Anul 2011 a fost dedicat Tainei Sfântului Botez şi a Sfintei Cununii iar în cadrul
manifestărilor dedicate acestei teme se înscrie şi simpozionul teologic organizat de Facultatea de
Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu intitulat Taina Sfântului Botez în viaţa actuală a
Bisericii. Lucrările s-au desfăşurat într-o singură zi-maraton, 7 iunie 2011, şi au fost împărţite în
patru secţiuni – fiecare din ele fiind urmată de discuţii – în care Taina Sfântului Botez a fost
abordată din perspectivă dogmatică, biblică, liturgică, misionară şi moral-duhovnicească. Au
participat numeroase cadre didactice ale Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu
precum şi invitaţi din alte centre universitare şi din străinătate. Acest număr al Revistei Teologice
publică jumătate din cele 14 studii prezentate în cadrul acestui simpozion.
Părintele Petru Pruteanu, lector la Academia de Teologie Ortodoxă din Chişinău –
Republica Moldova a luat în discuţie „Câteva probleme liturgice legate de slujba botezului şi
riturile adiacente, abordate din perspectivă istorică” şi a propus auditoriului o re-evaluare a
principalelor acte baptismale din perspectivă istorică pornindu-se de la cele mai vechi manuscrise
euhologice cunoscute.
Arhid. prof. dr. Ioan Ică jr., profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”
din Sibiu, tratează „Despre Mirungere si Botez în Moldova anului 1785 - stareţul Paisie
Velicikovski în dialog epistolar cu eruditul ieromonah Dorotheos Vulismas.” Renumitul teolog
sibian a prezentat corespondenţa inedită dintre aceste două mari personalităţi duhovniceşti ale
secolului al XVIII-lea care abordează spinoasa problemă a modului primirii la Ortodoxie a
eterodocşilor.
Următorul studiu, aparţinând pr. conf. dr. Nicolae Moşoiu de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, abordează tema „Darul filiaţiei adoptive baptismale –
πνεῦμα υἱοθεσίας, spiritum adoptionis filiorum (Rom.8,15)” demonstrând faptul că Taina
Sfântului Botez este naştere din nou, dar mai ales este intrarea într-o relaţie nouă, de filiaţie, a
omului cu Dumnezeu, relaţie care presupune însă şi o serie de exigenţe ascetice şi morale pentru
experierea şi păstrarea ei nealterată.
Pr. prof. dr. Aurel Pavel, de la aceeaşi facultate, expune şi analizează în referatul Botezul
ca „renaştere” şi „înnoire” în primele două secole creştine. Implicaţii pastoral- misionare
câteva dintre cele mai importante mărturii patristice din primele două secole ale Bisericii cu
privire la semnificaţia mistico-simbolică a Tainei Botezului. Se evidenţiază importanţa deosebită
a acestei Taine în viaţa creştinilor, pentru ca în final să fie contextualizat şi actualizat – împotriva
unor critici sectare – sensul necesităţii primirii apei baptismale ca o condiţie indispensabilă pentru
„viaţa în Hristos”.
În studiul „Ethosul baptismal al creştinismului sirian din secolul al III-lea după Didascalia
apostolorum”, pr. conf. dr. Daniel Benga, de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din
Bucureşti, întreprinde pe baza scrierii Didascalia apostolorum o analiză a modului în care ritualul
baptismal era săvârşită într-o mică parohie din Siria secolului al III-lea.
Studiul conf. dr. Ciprian Streza, de la Facultatea de Teolgie „Andrei Şaguna” – Sibiu,
intitulat „A fi şi a trăi în Hristos: de la prezenţa tainică (μυστικῶς) la experierea harului
baptismal prin lucrarea poruncilor (ἐνεργῶς) - o viziune filocalică”, abordaează Taina
Sfântului Botez din perspectiva spiritualităţii ortodoxe, arătând că în Ortodoxie există o tainică
întrepătrundere între mistică şi asceză, o armonioasă corelare între a fi şi a trăi în Hristos care
exprimă întreaga dinamică a trecerii omului de la chip la asemănarea cu Dumnezeu.
Un ultim studiu, „Apa vieţii”: semnificaţia teologico-mistică a utilizării apei în ritualul
Botezului şi al Euharistiei, aparţinând asist. dr. Ciprian Toroczkai (Facultatea de Teologie
„Andrei Şaguna”, Sibiu) evidenţiază similarităţile hermeneutice deosebite a utilizării apei în
cadrul ritualului celor două Taine la câţiva teologi bizantini: Sf. Simeon al Tesalonicului, Nicolae
Cabasila şi Gherman al Constantinopolului. Atât la Botez, cât şi în Euharistie, apa trimite
simbolic la Jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, precum şi la necesitatea împropierii de către
credincioşi a roadelor acestei Jertfe în vederea mântuirii.

Nădăjduim ca această selecţie, considerată reprezentativă pentru
excelentele studii
prezentate la simpozion, să stimuleze deopotrivă cercetarea teologică dar şi misiunea socialpastorală a Bisericii.
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