rugăciune din acest an ne îndeamnă ca, 
în timpul vieţii noastre, să unim rugăciunea smerită cu pocăinţa sinceră pentru 
păcate, cu milostenia izvorâtă din dragoste faţă de semenii noștri, ca dragoste a lui 
Hristos arătată prin noi faţă de ei. 

Evanghelia după Matei (capitolul 25, 41-46) ne arată că iubirea este criteriul 
ultim al judecăţii universale. Aceasta înseamnă că omul este responsabil nu 
numai pentru faptele rele pe care le-a făcut, ci și pentru binele pe care ar fi putut să 
îl facă, dar nu l-a făcut, după posibilităţi. Cei care au fost nedrepți, indiferenți și 
nemilostivi faţă de semenii lor aflaţi în suferinţă, aceștia se despart de Dumnezeu 
Cel milostiv și drept, deoarece nu au unit libertatea lor cu iubirea milostivă sau 
darnică.  

Așadar, noi creștinii, care suntem chemaţi a fi mâinile iubirii milostive a lui 
Hristos, trebuie să fim avocați puternici ai celor asupriți pe nedrept și mai ales 
ai celor persecutați pentru credinţa lor în Evanghelia iubirii Fiului lui Dumnezeu, 
Care S-a făcut om din iubire pentru oameni, în deosebi astăzi, când, în multe părţi 
ale lumii, creștinii sunt persecutați și chiar martirizați, prin judecăți nedrepte.  

La acest început de An Nou 2019, vă adresăm tuturor doriri de sănătate și 
mântuire, pace și bucurie, dimpreună cu urarea tradițională: La mulţi ani!.  

„Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și 
împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!” (2 Corinteni 13, 13). 

 
† DANIEL 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
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Unitatea Creștinilor 2019 

 
Dreptatea, numai dreptatea să o cauţi ca să trăieşti şi să stăpâneşti ţara 
pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.  

(Deut 16,20) 

 

 

 Prin tema aleasă pentru Săptămână de rugăciune pentru unitate din acest an, 
creştinii din Indonezia vor să atragă atenţia asupra situaţiei lor.  

Până nu demult organizarea societăţii acestei ţări se sprijinea pe principii 
solide cum ar fi credinţa în Dumnezeu, raporturi drepte şi civilizate între oameni, 
unitatea Indoneziei, democraţia reală, dreptatea socială pentru întreg poporul. În 
felul acesta minorităţile religioase – între care creştinii de toate confesiunile 
însumează 10% din populaţie –, puteau duce o viaţă liniştită şi prosperă în sânul 
unei majorităţi musulmane. În ultimii ani acest echilibru s-a frânt. Tensiuni tot mai 
dramatice se înregistrează între grupurile etnice şi religioase majoritare şi cele 
minoritare, creştinii fiind ţintă predilectă a atacurilor tot mai violente îndreptate 
împotriva lor. De regulă, aceste tensiuni sunt puse, mult prea repede, pe seama 
radicalizării comunităţilor musulmane. În realitate adevărata cauză s-ar afla în 
corupţia tot mai larg răspândită în sfera politică şi în lumea afacerilor. Această 
corupţie face ca bogăţia ţării să ajungă în mâna câtorva grupuri de interese, cauzând 
adesea consecinţe dezastruoase asupra mediului înconjurător. În plus, corupţia 
atinge şi sfera justiţiei care slujeşte tot mai puţin cauza celor mici şi nedreptăţiţi. Or, 
pentru a distrage atenţia de la o astfel de situaţie, se caută vinovaţi în grupurile mici, 
îndeosebi cele religioase, împotriva cărora este incitată populaţia majoritară. 

