In data de 23 Decembrie 2013, in revista “Viata Cultelor” a fost mentionata organizarea intrunirii interreligioase care a
avut loc in data de 05.12.2013 cu tema “Personalitatea aproapelui in Crestinism si in alte Religii” la biblioteca Dudian
din Bucuresti.
“PERSONALITATEA APROAPELUI ÎN CREŞTINISM ŞI ÎN ALTE RELIGII” – TEMA UNEI ÎNTRUNIRI
GĂZDUITĂ DE BIBLIOTECA ARMEANĂ DUDIAN DIN BUCUREŞTI

La 5 decembrie curent, la biblioteca Dudian din curtea Catedralei armene „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
din Bucureşti a avut loc o întrunire religioasă cu tema de mai sus, organizată de Arhiepiscopia Bisericii Armene din
România, Asociaţia pentru Pacea Religiilor din România şi Fundaţia Tezaurul Sacru al Religiilor
În deschidere, P.S. Datev Hagopian, Arhiepiscopul Bisericii Armene din România, a susţinut o comunicare în
care a spus, între altele, că atât Creştinismul, cât şi celelalte religii “trebuie să înţeleagă faptul că această lume are
nevoie de altă orânduire, să cunoască o realiniere a valorilor. Într-adevăr, fără sens, înşelătoare şi vremelnice sunt
toate orânduirile politice, sociale şi economice care ignoră valorile morale şi principiile de convieţuire umană şi sunt
dirijate de interese şi tiranie. (…)
La începutul secolului al XXI-lea observăm o încălcare a tuturor principiilor şi valorilor menţionate mai sus.
În special, pentru marile puteri, interesele economice, politice şi militare sunt mai presus decât principiile şi valorile
morale. În ziua de astăzi, relaţia dintre state este guvernată de putere şi este dirijată de interese. Din păcate, morala,
chiar şi în înţelesul ei cel mai larg, este exclusă din strategiile de guvernare, dacă aduce prejudicii intereselor
materiale. Chiar acest lucru este izvorul relelor şi problemelor cu care se confruntă astăzi lumea modernă, stare de fapt
pentru rezolvarea căreia religiile lumii au mult de trudit.
Este necesar de amintit neîncetat oamenilor şi guvernelor, că fără respectarea principiilor morale de bază,
darul acesta dat nouă de Dumnezeu, lumea, va fi distrus, căderii morale urmându-i indubitabil pieirea fizică. După
cercetările oamenilor de ştiinţă, lumea şi omul deja se află în proces de degradare şi prăbuşire. Toate bisericile şi
religiile au datoria de a face cunoscut societăţii indiferente valorile morale şi pericolul care survine odată cu
nerespectarea acestora.”
După ce a arătat unele dintre motivele pentru care lumea şi omenirea se află în decline (o seamă de exagerări
ale exprimărilor democratice cum ar fi: căsătoria legală şi religioasă între persoane de acelaşi sex şi acordarea
dreptului acestor cupluri de a înfia copii; dreptul de a interveni în teologie şi de a-L numi pe Tatăl Dumnezeu, Mamă
Dumnezeu; dreptul de a lua viaţa prin avort sau eutanasie etc.; dezavantajele aduse de tehnologie şi progress, pe lângă
avantajele indubitabile oferite societăţii, cum ar fi îmbunătăţirea nivelului de trai), P.S. Datev a spus că declinul în
care se află omenirea este o temă de meditaţie şi acţiune a tuturor religiilor, care trebuie să se unească nu numai la
nivel declarativ pentru a împiedica această cădere, ci şi în mod activ, pentru a reanima complexul de valori moralreligioase care a stat încă din cele mai vechi timpuri la baza organizării structurii sociale. (…)
Etica religioasă, prin colaborare inter-religioasă şi inter-bisericească, poate deveni baza rezolvării unor
probleme sociale majore care frământă cotidianul cum ar fi: sărăcia, foametea, neînţelegerile etnice şi confesionale,
abuzurile politice, îngrădirea libertăţilor de exprimare; şi poate fi, de asemenea, instrumentul cu care s-ar putea stinge
conflicte care încă mai însângerează lumea.
Această colaborare, ecumenismul, are desigur inamicii săi chiar în interiorul fiecărei religii sau biserici în
parte, aceştia pe lângă inamicii externi care văd într-o astfel de colaborare o piedică serioasă în atingerea scopurilor
economice şi politice care zdruncină lumea. Într-adevăr, este o mare provocare pentru religii aflarea modului în care
acestea pot colabora fără a-şi încălca una alteia integritatea şi specificul. (…) Dar odată aflată calea, roadele acestei
trude care se vor răspândi în lume vor fi: dragostea, pacea, onoarea, dreptatea, armonia; valori care vieţuiesc în inima
oricărei religii.
Despre importanţa dialogului interreligious a vorbit şi jurnalistul palestinian Ahmed Jaber (licenţiat al
Facultăţii de Jurnalistică din cadrul Universităţii Bucureşti), care a arătat că „ideile separatiste împiedică dialogul şi
comunicarea, favorizează suspiciuni şi idei preconcepute ale apartenenţilor unei religii faţă de adepţii unor religii
diferite.

