MEHR ALS DU SIEHST – SCHRITTE ZUR EINHEIT
Für einen neuen ökumenischen Aufbruch im 21. Jahrhundert

HIGIT PA SA NAKIKITA MO - MGA HAKBANG SA PAGKAKAISA

Para sa isang bagong ekumenismong kamalayan sa ika-21 Siglo.

HIRTENWORT
zur Österlichen Bußzeit 2021
von Dr. Georg Bätzing, Bischof von Limburg

Liham-Pastoral
Para sa Paskuwa ng Pagtitika 2021
ni Dr. Georg Bätzing, Obispo ng Limburg

Tagalog

Mga minamahal na Kapatid sa Diyosesis ng Limburg!
Ang taon 2021 ay ang taon ng ikatlong. Ökumenischen
Kirchentags. Ibig nating maging mabuting tagapangasiwa:
bilang Diyosesis ng Limburg kasama ang Protestanteng
Simbahan sa Hesse at Nassau at ang Protestanteng
Simbahan ng Kurhessen-Waldeck pati na rin ang Diyosesis
ng Mainz at Fulda at Tagapangasiwa ng mga Simbahang
Kristiyano.Alam ko na maraming kongregasyon at
mananampalataya ay naghanda para dito nang may sigla at
lubos na pagsisikap. Sa inyong lahat ang taos-pusong
pasasalamat at panghihikayat: Sa kabila ng pagbabago sa
paghahanda na dulot ng Pandemya, ang Ökumenischen
Kirchentags ay maaaring magbigay ng pananaw para sa
ating ekumenismong paglalakbay. Samakatwid, labis na
mahalaga sakin na ang Diwa ng taong ito para sa
Kuwaresma ay nakapaloob sa pamagat na "Higit pa sa
nakikita mo - Mga hakbang tungo sa pagkakaisa," dahil ang
Ekumenismo ay isang mahalagang bahagi ng pag-unlad ng
simbahan. Hangad ko na magkaroon tayo ng panibagong
ekumenismong landas tungo sa pagkakaisa.
ANG SKANDALO NG DIBISYON AT KAKULANGAN NG PASENSYA
Ang pagkakasama-sama ng magkakaibang pananampalataya
ay isang bagay na tunay na malapit sa puso ng maraming
tao sa Diyosesis ng Limburg. Isinasabuhay nila ito araw-araw
sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa at pamilya, sa
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kanilang pakikipagkaibigan at kapitbahayan, sa mga
narseries at paaralan ng kanilang mga anak at sa marami
pang ibang lugar.Samakadtwid, ang ekumenismo ay
mahalagang bahagi ng ating mga gawain sa
pangangalagang espirituwal.Maraming mga halimbawa ng
sama-samang pagsisikap ng magkakaibang pananampalataya sa mga grupo ng pag-aaral sa Bibliya, samahang
panalangin ng Taize, Pandaigdigang Panalangin para sa
mga Kababaihan
at sa maraming mga proyekto ng
kawanggawa na umaabot sa labas ng kanibibilangang
pananampalataya at parokya.
Gayunpaman, nararanasan natin ang bigat ng paghihiwalay
mula sa ibang relihiyon, at maraming tao ang sasang-ayon
kay Pope Francis, na nagsabing: "Ang mga Dibisyon sa
pagitan ng mga Kristiyano ay isang iskandalo."Ang salitang
iskandalo, isang pagkakasala, ay ginamit 50 taon na ang
nakararaan sa Ikalawang Konsilyong Vaticano ukol sa
Ekumenismo. Hindi palaging naglalaan ng puwang ang
Simbahan para makipagtulungan sa ibang pananampalataya.
Mula pa noong Ikalawang Konsilyong Vaticano, marami na
ang nagawa:malalaking kumperensya tungkol sa katarungan,
kapayapaan, at konserbasyon ng nilikha; ang Charta
Oecumenica, kasama ang magkasanib na deklarasyon sa
binyag, eukaristiya, at komunyon sa antas ng pamamahala
ng Simbahan. Ang "Joint Declaration on the Doctrine of
Justification," na inilathala noong 1999, ay isinantabi ang
500-taong-gulang na pagtatalo.

