Între 24-28 aprilie 2012 a avut loc, în Institutul Teologic Sfântul Ioan
Damaschin, Universitatea ����������
Balamand, Liban,
������� un
��������������
curs comun între
������ Facultăţi
���������� or���
ganizat de Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) în colaborare cu Facultăţile
de Teologie din Tesalonic (Grecia), Sibiu (România) şi Balamand (Liban). Tema
cursurilor comune a fost „Rugăciunea şi Taina Euharistiei. O perspectivă eclesiologică şi ecumenică” şi a fost ultima parte a unui proiect mai larg al CMB de a
organiza astfel de cursuri având ca temă eclesiologia. Cursuri precedente de acest
fel au avut loc în Tesalonic (3-7 aprilie 2011) şi Sibiu (16-20 octombrie 2011).
Participanţii români şi greci au ajuns în Liban în seara zilei de 24 aprilie
şi au vizitat istoricul oraş Byblos. Cursurile au debutat în dimineaţa zilei de 25
aprilie cu o rugăciune, urmată de un cuvânt de bun venit rostit de Preasfinţia Sa
Ghattas Hazim, Decanul Institutului Teologic Sfântul Ioan Damaschin, şi un mesaj din partea Pr. Dr. Daniel Buda, Secretar Executiv pentru Relaţiile bisericeşti
şi ecumenice din CMB. Actul de deschidere al cursurilor a fost urmat de vizitarea mănăstirii Balamand şi a Universităţii Balamand. Oaspeţii au fost însoţiţi de
conducerea Universităţii Balamand şi au avut oportunitatea de a învăţa mai multe
despre istoria şi misiunea Universităţii Balamand.
Cursurile comune au fost o bună combinaţie între prelegeri şi vizite de studiu. Prelegerile prezentate au fost: Arhimandrit Dr. Jack Khalil, Profesor asociat vizitator de Noul Testament, Balamand, Eclesiologia Sfântului Apostol Pavel:
O Biserică sau Biserici Unite?; Prof. Dr. Nicolae Moşoiu, Profesor de Teologie
Sistematică, Sibiu, Communio in sacris din perspectiva FA 2, 42: cu specială referinţă la viziunea Părintelui Dumitru Stăniloae; Prof. Dr. Ioan Mircea Ielciu,
Prodecan, Profesor de Patrologie, Sibiu, Biserica în viziunea Sfântului Irineu;
Asist. Prof. Nicolas Abou Mrad, Vechiul Testament, Balamand, Pericopa Sinai şi
Liturghia creştină; Prof. Dr. Dimitra Koukoura, Profesor de Omiletică şi Teologie
pastorală, Noi perspective cu privire la rugăciunea comună; Daniel Ayouch, Profesor Asociat de Noul Testament, Balamand, Interpretarea Rugăciunii Domneşti
după Matei în context antiohian, şi Pr. Bassam Nassif, Asistent pentru Teologie
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Pastorală, Balamand, Pregătind un cuplu pentru căsătoria mixtă în Liban. Un
studiu de caz în Educaţia pastorală.
O importantă parte a procesului de formare au fost vizitele de studii. În seara
zilei de 25 aprilie, participanţii la cursurile comune au vizitat Beirutul, centrul
istoric şi catedrala ortodoxă care a fost restaurată după războiul civil. Un muzeu
a fost deschis în subsolul catedralei, arătând diferitele perioade de construcţie ale
catedralei, cea mai veche provenind din vremea lui Constantin cel Mare. În ultima
zi a cursului, participanţii au avut posibilitatea de a vizita cedrii multimilenari ai
Libanului din zona muntoasă.
A consemnat Pr. Lect. Dr. Daniel Buda, Sibiu/Geneva
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