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RAPORT AL CELEI DE-A XVII-A ~NTÂLNIRI 

A DIALOGULUI TINERILOR DIN BOR {I EKD 

(JUNGER DIALOG), 21-26 AUGUST 2012, 

HALLE {I LEIPZIG (GERMANIA)

Diac. dr. C\t\lin VATAMANU 
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”, 

Universitatea „A.I. Cuza” Ia[i

Pe 21-26 august a avut loc cea de-a XVII-a `ntâlnire a Dialogului

tinerilor (Junger Dialog) `ntre Biserica Ortodox\ Român\ (BOR) [i

Biserica Evanghelic\ din Germania (EKD). ~n acest an, invita]ia p\r]ii

germane a fost de a organiza `ntâlnirea `n ora[ele universitare Halle

[i Leipzig, `n care sunt [i facult\]i de Teologie protestant\. La dia-

log au participat treisprezece tineri din Germania [i România.

Dialogul Tinerilor din acest an a fost organizat de Biserica Evan-

ghelic\ din Germania [i Biserica Ortodox\ Român\ prin interme-

diul ini]iativelor teologilor delega]i coordonatori ai evenimentului,

Florian Krönke [i diac. dr. C\t\lin Vatamanu. ~n cadrul `ntâlnirilor

Junger Dialog, care se desf\[oar\, de regul\, `ntr-un an `n România,

`n cel\lalt `n Germania, au avut loc discu]ii despre teme teologice,

culturale, sociale, despre practica liturgic\ a celor dou\ Biserici, de-

spre via]a pastoral-misionar\ a lor.

Tema dialogului din acest an a fost „Misiunea Bisericii `n con-

textul migra]iei din Europa” („Kirchliches Handeln im Kontext der

innereuropäischen Migration”). Dezbaterea acestei teme a presupus

un referat principal, „Unitate `n diversitate. Ecumenismul ca oportu-

nitate?” [i trei referate secundare: „Perspective asupra Europei, `n

contextul fenomenului migra]iei: concepte, teme, imagine de an-

samblu”, „Ce se `ntâmpl\ cu cei care r\mân acas\? Perspective pentru

]ara de origine a emigran]ilor”, „Sunt, `ntr-adev\r, cu to]ii bine pri-

mi]i? Perspective pentru ]ara care prime[te imigran]i”.

Participan]ii au reliefat de la `nceput c\ exist\ mai multe as-

pecte ale acestei teme, care implic\ provoc\ri foarte diferite pentru
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misiunile celor dou\ Biserici. ~n plus, ambele delega]ii au pre-

zentat experien]ele propriei Biserici cu referire la migra]ie: pentru

partea german\, implicarea Bisericii `n fenomenele imigr\rii [i a

azilan]ilor are o mare importan]\; pentru partea român\, una dintre

problemele majore `n care Biserica s-a implicat [i se implic\ este cea

a emigr\rii [i a copiilor r\ma[i acas\ f\r\ p\rin]i, `n grija rudelor,

adeseori copilul mai mare devenind „p\rinte” pentru ceilal]i fra]i.

La o analiz\ mai minu]ioas\, s-a accentuat c\ experien]ele celor dou\

Biserici sunt de fapt foarte asem\n\toare. Mul]i din fosta Germa-

nie de Est au plecat spre Vest, `n a[a-numitul brain exit, `n timp ce `n

România ultimelor decenii o preocupare major\ a fost integrarea

]iganilor. ~n ciuda unei puternice identit\]i na]ionale, cele dou\ ]\ri

au societ\]i multiculturale: `n România coabiteaz\ `n bun\ `n]ele-

gere de secole mai multe etnii, iar `n Germania unul din cinci lo-

cuitori are `n spate o istorie ca imigrant.