Nawa'y maging isa silang lahat
Ang hangaring magkaisa ay may pangunahing batayan
sa Salita ni Hesus: "Nawa'y maging isa silang lahat". Sa
Huling Hapunan, tinapos ni Hesus ang kanyang huling
habilin sa kanyang mga disipulo nang may panalangin sa
Ama: "Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila
rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa
pamamagitan ng kanilang salita; Upang silang lahat ay
maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na
sila nama'y suma atin: upang ang sanglibutan ay
sumampalataya na ako'y sinugo mo." (Juan 17:20-21).

Nakita na ni Jesus ang pagkakaisa sa ilalim ng panganib at
nanalangin sa Ama.Ang pagkakaisa sa pananampalataya
ay hindi awtomatiko, ngunit bahagi na ito ng misyon ng
simbahan mula pa sa simula.
"Para kanino tayo naroon, bilang Simbahan?" Ito ang
tanong na nasa harap ng simbahan sa kanyang paglago.
Ito ay nakapaloob sa salitang " Humayo". Sa gayon, ang
pag-unlad ng Simbahan ay nangangahulugan din ng
pagdadala
ng
pagkakaisa
sa
magkakaibang
pananampalataya, upang mahubog at maisagawa ng
simbahan ang inihabilin na misyon sa mundo. Inaakay tayo
ng pagkakaisa sa pananampalataya kay Hesus at sa
kanyang misyon mula sa Ama. Ipinangako ni Hesus sa atin
ang Banal na Espiritu para dito. "May isang katawan, at
isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa
isang pagasa ng pagtawag sa inyo" (Efeso 4:4). Ang Banal
na Espiritu ay lumilikha sa atin ng iba't ibang kaloob
gayundin ang pagkakaisa. Kaya maaari nating muling
ipagdasal and pagkakaisa kasama si Hesus, gaya ng
isinasagawa natin sa Linggo ng Pagkakaisa ng mga
Kristiyano at sa iba pang mga pagkakataon.
Sa Nagkakaisang Tinig
Mula diwa ng bibliya, may halong lungkot ang pahayag ng
Ikalawang Konsilyong Vaticano ukol sa ating mga
makasaysayang dibisyon:
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Ang dokumentong ito, na pinagsama-sama, ay mahalaga
para sa tagumpay ng 2017 reformation Jubilee
Observance. Sa Coptic Church - mga miyembro na
mayroon tayo rito sa ating Diyosesis- may pagkakasundo
na sa pang-unawa sa mabathala at kalikasang tao ni
Hesukristo. Ang gayong mga pag-unlad ay hindi pa rin
lubos maisip noon.Gayunman, ang mithiin ng pagkakaisa
sa mga paniniwala, sakramento, at pagpapari ay hindi pa
nakakamit.Wika ni Pope Francis, ako rin ay nakikiisa sa
pagkainip ng mga taong may kaisipan na kaya at dapat
tayong magsikap higit pa riyan. Ngunit kahit ang ating
naiinip na Papa ay naghihikayat sa atin na huwag
kalimutang magpasalamat. Kaya nakakatulong na
pagmasdan ng may pasasalamat ang bunga- sa tulong ng
Diyos - na hatid sa atin ng Ekumenismo.

