RIJEČ UREDNIKA
Jedinstvo i zajedništvo kršćana, jedna od središnjih tema Novoga zavjeta, nedovoljno je prisutna u promišljanju i praktičnoj primjeni među evanđeoskim kršćanima u Hrvatskoj. Svjesni te činjenice u uredništvu Kairosa zamolili smo bibličare, teologe i pastore iz reprezentativnih evanđeoskih denominacija da promišljaju
na tu temu i da u ovome broju Kairosa objave svoje radove.
U veljači 2008. organizirali smo, zajedno s Biblijskim institutom iz Zagreba
i Evanđeoskim teološkim fakultetom iz Osijeka, jednodnevni znanstveni skup s
ciljem da sudionici projekta zajedno promišljaju i raspravljaju o jedinstvu i zajedništvu kršćana u Hrvatskoj. Rasprava na skupu bila je podijeljena u četiri cjeline.
U prvoj cjelini obrađivala se tematika jedinstva i zajedništva kršćana u Novome
zavjetu. U drugoj cjelini raspravljalo se o jedinstvu i zajedništvu kršćana u Hrvatskoj tijekom povijesti. Treća je cjelina bila namijenjena raspravi o suvremenim
duhovnim pokretima kojima je cilj jedinstvo i zajedništvo kršćana. Na kraju se
raspravljalo o pastoralno-teološkom razumijevanju i primjeni jedinstva i zajedništva u životu crkve.
Ovom su prigodom vodeći teolozi i biblijski stručnjaci te predstavnici raznih
kršćanskih denominacija izložili svoje viđenje kršćanskog jedinstva te zajedno s
ostalim sudionicima znanstvenog skupa razgovarali o aktualnim pitanjima koja
se nameću jasnijem razumijevanju jedinstva kršćana te ostvarenju učinkovitije suradnje među kršćanskim zajednicama u Hrvatskoj. Njihove radove ovdje
objavljujemo. Uz bibličare, teologe i pastore iz crkava reformacijske baštine, vrijedan doprinos razumijevanju jedinstva i zajedništva kršćana većinske Katoličke
crkve dao je Jure Zečević, profesor ekumenske teologije Katoličkoga bogoslovnog
fakulteta u Zagrebu.
U prilogu objavljujemo dokument Suvremeno evanđeosko gledište rimokatoličanstva (A Contemporary Evangelical Perspective on Roman Catholicism) usvojen
na Osmoj općoj skupštini World Evangelical Fellowshipa (danas Svjetska evanđeoska alijansa - WEA) održanoj u lipnju 1986. u Singapuru. Iako je od prvotiska
dokumenta proteklo više od dvadeset godina, sadržaj i danas odražava, uz neke
manje korekcije, suvremeno evanđeosko gledište katoličanstva. Dijalog između
Katoličke crkve i pojedinih evanđeoskih denominacija i skupina crkava s više ili
manje uspjeha napredovao je tijekom tih dvadeset godina, ali je nauk Katoličke
crkve i evanđeoskih crkava ostao isti kako je obrazložen u dokumentu, zbog čega
je dokument i danas aktualan.
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Objavljenim prilozima nije iscrpljeno promišljanje jedinstva i zajedništva
kršćana, naprotiv, vjerujemo da će ova objavljena djela snažno potaknuti proučavanje i primjenu biblijskih načela jedinstva i zajedništva kršćana u Hrvatskoj.
Stoga potičemo autore da u uredništvo Kairosa šalju svoje biblijski utemeljene i
znanstveno potkrijepljene rasprave, a mi ćemo ih objaviti u skladu sa standardima časopisa.
Stanko Jambrek
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