 Toate nedreptăţile îndreptate împotriva comunităţilor creştine, indiferent de 
confesiune, le determină să adopte o atitudine comună pentru a se putea apăra. 
Potrivit responsabililor Bisericilor creştine indoneziene, primul pas care ar trebui 
făcut este acesta: „De vreme ce ne confruntăm cu aceste nedreptăţi, suntem obligaţi, 
în calitate de creştini, să ne recunoaştem propriile noastre complicităţi cu ele... Doar 
prin unitatea noastră în Christos vom putea combate nedreptatea şi vom putea 
răspunde nevoilor acelora care le-au căzut victime”. Urmând un astfel de demers, 
creştinii indonezieni au considerat că îndemnurile din capitolul 16 al cărţii 
Deuteronomului ar fi cele mai potrivite pentru asanarea relaţiilor din sânul societăţii 
indoneziene: Să pui judecători şi scribi înăuntrul porţilor tale... ca să judece poporul 
cu o judecată dreaptă. Să nu viciezi, să nu fii părtinitor, să nu primeşti daruri, căci 
darul orbeşte ochii înţelepţilor şi perverteşte cuvintele drepţilor! Dreptatea, numai 
dreptatea să o cauţi, ca să trăieşti şi să iei în stăpânire ţara pe care ţi-o dă Domnul 
Dumnezeul tău. 
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 Aceste îndemnuri sunt cât se poate de bine venite şi în contextul ţării noastre 
ştiind bine că mulţi membrii ai comunităţilor noastre cad victime, uneori cu 
complicitatea noastră, directă sau indirectă, corupţiei structurilor care ar trebui să-i 
apere. Doar o trezire şi o determinare comună în acest sens, susţinută de 
rugăciunea noastră din aceste zile, ar putea oferi o viziune nouă despre societatea 
pe care vrem să o construim împreună cu celelalte componente ale ei. 

 Îl invoc pe Duhul Sfânt care, în aceste zile de har, să ne lumineze minţile şi 
să ne schimbe inimile. 

Cu binecuvântare, 

 

       Dr. Ioan Robu 
      Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti 
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Iubiți frați și iubite surori întru Domnul, 
Creștini de bună învoire, 
 

În Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor medităm cu nostalgie 
cuvintele psalmului „ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii 
împreună!” (Psalmul 132,1). Acest dor al unității se înfăptuiește prin rugăciune, prin 
iertare, prin dragoste, prin dialog, dar mai ales prin adevăr, fiindcă doar Adevărul ne 
va face liberi (cfr. Ioan 8,32). Un drum de regăsire și de apropiere sinceră și 
încrezătoare, spre a-L celebra în Euharistie pe Isus Mântuitorul lumii, „pentru ca 
lumea să creadă” (Ioan, 17,21).  

În Scrisoarea Apostolică publicată în anul 2000 cu ocazia celui de-al treilea 
centenar de la Unirea cu Biserica Romei, Sfântul Ioan Paul al II-lea amintea: «în 
această „mulţime multă” îmbrăcată în veşminte albe de martiri şi de mărturisitori ai 
Bisericii voastre, „care vin din strâmtorarea cea mare şi şi-au spălat veşmintele lor 
şi le-au făcut albe în sângele Mielului” şi care „sunt înaintea tronului lui Dumnezeu”, 
strălucesc nume ilustre de episcopi precum Vasile Aftenie, Ioan Bălan, Valeriu 
Traian Frenţiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Alexandru Rusu şi al cardinalului Iuliu 
Hossu. Ei, precum acei rugători care „slujesc ziua şi noaptea în templul lui 
Dumnezeu”, împreună cu alţi martiri şi mărturisitori, mijlocesc pentru poporul lor, 
bucurându-se din partea acestuia de o adevărată şi profundă veneraţie». 

„Dacă vă urăşte pe voi lumea să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a 
urât… Dacă M-au prigonit pe Mine şi pe voi vă vor prigoni” (Ioan 15,18.20). De 
aceste cuvinte sfinte s-au făcut părtași ierarhii noștri de sfântă pomenire. Se cuvine, 
așadar, să dăm mărturie despre marile lor fapte de credință. Și se cuvine ca 
amintirea lor să fie călăuză și speranță noilor generații, spre întărire în vremurile 
tulburi pe care le trăim, ei care, de acolo din ceruri, se bucură de vederea fericită a 
Chipului nemuritor al lui Dumnezeu. 

