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„R
efacerea unității creștinilor rămâne o priorita-
te pentru Biserica Catolică... Ea este, înainte 
de toate, un dar al lui Dumnezeu și o lucrare a 

Duhului Sfânt, dar toți suntem chemați să colaborăm mereu 
și în orice circumstanță”, spunea Papa Francisc cu ocazia ce-
lebrării aniversării a 50 de ani de la promulgarea decretului 
conciliar Unitatis Redintegratio (promulgat de Papa Paul al 
VI-lea la 21 noiembrie 1964), decret care abordează o temă 
importantă nu numai pentru Conciliu, dar și astăzi, și care 
rămâne o provocare pentru viitor: refacerea unității tuturor 
celor care cred în Cristos.

Pentru această unitate s-a rugat Cristos însuși – „Ca toți 
să 'e una” (In 17, 21) –, se roagă Biserica, și este și scopul 
Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, care 
se celebrează an de an între 18-25 ianuarie. Săptămâna 
de rugăciune este o inițiativă a pastorului anglican Paul 
Watson și datează din 1908. 

În 'ecare an rugăciunea este însoțită de o temă, de un 
verset din Sfânta Scriptură, ca suport pentru meditație și 
rugăciune. „Dă-mi să beau” (In 4,7) este versetul evanghe-
lic propus pentru acest an, din episodul relatat de Sfântul 
Evanghelist Ioan, cunoscut sub numele Isus și samariteana. 
Isus traversa Samaria, în drumul său spre Galileea. Drumul 
trecea pe lângă fântâna lui Iacob. Aici Isus a întâlnit-o pe fe-
meia samariteană, căreia i-a cerut apă. În drumul spre uni-
tatea creștinilor se a+ă „fântâna plină cu apă”: atât cu apa 
cerută de Isus, cât și cu apa oferită de El și din care izvorăște 
viața veșnică. Apa scoasă din fântână de către femeia sama-
riteană potolește setea; apa oferită de Isus este apa asupra 
căreia su+ă Duhul lui Dumnezeu, apa vie, în care am fost 
botezați.

Sfântul Paul, scriindu-le creștinilor din Efes și vorbind 
despre unitatea Bisericii și diversitatea carismelor, spune: 

„Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, 
un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este peste toate, 
prin toți și în toți” (Ef 4,5-6). 

Atitudinea de ostilitate și indiferență dintre creștini care 
a existat în trecut, aparține trecutului. Astăzi, mergând pe 
drumul „vindecării”, suntem chemați să-l privim pe celălalt 
ca pe un frate, ca pe o soră, mai ales în virtutea unității pro-
funde care izvorăște din botez.

Decretul Unitatis Redintegratio este foarte clar în această 
privință: „Aceia care cred în Cristos și au primit în mod 
valid Botezul se a+ă într-o anumită comuniune, îndreptățiți 
prin credința primită la Botez, sunt încorporați lui Cristos 
și de aceea poartă pe drept numele de creștini și sunt 
recunoscuți pe bună dreptate ca frați în Domnul de către 
'ii Bisericii Catolice” (nr. 3).

Gesturile fraterne între creștini pot să 'e uneori mult 
mai profunde și cu un mesaj mai concret decât disputele 
teologice dintre experți. 

Au rămas istorice cuvintele Patriarhului Atenagoras al 
Constantinopolului cu ocazia întâlnirii sale cu Papa Paul 
al VI-lea, în ianuarie 1964, la Ierusalim: „A sosit cea-
sul curajului creștin. Ne iubim unii pe alții; mărturisim 
aceeași credință comună; să mergem împreună spre același                
Sfânt Altar”. 

A sosit ceasul carității ecleziale la care nu se poate 
renunța. Și chiar dacă obiectivul principal al ecumenismu-
lui – restabilirea unității creștinilor – nu este încă realizat, 
nu trebuie să renunțăm la speranță. A pierde speranța în-
seamnă a pierde credința în acțiunea Duhului Sfânt. 

Despre această acțiune a Duhului Sfânt Unitatis 
Redintegratio ne învață: „Duhul Sfânt, care locuiește în 
cei care cred, care umple și conduce întreaga Biserică, 
înfăptuiește acea minunată comuniune a credincioșilor 
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și ne unește atât de intim pe toți în Cristos, încât este 
Principiul unității Bisericii” (nr. 2). 

