GÂNDURI ALE PREAFERICITULUI
PĂRINTE ÎN TIMPUL POSTULUI
CRĂCIUNULUI
Gânduri ale Preafericitului Părinte al nostru și Patriarh al
Ierusalimului în timpul Postului Crăciunului, în timpul
vizitei oficiale în Regatul Unit
„Ca lider al unei Biserici care este prezență în Țara Sfântă
încă de la nașterea creștinismului, Patriarhul Teofil al IIIlea poate să-și traseze succesiunea de 2.000 de ani, de la Sf.
Iacov, Ruda Domnului, primul Episcop al Ierusalimului.
Sam Hailes se întâlnește cu liderul grec ortodox
Nu vă va surprinde să aflați că nu am prea multe în comun cu
Patriarhul Ierusalimului. Are 67 de ani, vorbește în principal
în limba greacă și locuiește în Orientul Mijlociu.
Slujbele pe care le conduce sunt pline de clopote, tămâie și
cântări. Sunt total diferite de contextele evanghelice în care
mă găsesc de obicei, unde abundă chitara și blugii strâmți.
După întâlnirile sale recente din Londra cu ÎPS Justin Welby,
Arhiepiscopul de Canterbury și Prințul Charles, Patriarhul
Teofil al III-lea, a împărtășit următoarele reflecții cu
Premier Christianity.
Pe parcursul întâlnirii cu Patriarhul, am avut ocazia de a
reînvăța o lecție vitală: stilurile de îmbrăcăminte, cult și
liturghia par să ne dividă pe noi, creștinii, dar, în
realitate, atunci când este vorba de bazele credințelor
noastre, avem mult mai multe în comun decât ar putea crede
majoritatea dintre noi.
Sunteți responsabil de administrarea multora dintre locurile
sfinte din Ierusalim, inclusiv Biserica Sfântului Mormânt,

care este construită pe locul unde prin tradiție, se crede că
Iisus a fost răstignit și îngropat. Care e senzația când stați
în acele locuri?
Ierusalimul este locul întâlnirii divino-umane. Aici înțelegi
ce este taina întrupării, deoarece topografia și geografia
sunt o mărturie incontestabilă a acestui mare eveniment al
întrupării Logosului divin.
Desigur, să fii chiar în locul care este legat de viața
pământească sau de lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos are
un impact foarte specific. Țara Sfântă, în general, este un
loc al energiei divine.
Unii creștini de aici, din Marea Britanie, sunt părtinitori în
cazul conflictului politic, sprijinind fie Israelul, fie pe
palestinienii. Care este mesajul dumneavoastră către cei care
îi susțin pe unii sau pe ceilalți?
În Țara Sfântă, și mai ales în Ierusalim, există mai mult de
15 denominațiuni creștine. Ceea ce este bine este ca noi, ca
biserici, ne întâlnim și discutăm toate problemele. Și,
bineînțeles, încercăm să nu ne transformăm în politicieni;
acest lucru ar fi un dezastru. Dar, în același timp, nu
înseamnă că suntem indiferenți la ceea ce se întâmplă și din
când în când trebuie să ne ridicăm vocile. Dar facem aceasta
întotdeauna în contextul iubirii Evangheliei, pentru că de
fapt, așa trebuie să fie misiunea noastră – nu doar să vorbim
despre pace; nu este suficient. Întotdeauna trebuie să vorbim
de reconciliere. Suntem, cred, singurul organism, singura
instituție – Biserica creștină și comunitatea creștină – care
poate aduce cu adevărat cele două grupuri să se înțeleagă
între ele.
Ați vorbit mai înainte despre Ierusalim nu doar ca despre un
loc cu istorie, dar ați spus și că este locul unde se vor
petrece ultimele zile …
Corect, este adevărat. Deși nu eu, St. Ioan Evanghelistul a

