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Biserica și politica 

În anul 2017 se celebrează 500 de ani de la începutul Reformei lui Martin Luther. Această mișcare 

de reînnoire cât și înființarea Bisericilor Evanghelice independente fusese o chestiune profund 

religioasă, însă a devenit posibilă doar în conlucrare cu puterea politică. La întrebarea în ce măsură 

bisericile să se sprijine pe politică și să implice  în politică au existat de-a lungul timpului diverse și 

controverse răspunsuri. 

În tradiția ortodoxă există idealul bizantin al unei ‘simfonii’ biserică-stat. Aceasta nu a existat 

niciodată în formă pură, apărând astfel întrebarea, dacă ea poate fi valabilă și în situații politice cu 

totul schimbate. 

Ce relație există astăzi între Bisericile Ortodoxe și Bisericile Evanghelice pe de-o parte și politica pe 

altă parte? Câtă apropiere este benefică, ce distanță este necesară? Oare politica este un domeniu 

propice, în care bisericile să devină active, sau sarcina sa constă în modelarea societății în alte 

domenii? Există diferențe între România și Germania în această privință? 

Institutul de Cercetare Ecumenică al Universității „Lucian Blaga” și Departamentul pentru Ecumenism 

al Bisericii Evanghelice C.A. din România invită la o discuție la masa rotundă pe tema „Biserica și 

politica“ joi, 23 octombrie, orele 18:00 – 20:00, în Sala oglinzilor a Forumului German. 

Masa rotundă începe cu referatele din perspectivă evanghelică și ortodoxă: 

Prof. Dr. Dr. h.c. Margot Käßmann, Ambasadoarea Consiliului Bisericii Evanghelice din Germania 

pentru Jubileul Reformei, va vorbi despre "Reformă și politică", profesorii ortodocși conf. dr. 

Sebastian Moldovan și lect. dr. Ciprian Toroczkai despre „Biserică și politică“. Discuțiile la masa 

rotundă cu referenții vor fi deschise mai întâi de oaspeții din viața publică a Sibiului, după care 

publicul este invitat să participe la aceste dialoguri. 
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