~n general, tema a fost discutat\ pornind de la termenii socio-

logici: emigrant, imigrant, excluziune, asimilare, integrare [i inclu-

ziune. ~n cazul ultimilor doi termeni, s-a `ncercat exemplificarea

lor. ~n cazul integr\rii, s-a dorit diferen]ierea `ntre procesele poli-

tice ale societ\]ii [i misiunea Bisericii, cu exemple concrete de ajutor

practic (de exemplu: consiliere, ajutor pe lâng\ organele de stat

abilitate, cursuri de limb\, oferte sociale [i educa]ionale pentru copii

[i tineri etc.). ~n context ecumenic european [i local-na]ional, Biseri-

cile sunt datoare s\ fac\ auzit\ pozi]ia lor `n cadrul dezbaterilor po-

litice [i s\ accentueze, punând la baz\ demnitatea cre[tin\, evi-

tarea tratamentelor rele (de exemplu, `n Germania, lipsa de temei

juridic pentru integrarea solicitan]ilor de azil, care nu au nici m\car

drept de munc\). Participan]ii au c\zut de acord c\ `n fa]a idealu-

rilor europene de mobilitate, de unitate a teritoriului european, de

spa]iu de lucru [i de afaceri comune, precum [i a idealului inte-

gr\rii europene stau `nc\ multe grani]e. Iar misiunea Bisericii nu

poate fi doar de p\strare a identit\]ii `n comunit\]ile din diaspora, ci

[i de desf\[urare a unei activit\]i intense, pentru o comunitate plura-

list\ [i deschis\. ~n cazul celor refugia]i, indiferent c\ ei se simt

amenin]a]i obiectiv sau subiectiv, ei trebuie s\ fie bine primi]i.

Chiar [i `n cazul Tratatului Dublin II (2003) au ap\rut noi provoc\ri,

care ar trebui problematizate din punct de vedere bisericesc. Acest

acord arat\ c\ refugia]ii [i azilan]ii au o dimensiune european\
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transna]ional\ [i de aceea Bisericile trebuie s\ se implice `n uni-

tate ecumenic\ `n spa]iul european al procesului politic.

~n discu]ia teologic\, ambele delega]ii au stabilit premise iden-

tice. Prin faptul c\ suntem „chip al lui Dumnezeu”, imago Dei, to]i

oamenii avem aceea[i demnitate. Cre[tinii sunt ei `n[i[i migran]i `n

aceast\ lume, pelerini spre ~mp\r\]ia lui Dumnezeu. Dar, mai mult,

Biserica este un model pentru o societate multicultural\. De aceea,

Biserica poart\ r\spunderea pentru ap\rarea drepturilor omului [i

pentru dreptul la o via]\ mai bun\ pentru to]i. Ea trebuie s\ poarte

de grij\ ca diferen]ele teologice [i religios-culturale s\ nu stea `n

calea unei societ\]i deschise. Participan]ii au fost convin[i c\ o

integrare religioas\ este un pas esen]ial pentru o coeziune social\.

~n acest sens, este necesar\ o teologie a migra]iei, care s\ descrie

dimensiunea teologic\ [i practic\ bisericeasc\, precum [i s\ fie o

contribu]ie pentru o unitate `n diversitate [i `n societate. Desigur,

Bisericile nu pot rezolva toate aceste probleme singure. ~n special

Statul [i Uniunea European\ sunt datoare s\ r\spund\ `n mod efi-

cient problemelor oamenilor cu istorie de migrant. Dac\, teoretic,

Biserica poate fi un corector critic al societ\]ii, `n practic\ e diferit.

Adesea, poten]ialul critic al Bisericii se limiteaz\ la situa]ii concrete,

locale, participan]ii fiind de acord c\ `n problema migra]iei este

necesar\ o mai bun\ colaborare `ntre Biseric\ [i Stat, dar, `n anu-

mite cazuri, se impune chiar o abordare independent\ a celor dou\

institu]ii.

Când vine vorba de a participa `n cadrul unei societ\]i des-

chise, parohiile sunt datoare – tocmai pentru c\ ele sunt parte a so-

ciet\]ii [i a institu]iilor na]ionale biserice[ti – s\ intervin\ `n situa]ii

concrete de via]\ ale oamenilor. Asta `nseamn\ c\ din punct de

vedere misionar ele sunt primitoare de imigran]i, dar acest lucru nu

trebuie s\ fie un motiv de prozelitism. Ele pot accepta persoane

având alte religii, confesiuni [i culturi, f\r\ a c\dea `ntr-un zel mi-

sionar de convertire a lor. ~n satele [i `n cartierele din ora[e, pa-

rohiile pot aduce o contribu]ie important\ pentru coeziunea so-

cial\, atunci când to]i oamenii arat\ acela[i respect [i `[i deschid u[ile

imigran]ilor, f\r\ o conversie for]at\. Bisericile nu pot rezolva sin-

gure marile probleme sociale, dar ele pot fi un exemplu pentru

cum func]ioneaz\ cu succes coabitarea. Acest lucru este valabil [i

atunci când este vorba de populismul de dreapta sau extremismul
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de dreapta. ~n special comunit\]ile sunt datoare s\ demonteze ste-

reotipurile [i s\ creeze spa]ii `n care oamenii se pot `ntâlni f\r\

preconcep]ii. Un studiu al Friedrich-Ebert-Stiftung a scos `n eviden]\

aceast\ provocare pentru Bisericile din Germania, `n care se ar\ta c\

atitudinile populiste de dreapta [i antisemite sunt r\spândite `nde-

osebi de membri ai Bisericii. Studiul arat\ c\ a fi cre[tin nu `n-

seamn\ automat lipsa atitudinilor rasiste sau discriminatorii, iar pe

de alt\ parte, c\ [i `n parohii trebuie s\ se g\seasc\ proiecte [i ini-

]iative interculturale [i `mpotriva discrimin\rii.