Jertfa lor, sângele lor vărsat din dragoste pentru Cristos și pentru Biserică, 
pune în lumină importanța ecumenică a martiriului. A te jertfi pentru o cauză, pentru 
un ideal este adevărată nebunie pentru societatea “lichidă” și permisivă în care trăim. 
Cu atât mai mult, faptul de a-ți da viața pentru o Persoană, pentru un ideal spiritual, 
pare cu atât mai greu de înțeles pentru omul postmodern. Și totuși, mucenicii noștri 
au sfințit cu jertfa lor nu doar Biserica Unită, ci întreg neamul românesc, nu în 
perioada persecuției începuturilor Bisericii acum 2000 de ani, ci în perioada 
contemporană nouă, într-o societate care se mândrea și se mândrește în continuare 
cu progresul drepturilor omului. Ei erau liberi acolo în celulele închisorilor. Sorbeau 
lumină din Lumina Lui, putere din Jertfa Lui, dăruire din Dragostea Lui. Jertfe din 
iertare și din iubire, ochi contemplând cerul mărginit doar de Crucile de gratii. 
Sângele Meu care pentru voi și pentru mulți se varsă. Și sângele lor, vărsat în potirul 
Jertfei Domnului, fiindcă doar acolo au putut înțelege cu adevărat că nu trebuie să 
ne temem de cei care ucid trupurile.  

http://www.ebible.ro/biblia/romana-diacritice/cornilescu/psalmi/133/1-0/#1


 

 

 

 

 

5 

 

MESAJELE DE BINECUVÂNTARE ALE CONDUCĂTORILOR DE BISERICI 
pentru serviciile ecumenice din timpul Săptămânii de Rugăciune pentru 

Unitatea Creștinilor 2019 

De aceea, martirul este în primul rând un martor, iar martor este cel care este 
de față la săvârșirea unui eveniment. Au fost de față mucenicii noștri la nașterea lui 
Isus în peștera străină-rece a celulelor în care pătimeau; au fost martori ai jertfei 
tainice a lui Domnului prezent cu toată gloria și dumnezeirea Sa într-o firimitură de 
pâine și într-o picătură cu vin. Au împărtășit împreună cu Învățătorul paharul 
amărăciunilor și al durerilor, și s-au rugat precum întâiul martir Sfântul Ștefan: 
„Doamne Isuse primește spiritul meu”. Și tot ca Ștefan: „Doamne nu le socoti lor 
păcatul acesta” (Fap. 7, 59-60). Au întâlnit chipul luminos al Domnului în întunericul 
celulei simbolic numită „neagra”, și mai ales au crezut cu tărie că El este Cel care își 
conduce Mireasa Sa spre altarul Crucii și al Învierii. 

Episcopii greco-catolici au acceptat martiriul, alegând calea cea grea, dar 
recunoscând în aceasta glasul și voia Divinului lor Învățător. Ei știau că odată ce 
sângele le va fi vărsat, Biserica lor nu avea cum să fie nimicită, pentru că nimic nu 
poate fi distrus odată ce a fost stropit cu sânge. În felul acesta, ei au asigurat 
continuitatea Bisericii lor în cel mai sigur mod posibil, încredințați fiind de cuvântul 
Celui care le-a făgăduit: non praevalebunt! 

Așa cum amintea Cardinalul Leonardo Sandri, Prefectul Congregației pentru 
Bisericile Orientale de la Vatican, pe pământul Cimitirului Săracilor de la Sighet „am 
putea celebra Sfânta Liturghie fără a avea nevoie de un antimis”, fiindcă acolo 
călcăm pe un antimis făcut nu din pânză ci din trupuri sfinte, pe care se slujește 
Liturghia cea fără de sfârșit.  

Motiv pentru care, căutarea unității este indispensabilă pentru ca noi creștinii 
să fim credibili astăzi. Însă, în același timp, știm că unitatea se va desăvârși când El 
va porunci și așa cum El va hotărî. Un mod tainic, așa cum este orice lucrare a lui 
Cristos Mântuitorul. 

Pentru aceasta, se cuvine să ne deschidem inimile către Spiritul lui 
Dumnezeu, către Suflarea lui Dumnezeu, și implicit către frații noștri, conștienți fiind 
că Spiritul de Viață Dătător ne va conduce către comuniunea desăvârșită și ne va 
face să înțelegem cât este de importantă bogăția spirituală care sălășluiește în 
ceilalți frați. 

Invoc Spiritul Mângâietor spre a fi de întărire îndeosebi celor care suferă 
pentru credința lor, cu speranța vie de a ne regăsi cu toții în deplină comuniune între 
noi și cu Preasfânta Treime.  