Rugăciunea comună, mai ales în Săptămâna de 
Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, spunea nu demult 
Înaltpreas'nțitul Arhiepiscop Ioan în cadrul unei celebrări 
ecumenice, este „o bună școală pentru a ști întotdeauna 
cum să-l privești pe aproapele tău care este în altă Biserică, 
cum să-l iubești, pentru că în esență este vorba despre 
această poruncă. Fără rugăciune nu avem lumina cea ade-
vărată, fără rugăciune stăm departe de această școală care 
ne învață cum să-l primim, să-l privim și să-l iubim pe 
aproapele nostru care face parte din altă Biserică”. 

Cu ocazia aniversării amintite mai sus, Papa Francisc 
vorbea și despre „ecumenismului sângelui”, adică despre 
capacitatea creștinilor de a da mărturie despre Cristos, 
chiar cu preţul vieţii. Spunea Sfântul Părinte: „Astfel de 
mărturii nu au lipsit în acești cincizeci de ani și continuă și 
în zilele noastre. Rămâne ca noi să le primim cu credinţă și 
să lăsăm ca forţa lor să ne determine să ne convertim la o 
fraternitate mai deplină. Cei care-l persecută pe Cristos în 
credincioșii săi nu fac diferenţe de confesiune: îi persecută 
pur și simplu pentru faptul că sunt creștini”.

Restul lumii ne recunoaște drept creștini, având aceeași 
origine, iar cei care ne urăsc în numele credinţei, ne unesc 
în suferinţă, în umiliri, în persecuţii. Este, de altfel, ceea 
ce ne învaţă și Unitatis Redintegratio: „catolicii trebuie să 
recunoască și să aprecieze cu bucurie valorile cu adevărat 
creștine, izvorâte din patrimoniul comun, care se a+ă la fra-
ţii despărţiţi de noi. Vrednic și drept este să recunoaștem 
bogăţiile lui Cristos și faptele puterii sale în viaţa celorlalţi, 
care au dat mărturie despre Cristos uneori până la vărsarea 
sângelui: Dumnezeu e pururi minunat și vrednic de admi-
raţie în lucrările sale” (nr. 4).

Rugăciunea și mărturia să însoţească drumul uneori 
atât de anevoios al fraternităţii între creștini și, „ascultători 
faţă de voinţa Domnului nostru Isus Cristos, să intensi'-
căm eforturile noastre pentru promovarea deplinei unităţi 
între toţi creștinii și mai ales între catolici și ortodocși” 
(din Declaraţia comună dintre Papa Francisc și Patriarhul 
Bartolomeu, Istanbul, 30 octombrie 2014). 

PS Cornel DAMIAN
Episcop Auxiliar de București

S'nte Părinte,

Apropiindu-se ziua solemnă a Nașterii Mântuitorului nostru, precum și al 
întregului Univers, având înaintea ochilor pilda celor aleși și a profeților 
Vechiului Legământ care îl așteptau pe Emanuel cu credință plină de bucu-

rie, Arhiepiscopul Arhidiecezei de București, împreună cu Episcopul său Auxiliar, 
cu clerul său, cu familiile religioase ale congregațiilor de femei și de bărbați și cu 
credincioșii încredințați grijii sale pastorale, cu acest preafericit prilej, își exprimă 
din nou și prezintă Sanctității Voastre, cu respectul cuvenit, cele mai bune urări.

Prin rugăciuni zilnice imploră pentru Papa, Părintele nostru al tuturor, dorindu-i 
să aibă o sănătate cât mai bună, lumina nestinsă a Duhului Sfânt și protecția conti-
nuă a Mariei, Născătoare de Dumnezeu, Mama Bisericii lui Cristos și a poporului creștin, mulțumindu-i cu since-
ritate lui Dumnezeu pentru strădaniile sale neîntrerupte în slujirea tuturor celor ce mărturisesc credința catolică, 
dar și a tuturor oamenilor de bunăvoință.

În afară de acestea, cea de-a 78-a aniversare a Sanctității Voastre ne prilejuiește plăcuta ocazie de a înnoi sen-
timentele noastre de ascultare 'lială, de comuniune neștirbită și de sinceră iubire față de  Succesorul Sfântului 
Apostol Petru.

Cu încredere, Vă cerem Binecuvântarea Apostolică pentru Biserica noastră locală, pentru Patria noastră, pen-
tru poporul nostru și pentru lumea în care trăim, o lume mântuită cu Sângele preaprețios al Cuvântului Întrupat 
al Tatălui, dar care, în zilele noastre, este sfâșiată de +agelul războiului, al urii, al foametei și al intoleranței.

București,                                                                                                                                                           Ioan Robu,
17 decembrie                                                                                                                                    Arhiepiscop  Mitropolit


