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Editorial

Întâlnirile dintre teologiile formulate în Bisericile locale surori componente 
ale Bisericii Ortodoxe universale au loc, cel mai adesea, în cadrul unor evenimen-
te internaţionale cu caracter pan-ortodox sau ecumenist, unde unitatea de credin-
ţă, respectiv întrezărirea revenirii la aceasta sunt în centrul atenţiei. Modalitatea 
de cunoaştere reciprocă directă a acestor teologii, în detaliile şi diversităţile lor 
inerente, este, regretabil, mult mai puţin consacrată. Din acest motiv, Revista Te-
ologică are bucuria de a contribui la cunoaşterea dintre teologia ortodoxă rusă şi 
teologia ortodoxă română prin publicarea, în numărul de faţă, a lucrărilor simpo-
zionului  „Cele mai frecvente abateri în viața bisericească. Conţinutul şi modalităţi 
de depăşire a acestora”, organizat în cadrul parteneriatului dintre Universitatea 
„Lucian Blaga”/Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu (FTO) și Institutul 
Ortodox „Sf. Filaret” din Moscova (SFI), unitate de învăţământ teologic supe-
rior aparţinând organizaţiei non-guvernamentale pentru promovarea dezvoltării 
duhovniceşti „Sretenie”, acreditată deopotrivă de Patriarhia Moscovei şi de statul 
rus. Semnat la începutul anului 2014, parteneriatul a fost inaugurat prin participa-
rea  unei delegații din partea SFI, formate din vice-rectorul acestuia, prof. dr. Dmi-
tri Gasak, însoţit de prof. dr. Alexandr Kopirovski, la simpozionul internațional 
„Epoca lui Constantin Brâncoveanu în context sud-est european: Biserică, socie-
tate, geopolitică”, desfăşurat la Sibiu sub egida Facultăţii de Teologie Ortodoxă și 
a Institutului de Studii Sud-Est Europene din București, în perioada 12-14 iunie 
2014. Anul acesta a fost rândul unei delegaţii sibiene – pr. prof. Nicolae Chifăr, 
pr. prof. Vasile Grăjdian, pr. conf. Ioan-Mircea Ielciu, pr. lect. Vasile-Sorin Dobre, 
ierom. lect. Vasile Bîrzu și conf. Sebastian Moldovan – să viziteze instituţia par-
teneră din Federaţia Rusă.

Cu această ocazie, în zilele de 5 și 6 iunie a.c., la sediul Institutului Sf. Filaret, 
din Moscova s-a desfăşurat simpozionul amintit, care a beneficiat de o asistență 
formată din cadre didactice, absolvenți și studenți ai Institutului. Au fost prezen-
tate următoarele referate: David Gzgzian (SFI), „Tradiție în teologia și practica 
Ortodoxiei: normă și abateri”; Nicolae Chifar (FTO), „Respectăm sau neglijăm/
încălcăm? O raportare actuală la dispozițiile canonico-liturgice ale Sinoadelor 
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Ecumenice”; Sebastian Moldovan (FTO), „Imperativul (normă, lege, poruncă, or-
dine, rânduială, disciplină, autoritate). O perspectivă onto-teologică”; Vladimir Ia-
kuntsev (SFI), „Problema superstițiilor la enoriași și calea eliberării de superstiții 
în procesul catehizării. Reflecțiile catehetului pe baza experienței practice”. Refe-
ratele au fost urmate de comentarii extinse, atât din partea membrilor SFI, cât și 
a membrilor FTO, care au apreciat calitatea acestora și au dat ocazia unor discuții 
interesante referitoare la temele prezentate. Rectorul Institutului „Sf. Filaret”, Pr. 
Gheorghi Kocetkov, a concluzionat considerând drept pozitive lucrările simpozi-
onului și dătătoare de speranțe pentru continuarea cu succes a parteneriatului, în 
beneficiul aprofundării relaţiilor dintre creştinii ortodocşi din cele două Biserici 
Ortodoxe surori, Rusă şi Română. 

Referatele, însoţite de comentariile cele mai relevante, sunt publicate aici, 
bilingv. Se cuvine să mulţumim cu căldură, şi pe această cale, persoanelor care au 
asigurat traducerea materialelor şi discuţiilor, atât la întâlnirea propriu-zisă, cât şi 
în procesul de tehnoredactare: Alina Patrakova şi Natalia Koltsova, din Moscova, 
Monica Cojocărescu şi Alexandru Dădârlat, de la Sibiu.

Conf. Dr. Sebastian Moldovan