 
 

† Lucian Cardinal Mureșan 
Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş 

Arhiepiscop Major al Bisericii Unite cu Roma, Greco-Catolică 
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Iubiți frați şi surori întru Domnul, 

 

 

 

An de an Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor ne uneşte 
ca familie creştină, ne uneşte în rugăciune, ne uneşte în ascultarea cuvântului 
Dumnezeiesc. Pentru aceasta să-L slăvim şi preamărim pe cel care înfăptuieşte 
toate aceste uniri – Dumnezeu.  

Bisericile din ţara cu cea mai mare populaţie musulmană din lume, Indonezia, 
şi cu doar 10 % creştini, propun pentru octava de rugăciune pentru unitate un cuvânt 
biblic extrem de actual în contextul lor şi nu numai: «De trei ori pe an, toţi bărbaţii să 
se înfățișeze înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege El: la 
sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămânilor, şi la sărbătoarea corturilor. Să nu 
se înfăţişeze cu mâinile goale înaintea Domnului. Fiecare să dea ce va putea, după 
binecuvântarea pe care i-o va da Domnul, Dumnezeul tău. Să pui judecători şi 
dregători în toate cetăţile pe care ţi le dă Domnul, Dumnezeul tău, după seminţiile 
tale; şi ei să judece poporul cu dreptate.» (Deuteronom 16,6-8) 

Moise dă mai departe poporului său Israel legile Domnului. Spre ascultare şi 
înfăptuire. Participarea la sărbători, unde fiecare îşi aduce aportul cât şi instaurarea 
unei judecăţi, având grijă să fie dreaptă, arată voia Domnului şi totodată ce este bine 
pentru poporul lui Dumnezeu. Prin Hristos şi noi creștinii facem parte din poporul lui 
Dumnezeu şi deci cuvântul acesta este şi pentru noi îndemn şi ajutor. Prin aceasta 
tema Bisericile din Indonezia ne arată că o justiție dreaptă şi participarea activă la 
sărbătorile creștinești nu este ceva de la sine înţeles. Rugăciunea, îndemnul şi 
chemarea la acestea sunt imperios necesare.  

În ţările creștine din lumea largă cât şi în ţara noastră avem șansa anuală să 
ne adunăm împreună, creștini de toate confesiunile, la slujbele şi rugăciunile pentru 
unitate. Unitatea însa este pusă sub semnul întrebării şi la noi, peste tot unde 
participarea şi implicarea activă a clerului şi a laicilor în Biserică şi la sărbătorile 
lipsește sau este doar prefăcătorie, iar justiția independentă este subordonată 
intereselor politice, statul de drept este subminat, democrația călcată în picioare, 
valorile europene umane şi creștine sunt ignorate. Pentru o unitate în credință şi 
atitudine, în cuvinte şi fapte, în toleranţă şi înțelegere, în răspundere şi pentru binele 
comunităţii Dumnezeu ne-a dat viață, ne-a înzestrat pe fiecare cu diferite calităţi şi 
îndeletniciri şi ne-a făgăduit binecuvântarea Lui. Spre cinstirea condiției noastre de 
oameni si creștini, de cetățeni români şi europeni, de iubitori de Dumnezeu şi 
aproape, de Biserică şi dreptate Dumnezeu așteaptă răspunsul nostru. Să nu-L 
lăsăm să-l aștepte şi să nu uitam frații creștini, care îndură nedreptate.  
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Fiecare în parte şi toţi împreună putem înfăptui unitatea. Pentru ca ea să se 
împlinească: Harul Domnului Iisus Hristos, iubirea lui Dumnezeu şi comuniunea 
Duhului Sfânt să fie cu noi toți! 

 

 

Reinhart Guib 
Episcopul Bisericii Evanghelice C.A. din Romȃnia 
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„Să-ți pui judecători și căpetenii după semințiile tale, ca să judece 
poporul cu judecată dreaptă” 

(Deuteronomul 16,18) 

 

 