3

"Walang tunay ekumenismo nang walang pagbabago ng
puso." (Unitatis redintegratio 7). Sa Reformation Jubilee
Year, ang ekumenismong pagtitipon para sa pagsisi at
pagkakasundo noong Marso 11, 2017 , sa Hildsheim ay
magandang halimbawa sa aspetong ito. Kailangan dito ang
"Paghilom ng Alaala".
Ngayon, lalo nating nauunawaan na ang mga pandaigdigang
suliranin sa pulitika at lipunan ay siniseryuso kapag
nagkakaisa ang mga simbahan sa pagpapahayag. Ang krisis
ng corona visus ay nagbibigay sa atin ng isang napakakasalukuyang halimbawa: mga paghihigpit sa mga
pagtatagpo, ang problema ng mga pagamutan sa pagtugon
sa mga nangangailangan ng kalinga, ang pantay-pantay na
pamamahagi ng mga bakuna. Ang siyentipikong pag-unlad
ay may hatid na mga etikal na katanungan at humihingi mula
sa atin ng tugon na protektahan ang kahalagahan ng tao halimbawa ang tanong ukol sa pagtulong sa pagkitil ng
sariling buhay. Gayundin, iniisip ko pinagisang pagsisikap at
pagkilos para sa mga nakikipagsapalaran sa ibang bansa at
mga nangangailangan.Ilang Kristiyano ang sama-samang
nagtatrabaho rito nang maraming taon para tulungan ang iba
at gayundin matuto mula sa kanila?
Magkasama sa Hapag ng Panginoon.
Ang pinakamabigat na tanong para sa marami hinggil sa
uganyan ng iba´t ibang pananampalataya ay ito. Maaari ba
akong tumanggap ng Komunyon sa mga pagtitipon ng ibang
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pananampalataya? Ang paksang ito ay tinalakay nang
maraming taon; maraming mga katanungan ay nilinaw,
habang ang mga pagkakaiba ay patuloy na nililinaw ngayon.
Ang Tagapangasiwa ng Protestante at Katoliko dalubhasa
sa Teolohiya ay nag-mungkahi: "Magkasama sa Hapag ng
Panginoon", noong Setyembre 2019,at ang grupo na ito ay
nais
na
suportahan
ang
mga
indibidwal
na
mananampalataya sa isang bagay ng budhi.Ito ay
kasalukuyang tinatalakay at itituturing na kontrobersyal. At
ang maigting na debateng ito ay mabuti at mahalaga.
Umaasa ako na ang mahalagang payo na ito ay hahantong
sa isang matatag na batayan at kasabay nito ay maingat at
responsableng pagbubukas para sa ating mga gawain at
kaugalian.
Magkasama sa Hapag ng Panginoon? Iyan ang matagal
ng
tanong, higit sa lahat para sa maraming mga
mag-asawa na magkaiba ang kainabibilangan na
pananampalataya - isang katanungan na nagdudulot ng
dibisyon at tensiyon mula noon. Noong 2018, inilathala
ng German Bishop`s Conference ang isang dokumentong
may pamagat na, "Tungo kay Cristo - sa Landas ng
Pagkakaisa." Inirekomenda nito ang pakikipagusap sa
isang espirituwal na tagapagpayo ukol sa responsable,
masigasig na pagpapasya hinggil sa pagtanggap ng
Komunyon. Ang mga mag-asawa at pamilya na
kabilang sa mga magkaibang pananampalataya ay
nagbibigay ng patotoo kung paano ekumenismo ay
nararanasan sa pang-araw-araw na buhay.

Kahit na ang Simbahang Katoliko mismo ay hindi
magkakaanyo. Nararanasan natin ito sa maraming
konteksto: sa pamamagitan ng mga samahang orden at
espirituwal na komunidad na nagpapakita iba't-ibang
pamumuhay at kaugalian; sa pamamagitan ng ating
ugnayan sa pandaigdigang simbahan, sa pamamagitan
ng ating katuwang na mga Diyosesis sa ibang bansa,
mga kaparian sa ating Diyosesis na mula pa sa ibang
bansa at sa ating mga wikang banyaga na mga parokya.
Isa pang halimbawa ng ating karanasan ng pagkakaibaiba ay ang mga Simbahan sa Silangan na Katoliko ngunit
hindi Romano Katoliko. Mayroon sillang sariling mga
ritwal at espirituwal na tradisyon, maging mga batas na
kinikilala ang mga paring may asawa. Ang kanilang mga
liturhikong pagdiriwang, sa pamamagitan ng kanilang
mga dasal, simbolo, musika at kasuutan, ay tunay na
Ritwal ng Silangan. Ito ang mga Syro-Malabar at SyroMalankar Christians, Maronites mula sa Lebanon,
Catholic Eritreans, Greek-Catholic Christians mula sa