spus-o.
Mulți creștini vor citi cuvintele Sf. Ioan din Apocalipsa și
apoi, se vor scărpina în cap, gândindu-se: „Nu sunt sigur dacă
înțeleg ceva din asta”. Puteți să ne ajutați să înțelegem?
Când citim Evanghelia, se tot vorbește acolo despre ultimele
zile, despre ultima judecată etc. Ar trebui să luăm în
considerare ceea ce se întâmplă în jurul nostru, toate aceste
fenomene, așa-numitele dezastre naturale. Fiți gata, fiți
pregătiți. Dar, în același timp, amintiți-vă că ziua încă nu a
venit. Nu ar trebui să vorbim prea mult despre ultimele zile
sau despre anticrist pe cât ar trebui să vorbim despre Hristos
Însuși și să avem grijă de propriul nostru urcuș duhovnicesc
și de angajamentul față de credința noastră.
Cum împărtășiți, personal, Vestea cea Bună cu aceia care,
probabil, nu au concepția a ceea ce înseamnă să fii creștin?
Miezul conflictului politic este legat de locurile sfinte;
este legat de religie. Așadar, avem o misiune și misiunea
noastră este tocmai aceasta: să păstrăm aceste locuri sfinte
ca niște oaze spirituale, astfel încât oamenii care vizitează
astăzi să poată bea din această apă. Indiferent de ce spun
oamenii despre ei înșiși în public, în interiorul ființei
umane există omul lăuntric. Acesta este sufletul și, așa cum
trupul are nevoie de alimente biologice, și sufletul are
nevoie de o hrană foarte specială. Aceasta este misiunea
noastră – să le oferim oamenilor hrana spirituală. Mi s-a
întâmplat de multe ori să aud oameni spunând: „Nu aveam nimic
de-a face cu credința, eram total indiferent, dar nu știu cum,
că după ce am intrat în Sfântul Mormânt, s-a întâmplat ceva cu
mine.”
Biserica creștină din întreaga lume este împărțită în
denominațiuni diferite. Cum ar trebui să arate unitatea
creștina în contextul nostru de astăzi?
Există un cuvânt frumos și foarte special, care poate fi găsit

numai în dicționarele Părinților Bisericii – autexousious:
adică fiecare ființă umană a fost făcută nu doar după chipul
și asemănarea lui Dumnezeu, ci și cu darul Dumnezeu de a fi
liber. Nimeni nu este forțat să creadă în Dumnezeu. Prin
urmare, este logic ca fiecare să-și aibă propria înțelegere în
interpretarea credinței.
Ceea ce este important pentru mine este să fiu ecumenic, dar
nu ecumenist. Ecumenic înseamnă că rămâi atașat de propria ta
tradiție, de modul în care ai fost crescut.
Deci, nu ne cerem scuze pentru diferențele noastre …
Dimpotrivă.
… dar ne străduim să ne binecuvântăm unul pe altul în același
timp?
Da. Acesta este un spirit ecumenic sănătos.
Câteodată auzim că creștinii din Țara Sfântă se simt uitați de
restul Bisericii.
Ați atins un punct interesant. Primesc pelerini în fiecare zi,
de dimineața până seara, și întâlnesc oameni care au fost în
Țara Sfântă de cinci ori, de șase ori, de zece ori. Toți cei
care au fost la Ierusalim în pelerinaj vor să revină!
Le spun creștinilor: „Prezența voastră aici, pelerinajul
vostru, este o binecuvântare pentru voi, pentru familiile
voastre, pentru țara voastră, dar este o binecuvântare pentru
noi”. Și când spun “pentru noi”, vreau să spun pentru
comunitatea creștină. De ce? Deoarece comunitatea creștină de
aici, prin prezența voastră, simte că nu este abandonată, că
nu este uitată”.
Sam Hailes este editor la Premier Christianity.
Puteți asculta interviul complet pe The Profile podcast. Poate
fi descărcat pe link-ul: premierchristianradio.com/profilul