Mulțumim lui Dumnezeu și cu adâncă închinăciune dăm slavă Lui pentru că 
ne-a adunat la această întâlnire în rugăciune, moment de împreună-trăire în 
stăruința noastră pentru descoperirea și promovarea frumuseții valorilor învățăturii 
creștine. Dintre acestea scoatem în evidență tema aleasă pentru această întâlnire, 
în fapt o problemă arzătoare a vremurilor trecute dar și a lumii contemporane, 
necesitatea afirmării dreptății și a promovării unei judecăți drepte. Spre înfăptuirea 
acestui ideal există o singură cale, un prim pas de făcut pe calea împlinirii. Prima 
condiție pentru a judeca „poporul cu judecată dreaptă” este aceea de a ne strădui 
să fim asemeni Creatorului, să dovedim în viață asemănarea cu Dumnezeu, cu Cel 
Care este primul și unicul judecător drept, curat și nepărtinitor. Aflăm în Sfânta 
Scriptură nenumărate referiri la Dreptul Judecător! Sf Apostol Pavel spunea: „Lupta 
cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. De acum mi s-a gătit 
cununa dreptății pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, și 
nu numai mie, ci și tuturor celor ce au iubit arătarea Lui.” (II Tim,4-7,8). 

Fiecare dintre noi este dator a lupta lupta cea bună, precum spunea Sf Apostol 
Pavel, a trăi viața într-o veșnică luptă, a cărei izbândă poate fi atinsă doar prin 
credință și spirit de jertfelnică dăruire. Datori suntem a ne urma calea chemării 
noastre, calea misiunii pentru care am fost chemați, nutrind mereu spre reușită și 
încredințându-ne în ajutorul Domnului, Tatălui nostru ceresc, Dreptului Judecător, în 
iubirea Lui, „căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca 
să se mântuiască, prin El, lumea” (Ioan 3,17). 

Să nu trecem însă cu vederea trei aspecte însemnate: 

a. judecătorii și conducătorii puși de Dumnezeu trebuie să se dovedească 
vrednici, să fie asemeni Dreptului Judecător care caută dreptate și iar dreptate 
(Deuteronomul 16,16-18) 

b. oamenii au datoria de a trăi respectând poruncile și legile, să trăiască întăriți 
în voința de a face totul spre a fi bineplăcut Domnului, cu ascultare pentru spusele 
Mântuitorului, pășind pe calea unirii cu Dumnezeu prin dăruire și iubire, Doar atunci 
nu vor mai avea teama de a spune: „judecă-mă Doamne după dreptatea mea și 
după nevinovăția mea!” (Ps 7,8) 

c. să nu uităm nici o clipă că fiecare dintre noi urmează a se înfățișa Domnului 
spre a fi judecat cu judecata dreaptă. Nu există cale spre mântuire decât trecând 
prin această judecată. 
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Fiecare om va fi judecat după faptele sale iar în clipa judecății va fi văzută 
adevărata sa față. Doar cei vrednici se pot apropia fără teamă de judecata Dreaptă, 
doar ei se vor învrednici de a le rămâne numele în Cartea Vieții. 

Fiecare zi, fiecare clipă din viață este un prilej sau un moment prielnic unor 
fapte, dar pe care Domnul ni l-a oferit, iar noi folosim aceste clipe după voia noastră. 
Precum scria Ecclesiastul „pentru orice lucru este o clipă prielnică” (3,1). Trăim acum 
clipe de bucurie duhovnicească și mulțumim lui Dumnezeu cu smerenie și dragoste 
pentru aceste momente de rugăciune împreună ale Bisericilor creștine din România. 
Puterea lucrătoare a Duhului Sfânt ne-a adunat acum la această rugăciune, în 
numele iubirii, a păcii și armoniei, pentru dialog, apropiere, bunăînțelegere, dar mai 
ales pentru izbânda strădaniilor noastre de a face totul spre binele oamenilor și slava 
lui Dumnezeu. 

Dragostea Noastră frățească și sincere cuvinte de laudă tuturor celor care s-
au implicat prin organizarea acestui eveniment și participarea la rugăciune pentru 
împlinirea datoriei noastre sacre de a reface unitatea Bisericii, a cămășii lui Hristos, 
dorind ca acest pas să fie pilduitor pentru felul în care putem răspunde chemării la 
care am fost hăruiți. Fie ca Bunul Dumnezeu să asculte ruga noastră pentru 
reconciliere, pentru pace, pentru înțelegere, iar noi, cu forțe unite, să pășim spre 
frumusețea iubirii Mântuitorului Hristos. Dorim din suflet ca întreaga noastră 
strădanie unită să dea roade pe ogorul slujirii lui Dumnezeu, al slujirii oamenilor, spre 
slava lui Dumnezeu. Ne închinăm Lui și ne rugăm să ne dea putere, să ne fie imbold 
spre reconcilierea noastră cu noi și cu Prea Sfânta Treime, pentru împăcarea între 
noi și cu lumea, spre bucuria Celui Căruia dăm slavă în veci.  