Pentru a elimina însă amprentele grele ale istoriei şi pentru a le depăşi, este nevoie, la nivelul dialogului
interreligios, de a lăsa la o parte discuţiile de natură dogmatică, care nu pot face altceva decât să reafirme conţinutul
religios şi filozofia spirituală a fiecărei religii în defavoarea celeilalte, în timp ce fiecare dintre acestea promovează
acelaşi set de valori precum celelalte. (…)
Sarcina fundamentală în proiectul dialogului interreligios al religiilor monoteiste este aceea de a purta şi de a
promova un permanent dialog constructiv, în care fiecare păstrează atributele religiei sale proprii, însă o tolerează, o
acceptă şi o respectă pe cealaltă, cel puţin din necesitatea vizibilă de a convieţui. Pentru aceasta este nevoie însă de
cunoaşterea reciprocă a dogmelor, de clarificarea acestora, de descoperirea principiilor comune şi de o promovare a
mesajului comun. (…)
În loc să ne concentrăm pe ceea ce ne diferenţiază, constructiv este să ne îndreptăm atenţia către respectarea
individualităţii fiecăruia şi către construirea unei înţelegeri civile comune, ce permite aprofundarea libertăţii culturale
şi religioase, respectarea drepturilor omului şi înţelegerea conceptului de toleranţă, în orizonturile social şi uman.
Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan, secretar general A.P.A.R., a pornit, în cuvântul său, de la „Pilda
samarineanului milostiv” rostită de Mântuitorului Iisus Hristos, care face “parodoxală” noţiunea de „personalitate a
aproapelui” în creştinism.
Religiile lumii de astăzi, confruntate din interior şi din exterior cu marile zbateri ale contemporaneităţii, îşi
pun acut problema supravieţuirii lor într-un climat de ameninţare cu mijloace de distrugere depăşind imaginaţia
omului simplu, a credinciosului de rând. Astfel, recent, În săptămâna dintre 17-23 noiembrie a.c. au avut loc, tocmai
cu scopul de a-l contura şi de a-l recunoaşte pe aproapele, pe „celălalt” (the other) din religiile lumii, ca factor de
schimbare spre bine, două întruniri la Viena, în Austria. Prima a fost organizată de musulmanii arabi, prin KAICIID
(King Abdulaziz International Centre for Intercultural and Interreligious Dialogue), la un an după înfiinţare, iar
cealaltă de către Conferinţa Mondială privind Pacea şi Religia (World Conference on Religion and Peace – RfP,
datând din 1970), la care este afiliată şi A.P.A.R.(Asociaţia pentru Pacea Religiilor din România). (…)
În timp ce fiecare dintre Religiile mari, Bisericile, denominaţiunile de astăzi beneficiază de şi pretinde
drepturile omului pentru adepţii săi, se observă cum contribuţiile şi beneficiile - uneori imense - primite de la adepţi şi
credincioşi nu sunt puse direct în slujba aproapelui aflat în sărăcie, incultură, lipsuri, boli, discriminare, umilire,
apăsare, învrăjbire şi chiar sacrificiu inutil pe toate continentele lumii. Imensele valori dispar în alte direcţii, în special
în conflicte pentru hegemonie mondială, peste capul plecat al religiilor contemporane. Lumea, credincioşii, nu
beneficiază de o maturizare completă a modului cum este privit „celălalt”, pe care îl numim aici „aproapele”. Deşi este
lângă noi, fizic sau prin multiplele mijloace de comunicare în masă, aflat în mare nevoie, el nu beneficiază de un
„aproapele”, care, în numele religiei sale, al omeniei, al părtăşiei, al dragostei, al dreptăţii şi al păcii, să aibă acces la
apă potabilă, la adăpost, la hrană adecvată şi suficientă, la cultură, la drepturi elementare, la asigurare medicală şi la
pace, la apărare de pericolul nuclear.
Cuvântul de ordine, exprimat atât la întrunirea KAICIID cât şi la RfP este unul singur: Acţiune, acţiune,
acţiune! Religiile lumii s-au trezit la realitate. Ele sunt bine organizate în interior, unde spiritul de piaţă provoacă
emulaţie în numele Divinităţii, dar sunt neputincioase în exterior câtă vreme liderii religioşi n-au decât un cuvânt
formal de spus, ca să fie şi ei luaţi în seamă, iar credincioşii n-au posibilitatea să-şi spună cuvântul decât prin structuri
laice noi şi mult interesate. Omul de astăzi, deşi liber, pare încătuşat. O primă iniţiativă, anunţată de E.C.R.L.
(Consiliul Liderilor Religioşi din Europa), îndată după întrunirea de la Viena, este o altă întrunire ce se va ţine în
februarie 2014 în Mexic, împotriva armelor nucleare.
(Informaţii furnizate de secretariatul Fundaţiei Tezaurul Sacru al Religiilor, condusă de dipl. ec. Marcela
Ghiulbenghian)
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Forum interreligios Palazzo Italia Bucarest
Cunoaşterea, poarta de la solidaritate la
fraternitate,
“

