230 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT TEOLOGIC LA SIBIU
230 YEARS OF THEOLOGICAL EDUCATION IN SIBIU

Manifestările academice dedicate
împlinirii celor 230 de ani de învățământ teologic la Sibiu
Manifestările academice dedicate împlinirii celor 230 de ani de la înființarea
învățământului teologic ortodox de la Sibiu au început astăzi, 16 mai, fiind precedate de Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala mitropolitană de Preasfințitul Visarion,
Episcopul Tulcii, împreună cu un sobor de preoți și diaconi format din cadre didactice de la facultatea menționată. La Sfânta Liturghie au participat Înaltpreasfințitul
Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfințitul Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Daniil, Episcop locțiitor al Episcopiei Dacia Felix,
și Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal.
Au fost prezenți la slujba religioasă rectorul Universității „Lucian Blaga” din
Sibiu, prof. univ. dr. Ioan Bondrea, rectorul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” din Sibiu, prof. univ. dr. general Ghiță Bârsan, decani și cadre didactice
de la alte universități din țară și străinătate, studenți teologi și numeroși alți oaspeți.
După Sfânta Liturghie, IPS Mitropolit Laurențiu și soborul slujitor au oficiat
un parastas pentru toți profesorii de Teologie de la Sibiu care au trecut la Domnul.
În Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie s-au deschis manifestările prin cuvântul de bun venit al decanului instituției, pr. prof. univ. dr.
Nicolae Chifăr. PS Episcop Varlaam Ploieșteanul a citit mesajul de felicitare și de
binecuvântare din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Au urmat discursul ÎPS Mitropolit Laurențiu, al oaspeților din țară și din străinătate, al prefectului de Sibiu, Vasile Cristian Roman și al primarului interimar de
Sibiu, Astrid Fodor. Președintele senatului Universității „Babeș-Bolyai” din ClujNapoca, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, a oferit o distincție din partea instituției
clujene pentru facultatea sibiană, iar pr. acad. prof. dr. Mircea Păcurariu a vorbit
despre cele mai importante momente din viața învățământului teologic ortodox de
la Sibiu. De asemenea, a fost lansat volumul „230 de ani de învățământ teologic
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ortodox la Sibiu” al părintelui Păcurariu, reeditat recent la Editura „Andreiana”,
iar la final s-a prezentat albumul fotografic și documentar „Vocație și dăinuire.
Învățământ teologic ortodox la Sibiu, 230 de ani de istorie «în chipuri și icoane»”.
Manifestările au continuat cu prelegerea festivă a arhid. prof. univ. dr. Ioan I.
Ică jr, intitulată „Relevanța învățământului teologic pentru lumea contemporană”,
iar ziua se încheie cu un concert aniversar al studenților teologi, eveniment ce s-a
desfășurat în aceeaşi seară de la ora 19.00, la Sala „Thalia”.
În a treia zi a manifestărilor dedicate împlinirii a 230 de ani de la înființarea
învățământului teologic de la Sibiu, au avut loc un simpozion al studenților și masteranzilor, precum și un simpozion al doctoranzilor. Întâlnirea studenților și a masteranzilor teologi a fost condusă de asist. univ. dr. Corina Grecu. Tinerii teologi au
avut posibilitatea să dezbată diferite subiecte de actualitate legate de activitățile
academice, duhovnicești și culturale puse la dispoziția studenților Facultății de
Teologie Ortodoxă din Sibiu. Manifestările au continuat apoi cu simpozionul semestrial al doctoranzilor.
„Aceste manifestări au fost gândite pentru ca studenții noștri să poată beneficia de prezența oaspeților noștri, profesori din țară și din străinătate, pentru a-și
îmbunătăți cunoștințele teologice pe diferite sfere de acțiune, pe diferite sfere de
preocupare. Doctoranzii noștri organizează o întâlnire în fiecare semestru. Sperăm
ca și din aceste manifestări, atât studenții, cât și masteranzii și doctoranzii să aibă
un mare folos, să se bucure de manifestările științifice pe care noi le desfășurăm și
să fie și ei parte a acestor manifestări”, ne-a spus pr. Nicolae Chifăr.
Simpozionul doctoranzilor de la facultatea sibiană a avut titlul „Rolul
educației religioase şi al învățământului teologic în societatea contemporană”. În
prima parte a simpozionului, participanții au avut posibilitatea să asculte prelegerea profesorului emerit Adolf Martin Ritter de la Universitatea din Heidelbeg,
Germania, invitat de seamă al Facultății de Teologie din Sibiu la manifestările
academice din această săptămână.
Simpozionul a continuat cu prezentările referatelor elaborate de doctoranzi
pentru această întâlnire academică. Referatele vor fi publicate în următorul număr
al revistei „Studia Doctoralia Andreiana”, o publicație înființată pentru doctoranzii teologi de la Sibiu.

