Excelenţele Voastre, Stimaţi Invitaţi, Dragi Credincioşi,
Ne aflăm în istorica clădire în care a avut loc în anul 1568 Dieta Transilvaniei, unde a fost emis
Edictul de la Turda, decret prin care a fost proclamată libertatea conştiinţei şi a toleranţei religioase
pentru cetăţenii Transilvaniei şi declararea a patru culte drept religii oficiale. Conform Edictului
nici o persoană nu putea să fie dezavantajată din cauza confesiunii sale, şi nimănui nu i se putea
impune o credinţă sau alta, deoarece credinţa ne vine de la Dumnezeu.
Ne mândrim prin faptul că în istoria Europei moderne este primul de acest fel, dar nu putem trece
cu vederea că exercitarea cultului greco-ortodox, practicat de români, sau mozaic, a fost — totuşi
doar tolerată.
Atmosfera acestui loc istoric, cu ajutorul luminii aprinse de către Sfântul Duh în inimile noastre,
cu ocazia primei festivităţi de celebrare din România a 500 de ani de la Reformă, ne vor îndrepta
gândul şi spiritele la adevăratul sens a promovării creştinismului şi a toleranţei în Transilvania,
România şi Europa.
Istoria şi memoria colectivă ne reaminteşte că întotdeauna au fost religii recepte şi religii tolerate.
Că mereu au existat majoritari şi minoritari. Totodată ştim că tensiunile între cei acceptaţi şi cei
toleraţi au fost continuu amplificate de către interesele politice a vremurilor respective.
Deşi Bisericile noastre diferă în materie de doctrină şi disciplina, am reuşit de multe ori şi până
acum să aducem o mărturie comuna prin legăturile de colaborare, de întrajutorare şi rugăciune. Să
constituim de câte ori este nevoie un front comun pentru păstrarea tradiţiilor şi prezervarea
rădăcinilor Creştine a României.
Acest început de nou mileniu ne-a găsit pe noi toţi, fie majoritari, sau minoritari într-o lume şi întro Europă plină de tensiuni şi paradoxuri. În această situaţie Biserica nu poate să aibă decât un
singur răspuns la întrebările vremii: "Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu
întru Tine, aşa şi aceştia în noi sa fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis."(Ioan 17, 21)
Faţă de punctele de vedere impuse de secularism, poziţia politicienilor, precum şi autorităţilor şi
organizaţiilor religioase occidentale este caracterizata de o convergenţa a opiniilor. În ceea ce
priveşte poziţia noastră, celor adunaţi la această festivitate, sunt convins că actualitatea mesajului
patriarhului ecumenic - Bartolomeu I. al Constantinopolului, cu ocazia vizitei sale în Romania în
1999, este unul asupra căreia, în privinţa Uniunii Europene şi a lumii de azi toţi, ne dăm
consimţământul: "Dacă Europa occidentala doreşte sa iasă din impasul spiritual în care se
găseşte astăzi, ea trebuie sa se întoarcă la sursă şi să re-întărească legăturile ei cu Dumnezeu
şi creaţia acestuia, în loc să cadă în orgoliu şi într-o atitudine de superioritate... „
Aşa să fie! În primul rând acasă la noi, în această ţară, apoi în întreaga lume zbuciumată. Amin

