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»Kristusova luč razsvetljuje vse«
Poročilo s tretjega evropskega ekumenskega zborovanja - Sibiu 2007

Romunsko mesto Sibiu je bilo od 4. do 9. septembra 2007 sedež tretjega 
ekumenskega zborovanja pod geslom »Kristusova luč razsvetljuje vse«. 
Zborovanje so organizirale tri organizacije: Svet evropskih škofovskih kon-
ferenc (CCEE) ter Konference evropskih Cerkva. Omenjenega srečanja se 
udeležilo preko 2500 udeležencev, od tega 1600 delegatov različnih krščan-
skih Cerkva. Slovensko škofovsko konferenco (SŠK) je na zborovanju za-
stopalo sedem delegatov: škof in predavatelj msgr. dr. Marjan Turnšek, 
evropska poslanka prof. Ljudmila Novak, s. Hermina Nemšak in štirje pre-
davatelji na naši fakulteti: as. dr. Andrej Saje, doc. dr. Bogdan Dolenc, as. 
dr. Igor Bahovec in podpisani as. dr. Tadej Strehovec. 

Omenjeno ekumensko zborovanje sledi dvema zelo odmevnima zbo-
rovanjema v Baslu (1989) in Gradcu (1997) kot tudi podpisu t.i. »Eku-
menske listine« (2001), s katero so se različne krščanske cerkve zavzele 
za intenzivnejše nadaljevanje ekumenskega dialoga. Letošnje zborovanje 
so pripravljale delovne skupine, ki so se januarja 2006 srečale v Rimu ter 
februarja 2007 v Wittenbergu. Kot zastopnik SŠK je na obeh srečanjih 
sodeloval doc. dr. Bogdan Dolenc.

Zborovanje je bilo razdeljeno na tri tematske enote. V prvem delu 
smo se delegati lahko udeležili forumov na temo edinost, duhovnost in 
pričevanje. V drugem delu, ki je potekal pod naslovom Kristusova luč in 
Evropa, smo govorili o Evropi in procesu združevanja, ter o verstvih in 
migracijah. Ob tem smo posebno pozornost namenili govoru Manuela 
Barrosa, predsednika Evropske komisije, v katerem je pozdravil in pod-
prl vlogo religij v evropskem družbenem prostoru. Tretja enota pa je 
imela naslov Kristusova luč in svet in je bila posvečena stvarstvu, pravič-
nosti in miru. Med vsemi temi tremi sklopi velja še posebej omeniti pre-
davanja in okrogle mizo različnih strokovnjakov na temo podnebnih spre-
memb in vloge različnih krščanskih cerkva pri ozaveščanju ljudi, kot tudi 
pri iskanju alternativnih oblik naravi prijaznega življenja. 

Zborovanje se je zaključilo s predstavitvijo sklepne poslanice, ki je po-
udarila prizadevanje vseh Cerkva za edinost. To vključuje vzajemno spo-
štovanje različnost tradicij posameznih skupnosti, zahteva osebni napor in 
spreobrnjenje srca, molitev ter posvečevanje življenja. Vsi kristjani, ne gle-
de na cerkveno pripadnost, smo poklicani, da izhajamo iz Svetega pisma 
ter pričujemo za vstalega Jezusa. Prav tako pa smo povabljeni, da sprejme-
mo odgovornost za svet, v katerem živimo. Mir, pravičnost in upanje so 
zato vrednote, ki naj prevevajo naše Cerkve in svet, v katerem živimo. 

Tadej Strehovec OFM
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