pentru un nou umanism” la Palazzo Italia.
Un eveniment dedicat dialogului despre toleranţă şi responsabilitate şi
care a intenţionat o formă de comunicare pe marginea dezbaterilor
privind religiile azi, a fost organizat la Palazzo Italia prin efortul
domnului Giovanni Baldantoni, preşedintele acestei instituţii.

Forum interreligios Palazzo Italia 15 November 2016. Prezidente Giovanni Baldantoni, Cleopatra Lorintiu,
don Pierluigi Vignola, missione Cattolica Italiana di Hmburg
“ Cunoaşterea,

poarta de la solidaritate la fraternitate, pentru un nou
umanism” a reunit la Bucureşti câteva personalităţi ale lumii bisericii şi
ale cunoscătorilor istoriei religiilor, ale jurnalismului din această zonă şi
din zona activităţilor non guvernamentale caritabile, religioase sau laice.
Beneficiind de participarea S.E.Miguel Maury Buendia Nunţiu
Apostolic în România , a S. E. rev.prof.Qais Sadiq fondator şi
preşedinte al Centrului de Studii Ecumenice,a E.S: Diego Brasioli,
Ambasadorul Italiei la Bucureşti, a Decanului facultăţii de Teologie

Catolică prof.univ Wilhelm Danca forumul şi-a împărţit lucrările în
două paneluri.
Beneficiind de competanţa în domeniu a domnului Pierluigi Vignola de
la Misiunea Catolică Italiană din Hamburg care a încercat să
structureze intervenţiile în jurul unor coordonate majore, evident
forumul s-a axat pe întâlnirea dintre ceea ce propovăduieşte biserica
catolică în întâlnirea cu pricipiile fundamentale ale altor culte, totul prin
prisma deschiderii, a toleranţei, a acceptării celuilalt într-o viziune
subsumată principiilor declarate şi aplicate cu atâta nobleţe de însuşi
Papa Francisc.
Interesant în acest eveniment foarte dens a fost punctul de întâlnire,
ecumenic, aş spune cel care are cele mai multe şanse de a valoriza
întâlnirea religioasă. Experienţa italiană şi cea germană, sau experienţa
concretă a pr. Emanuel Babus în Franţa, sau experienţa concretă a
reprezentantei Fundaţiei Victorine le Dieu din Bucureşti s-au îmbinat
într-un mod interesant.
Pentru că am avut ocazia de a lua cunoştinţă deopotrivă prin prisma
perspectivei înalt intelectuale teologice a acestui excepţional cunoscător
al istoriei religiilor şi mai cu seamă a catolicismului care este prof.
Univ. Wilhelm Danca, un prelat şi intelectual cu care România se poate
mândri pe plan internaţional.
Dar şi a perspectivei aş zice modeste, a celui care dă o mână de ajutor
pentru vreo 30 de copii români şi rromi, aflaţi în grija unor surori
catolice la Bucureşti, şi care se confruntă ( la scară mică) cu ceea ce se