Ukraine. Kabilang sila sa parehong Diyosesis. Sa
pmamagitan nila, muli nating natutuklasan ang pagkakaibaiba ng isang "Katoliko" na Simbahang.
Ang Ekumenismo mismo ay magkakaiba, hindi lamang
Protestante-Katoliko. Nariyan rin ang patuloy na lumalagong
mga komunidad ng Orthodox. May pagkakatulad tayo sa
kanila pagdating sa kahulugan ng mga sakramento at
paggalang sa mga banal, higit sa lahat kay Maria, ang Ina
ng Diyos. Mayroon ding hanay ng mas maliit, malayang
kristiyanong denominasyon - tinatawag na "Freikirchen" o
"free churches" - na mula sa Repormasyon na ang simula
ay sa teritoryo ng ating Diyosesis. Ang pakikisalamuha sa
kanila ay maaaring kamangha-mangha at nagbibigayinspirasyon. Karamihan sa ganitong mga tagpo ay sa
pamamagitan ng personal na ugnayan. Ang karanasan ng
ibang mga simbahan ay nagpapahiwatig din na kahit ang
isang komunidad ay nagiging ganap sa pamamagitan ng
kanikanilang mga pagbasa at komunyon ay maraming
matututuhan at matuklasan sa iba, na humahantong sa
mas mabuting pag-unawa sa sarili. Sa pamamagitan ng
pagkakakilanlan ng ating ugat, nagkakaroon tayo tunay na
pagpapahalaga sa iba. Ang kaloob na Ekumenismo ay
nagbibigay sa atin ng pasasalamat na kailangan upang
mapahalagahan ang inilaan ng Banal na Espiritu sa iba at
kilalanin ng may paggalang ang kaibhan.
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Pagkakaisa sa Pagkakaiba
Ano ang mithiin ng ekumenismo? Sinasabi ng Simbahang
Katoliko, gayundin ang Pandaigdigang Kapulungan ng
mga Simbahan:Ang mithiin ay pagkakaisa ng lahat ng
taong may pananampalataya. Ang pagkakaisa ay hindi
nangangahulugan ng pagkakapareho. Samakadtwid, ang
pagkakaisa ay naayon rin sa mga pagkakaiba.
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May Kompyansa at Kagalakan
Naantig ako sa tanong na: Nag-aalab pa rin ba ang puso natin
sa pagdadala ng pagkakaisa sa ating pananampalataya?
Nadarama ba natin ang sakit ng dibisyon, o nakikita ba natin
ang ating sarili na tinatanggap lang paghihiwalay bilang isang
katotohanan? Ang hangaring magkaisa nang may
pananampalataya sa Hapag ng Panginoon ay hindi dapat
mawala sa atin basta't tayo ay nabubuhay bilang Simbahan.
Gusto ko ngayong gumawa ng tatlong-puntong panukala para
sa ating mga paguusap at pagpupulong na nakikipagbuno sa
tanong ukol sa pagkakaisa sa sama-sama at sa personal na
antas. Una: talagang gustong maunawaan ang iba, sa
kanilang mga hangarin at mga bagay na mahalaga sa kanila.
Pangalawa: Tanggapin ang pagkakaiba-iba at tanggapin ito
bilang isang pagpapayaman. Pangatlo: matanto na ang
nagbubuklod sa atin ay mas malaki kaysa naghahati sa atin.
Iyan ang daan, para sa akin, sa pagiging Simbahan nang may
kompyansa at kagalakan.
Hangad na ang ika-21 Siglo ay maghatid sa isang panibagong
paglaganap ng Ekumenismo at isang bago, at mapagmatyag
na pananaw sa pagdadala ng kaunlaran sa Simbahan. Bakit
hindi talakayin ang mga paksa ng hinaharap at ang mga
hamon nito na sama-sama at mas higit na kooperasyon?
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Kakailanganin nito ang ibayong pagsisikap. Ngunit ang
pagkakaisa ay hindi maaaring isipin bilang mithiin. Ang
pagkakaisa ay lumalago sa pamamagitan ng kongkretong
mga paraan, sa mga karaniwang proyekto at sa tapat na
pakikipagtulungan.
Ilagay natin ang ating sarili sa daan patungo sa mas higit
na ekumenismong Simbahan, na nakiisa sa lahat ng
naniniwala kay Hesukristo, na may pananagutan sa
kapwa at sa ating mundo at kapaligiran. Dahil diyan,
binabasbasan ko kayong lahat sa ngalan ng Diyos na
Santatlo: ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu.
Limburg, sa unang Linggo ng Kuwaresma 2021
Inyong Obispo

Banal na Espiritu, nag-aalab apoy at magiliw na hininga,halina at manahan sa amin. Panibaguhin sa
aming loob ang hangarin para sa pagkakaisa,
upan kami ay mabuhay mamuhay sa kamalayan ng bigkis na nagbubuklod sa amin sa Iyo.
Lahat ng nagdamit kay Kristo sa kanilang binyag,
maging isa, at magpatotoo nang sama-sama sa pag-asa pag-asa na nasa kanilang puso.
Amen

Philippinische Übersetzung: "HIRTENWORT
zur Österlichen Bußzeit 2021
von Dr. Georg Bätzing, Bischof von Limburg"
Rat der Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprachen, Bistum Limburg
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Panalangin para sa Pagkakaisa ng mga Kristiyano
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