Cel de-al XVII-lea Dialog al tinerilor din BOR [i EKD a debutat

oficial pe 21 august cu un cuvânt de bun venit al Prof. dr. Thoele,

`n Evangelisches Studienhaus Halle (Saale). Pe lâng\ informa]iile

teoretice prezentate `n cadrul referatelor, participan]ii au avut parte
[i de alte evenimente. Accentul a fost pus pe facilitarea de `ntâlniri

cu persoane responsabile de problematica migra]iei `n institu]ii ale

Bisericii Evanghelice [i `n parohii. Prelegerile [i programul de vizite

au fost, prin urmare, strâns legate `ntre ele. Din program au f\cut

parte vizitarea Lothar-Kreyssig-Ökumenezentrum der Evangelischen
Kirche in Mitteldeutschland [i Ausländer_innenbeauftragten im

Landeskirchenamt des Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sach-

sens. Acolo au fost prezentate diverse ini]iative [i proiecte pe care

Biserica le coordoneaz\ la nivel na]ional [i care privesc migra]ia [i
refugia]ii. 

De asemenea, `n exemplificarea misiunii Bisericii Evanghelice,

munca practic\ `n parohie nu putea lipsi. Participan]ii au putut ve-

dea cum `n Hoffnungskirchengemeinde din Magdeburg o parohie

`ntreag\ `[i deschide u[ile pentru oameni diferi]i, cu istorie de imi-

gran]i, [i astfel `ntâlnirile interculturale [i interreligioase au devenit
parte integrant\ a profilului parohiei. ~n parohia evanghelic\ „St.

Blasii” din Nordhausen accentul e pus pe lucrul cu refugia]i. Acolo

se ofer\ cazare pentru solicitan]ii de azil. Masa de prânz a fost oca-

zia unei discu]ii cu refugia]i iranieni.

~n Leipzig, a fost vizitat „Departamentul pentru migran]i” din

cadrul Prim\riei, care nu se ocup\ doar de probleme de integrare, ci
[i de dialogul interreligios. Aceast\ vizit\ a fost important\ `ntrucât

tema „Misiunea Bisericii `n contextul migra]iei europene”, a[a cum a

fost f\cut clar [i `n discu]ii, nu poate fi tratat\ doar din punct de

vedere religios, c\ci dialogul cu institu]iile statului este de o im-
portan]\ fundamental\.
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~n plus, au fost vizitate obiectivele turistice din Halle, Magde-

burg, Dresda [i Leipzig. Nou `n cadrul celui de-al XVII-lea Junger

Dialog a fost seara interna]ional\, `n cadrul c\reia ambele delega]ii

au preg\tit specialit\]i din ]ara de origine. 

~ntrucât este o bun\ tradi]ie a Dialogului tinerilor, dimensiunea

spiritual\ a `ntâlnirii a avut `ntâietate. De aceea, zilele de dialog

au fost delimitate de rug\ciune, diminea]a [i seara, `nainte [i dup\

mas\, pe care, când delega]ia român\, când delega]ia german\, a

organizat-o [i a sus]inut-o. Sâmb\t\ am luat to]i parte la slujba Ve-

cerniei `n Parohia Ortodox\ Român\ din Leipzig, iar duminic\ la

Liturghia din Paul-Gerhardt-Kirche, `n Leipzig.

~n concluzie, trebuie spus c\ cea de-a XVII-a `ntâlnire a Junger

Dialog a `nsemnat un dialog teologic prietenos. ~n 2013, partea

româneasc\ invit\ la o nou\ `ntâlnire pe tema: „El va [terge orice

lacrim\ din ochii lor. {i moartea nu va mai fi…” (Apoc. 21, 4).

Atitudinea cre[tin\ `n fa]a durerii [i a mor]ii.

Participan]ii delega]iei BOR aduc delega]iei germane mul]umiri

pentru preg\tirea [i punerea `n aplicare a acestui dialog. De aseme-

nea, participan]ii mul]umesc EKD [i Patriarhiei Române pentru faci-

litarea `n acest an a Junger Dialog, precum [i Diakonisches Werk der

Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland [i Evangelisch-Luthe-

rische Landeskirche Sachsens pentru sprijinul financiar.


