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Actualitatea bisericească şi ecum
enică

Curs comun între Facultăţi: Balamand, Liban, 
24-28 aprilie 2012 

Între 24-28 aprilie 2012 a avut loc, în Institutul Teologic Sfântul Ioan 
Damaschin, Universitatea �a�aman�, �i�an, �n c�rs c�m�n �ntre �ac��t��i �r��a�aman�, �i�an, �n c�rs c�m�n �ntre �ac��t��i �r-
ganizat �e C�nsi�i�� M�n�ia� a� �iserici��r (CM�) �n c��a��rare c� �ac��t��i�e 
�e Te���gie �in Tesa��nic (Grecia), Si�i� (R�mânia) şi �a�aman� (�i�an). Tema 
c�rs�ri��r c�m�ne a f�st „R�g�ci�nea şi Taina E�haristiei. O perspectiv� ec�esi-
���gic� şi ec�menic�” şi a f�st ��tima parte a �n�i pr�iect mai �arg a� CM� �e a 
�rganiza astfe� �e c�rs�ri avân� ca tem� ec�esi���gia. C�rs�ri prece�ente �e acest 
fe� a� av�t ��c �n Tesa��nic (3�7 apri�ie 2011) şi Si�i� (16�20 �ct�m�rie 2011). 

Participan�ii r�mâni şi greci a� aj�ns �n �i�an �n seara zi�ei �e 24 apri�ie 
şi a� vizitat ist�ric�� �raş �y���s. C�rs�ri�e a� �e��tat �n �iminea�a zi�ei �e 25 
apri�ie c� � r�g�ci�ne, �rmat� �e �n c�vânt �e ��n venit r�stit �e Preasfin�ia Sa 
Ghattas Hazim, Decan�� Instit�t���i Te���gic Sfânt�� I�an Damaschin, şi �n me-
saj �in partea Pr. Dr. Danie� ���a, Secretar Exec�tiv pentr� Re�a�ii�e �isericeşti 
şi ec�menice �in CM�. Act�� �e �eschi�ere a� c�rs�ri��r a f�st �rmat �e vizita-
rea m�n�stirii �a�aman� şi a Universit��ii �a�aman�. Oaspe�ii a� f�st �ns��i�i �e 
c�n��cerea Universit��ii �a�aman� şi a� av�t �p�rt�nitatea �e a �nv��a mai m��te 
�espre ist�ria şi misi�nea Universit��ii �a�aman�. 

C�rs�ri�e c�m�ne a� f�st � ��n� c�m�ina�ie �ntre pre�egeri şi vizite �e st�-
�i�. Pre�egeri�e prezentate a� f�st: Arhiman�rit Dr. Jack Kha�i�, Pr�fes�r as�ci-
at vizitator de Noul Testament, Balamand, Eclesiologia Sfântului Apostol Pavel: 
O Biserică sau Biserici Unite?; Pr�f. Dr. Nic��ae M�ş�i�, Pr�fes�r �e Te���gie 
Sistematic�, Si�i�, Communio in sacris din perspectiva FA 2, 42: cu specială re-
ferinţă la viziunea Părintelui Dumitru Stăniloae; Pr�f. Dr. I�an Mircea Ie�ci�, 
Prodecan, Profesor de Patrologie, Sibiu, Biserica în viziunea Sfântului Irineu; 
Asist. Pr�f. Nic��as A��� Mra�, Vechi�� Testament, �a�aman�, Pericopa Sinai şi 
Liturghia creştină; Pr�f. Dr. Dimitra K��k��ra,  Pr�fes�r �e Omi�etic� şi Te���gie 
past�ra��, Noi perspective cu privire la rugăciunea comună; Danie� Ay��ch, Pr�-
fes�r As�ciat �e N��� Testament, �a�aman�, Interpretarea Rugăciunii Domneşti 
după Matei în context antiohian, şi Pr. �assam Nassif, Asistent pentr� Te�logie 



340

Past�ra��, �a�aman�, Pregătind un cuplu pentru căsătoria mixtă în Liban. Un 
studiu de caz în Educaţia pastorală. 

O imp�rtant� parte a pr�ces���i �e f�rmare a� f�st vizite�e �e st��ii. În seara 
zi�ei �e 25 apri�ie, participan�ii �a c�rs�ri�e c�m�ne a� vizitat �eir�t��, centr�� 
ist�ric şi cate�ra�a �rt���x� care a f�st resta�rat� ��p� r�z��i�� civi�. Un m�ze� 
a f�st �eschis �n s��s���� cate�ra�ei, ar�tân� �iferite�e peri�a�e �e c�nstr�c�ie a�e 
cate�ra�ei, cea mai veche pr�venin� �in vremea ��i C�nstantin ce� Mare. În ��tima 
zi a c�rs���i, participan�ii a� av�t p�si�i�itatea �e a vizita ce�rii m��timi�enari ai 
�i�an���i �in z�na m�nt�as�. 

A c�nsemnat Pr. Lect. Dr. Daniel Buda, Sibiu/Geneva