Amin. 

 

 
PS Episcop Datev Hagopian 

Întâistătător al Eparhiei Armene din România 
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MESAJELE DE BINECUVÂNTARE ALE CONDUCĂTORILOR DE BISERICI 
pentru serviciile ecumenice din timpul Săptămânii de Rugăciune pentru 

Unitatea Creștinilor 2019 

 
Iubiți Creștini, 

 

Programul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor din 2019, a 

fost pregătit de către creștinii indonezieni. 

Spre finalul celui de al Doilea Război Mondial, după ce armata americană a 

lansat bombă atomică asupra orașelor Hiroșima și Nagasaki, la 14 aprilie 1945, 

forțele Japoneze au capitulat. Trei zile mai târziu, liderii fostei colonii Olandeze și-au 

declarat independența de sub ocupația Japoneză. Independența Indoneziei a fost 

sfințită cu o Proclamație festivă, mai apoi cu așa numita Constituție din 1945. Deși 

sloganul oficial al țării este „Bhin-neka tunggal ika”, adică "Unitate în diversitate", 

într-un grad ridicat de diversitate etnică și culturală, în această atmosferă specifică 

puternic influențată de păgânismul tribal indigen, de budismul, hinduismul, 

confucianismul, islamul arhipelagului, precum de puterile colonizatoare creștine 

europene, obiectivul nu a fost atins nici până în prezent. 

In cazul democrațiilor tinere, cum ar fi și Indonezia, competiția financiară a 

capitalismului sălbatic contaminează politica, lumea afacerilor, devenind focarul 

corupției. Subminează îndeosebi sistemul judiciar și aplicarea corectă a legilor. Cei 

care ar avea obligația să sprijine respectarea Constituției, și să protejeze pe cei 

discriminați pe plan ideologic, cel mai adesea fac opusul. Astfel, decalajul dintre 

bogați și săraci se accentuează constant și în multe țări cu resurse bogate, o 

proporție semnificativă a populației trăiește în adâncă sărăcie. Mai mult decât atât, 

diferențele de interes în rândul anumitor grupuri etnice și denominaționale pot deveni 

generatoare de tensiuni. Se intensifică radicalizarea comunităților. Acest lucru este 

doar agravat de prejudecata abuzivă a presei. 

Într-un astfel de mediu, în comunitățile creștine trebuie să se conștientizeze 

din nou importanța unității. În caz contrar, nu vor ridica nici în continuare cu 

angajament comun cuvântul împotriva nelegiuirii și nedreptății. Pe lângă faptul că se 

confruntă cu toate acestea, chiar dacă în mod specific asupra lor nu au un impact 

negativ, în calitate de creștini, ei au datoria de a examina dacă sunt implicați tacit, 

ori nu? Doar având în vedere rugăciunile lui Isus pot da mărturie dacă trăiesc 

această unitate în diversitate: ”ca toți să fie una…” (Ioan 17,21a). 
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MESAJELE DE BINECUVÂNTARE ALE CONDUCĂTORILOR DE BISERICI 
pentru serviciile ecumenice din timpul Săptămânii de Rugăciune pentru 

Unitatea Creștinilor 2019 

În consecință, noi creștinii de azi, am fost chemați pentru a mărturisi în unitate 

adevărul, și să fim în restaurarea acestei lumi defalcate instrumentele harului 

vindecător al lui Hristos. Frații noștri indonezieni știu ceea ce trebuie să întrezărim și 

noi că și în acest an în toată lumea suntem adunați ca prin rugăciune să creștem 

împreună în comuniune. Deși facem acest lucru într-o lume în care corupția, lăcomia 

și nedreptatea izvorăsc inegalitate și diviziune, în această realitate fragmentată 

rugăciunile noastre trebuie să fie coerente. Deoarece auzim Cuvântul: ”…iar ei să 

judece poporul cu dreptate.” (Deuteronom 16, 18b). 

 

 

Episcop Kató Béla 

Episcopia Reformată din Ardeal 
 

 

 

 

 

 

AVID HAMID 

BISERICA ANGLICANĂ, DIOCEZA EUROPA 

 

 

 