confruntă de fapt şi Autoritatea pentru protecţia copilului la scară mare,
cea care are de gestionat viaţa a sute de mii de copii, aflaţi fie în
situaţie de sărăcie, fie în cea de defavorizare, copii abandonaţi, orfani,
bolnavi, săraci.
Acesta este „provocarea „ pe care România o aruncă astăzi instituţiilor
umanitare şi în care biserica se lansează, în sensul că fiecare cult face
ceea ce poate. Jurnalist italian, elocvent şi evident spumos în exprimare,
pasionat şi plin de farmec dr.Tonny Mazzaro a animat primul panel al
forumului iar mie mi-a revenit onoarea de a anima partea a doua.

SPOT VERTICAL:Un forum care probabil va fi reiterat, vizând
perspectiva ecumenică , înţelegerii islamului în societatea de azi,
întâlnirea dintre perspectivele religioase, toleranţa şi spiritul de
comunicare şi armonie.
Cea în care s-a exprimat pr. Ilie Valentin, aducând oarecum şi o
perspectivă ortodoxă asupra evenimentului. Dar, în primul rând una
culturală, intelectuală căci el şi-a axat intervenţia pe Mircea Eliade şi
conceptul de „nou umanism „ cu elocvenţă. Precum şi preşedintele
Centrului Cultural European Român Pan Arab, dr.Dirar Kutaini, care
a vorbit despre toleranţă, politica faţă de migranţi şi refugiaţi, toleranţa
dintre culturi, protejarea culturilor aflate acum în pericol din cauza
războaielor din Orientul Mijlociu.Cuvântul transmis de dl.
Vicepreşedinte al ICR , Mihaly Zoltan Nagy sau generoasa poziţie a
doamnei Marcela Ghiulbenghian, o veterană a acestui tip de dezbatere
şi adeptă a ecumenismului în România,cea care a derulat vreme de ani
de zile o adevărată muncă de pionierat ecumenic în România au
completat acest forum pe care ni l-am dori reiterat, eventual cu o mai
mare pondere a problematicii islamului şi a acordului fin dintre islam şi
celelalte religii.

Despre înţelegere, toleranţă, acceptarea celuilalt într-un forum dedicat spiritului de armonie şi dialogului
interreligios.în fotografie. Dr. Dirar Kutaini,(Preşedinte CCERPA) preot Ilie Valentin(Facultatea de
Teologie Ortodoxă), prof.rev. Pierluigi Vignola -Misiunea catolică Italiană din Hamburg (Germania ) şi
Cleopatra Lorintiu( Observatoire d’Etudes Geopolitiques din Paris)

Rămâne pe data viitoare ca temele care nu au fost abordate să fie la
ordinea zilei dar, este cert că întâlnirea dintre culturi şi religii,
armonizarea de tip ecumenic duc la ridicarea gradului de toleranţă şi

înţelegere , singura posibilitate de a supravieţui cultural şi spiritual în
lumea de astăzi, a globalizării dar şi a confuziilor.
Cleopatra Lorinţiu
http://www.palazzoitaliabucarest.com/1/palazzo_italia_news_41281
07.html

