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IN MEMORIAM Prof. Dr. Ulrich Luz (1938-2019) 

 

Comunitatea academică teologică internațională se află în doliu. Profesorul de 
Noul Testament Ulrich Luz, care a activat la Facultatea de Teologie a Universității din 

Berna (Elveția) între anii 1980 și 2003, a trecut la cele veșnice la data de 13 octombrie 

2019, la vârsta de 81 de ani, în reședința sa din Laupen, Elveția.  

Ulrich Luz s-a născut la 23 februarie 1938 în Männedorf Zürich (Elveția). A 
studiat teologie evanghelică la Zürich, Göttingen (Germania) și Basel (Elveția). 

Cariera academică și-a început-o la Universitatea Zürich ca asistent al profesorului de 

Noul Testament Eduard Schweizer, sub îndrumarea căruia și-a obținut doctoratul 
(1967) și abilitarea (1968) în exegeza Noului Testament. După o scurtă perioadă în 

care a slujit ca pastor al comunității din Zürich Seebach, Ulrich Luz a activat, între 

1969 și 1971 ca profesor vizitator la două instituții academice din Tokyo (Japonia). În 
1971 a devenit profesor titular pentru Noul Testament la Universitatea Georg-August 

din Göttingen (Germania), după care, la 1 octombrie 1980, a fost transferat la 

Universitatea din Berna, unde a activat până la pensionare (2003). 

Profesorul Luz este cunoscut la nivel mondial ca un excelent exeget biblic, un 
specialist în dialogul iudeo-creștin, în filosofia și religiile japoneze, în budism, 

ecumenism, pluralitatea exegezei neo-testamentare etc. S-a remarcat mai ales ca un 

apropiat al Bisericilor Ortodoxe, atât Răsăritene, cât și Orientale. În calitate de 
președinte al Studiorum Novi Testamenti Societas (1997-1998), el a pledat pentru 

constituirea unui Comitet de Legătură pentru Europa de Est prin intermediul căruia a 

susținut numeroase biblioteci și proiecte de cercetare din această regiune. Din 2005 a 

fost co-editorul revistei Sacra Scriptura publicată de Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca. Institutul Biblic din Belgrad (Serbia) a beneficiat de ajutorul său 

constant. Bibioteca sa personală a fost donată acestui institut. Ulrich Luz a vizitat în 

repetate rânduri Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Sibiu. Mulți studenți ortodocși 
care au venit la studii în Berna și-au găsit găzduire pentru o vreme în casa lui din 

Laupen (lângă Berna).  

Dintre lucrările sale, traduse, de asemenea, în mai multe limbi, amintim aici un 
comentariu în patru volume la Evanghelia după Matei în seria „Comentarii 

evanghelico-catolice” (Evangelisch-Katholischer Kommentar), al cărui editor 

principal a fost pentru mai mulți ani, urmându-i mentorului său Albert Schweitzer. De 

asemenea, lucrarea sa Hermeneutica teologică a Noului Testament (Theologische 
Hermeneutik des Nueun Testaments) rămâne o lucrare de referință la nivel mondial în 

domeniu. El a pledat pentru o înțelegere polifonică a Noului Testament și a subliniat, 

printre altele, rolul Sfinților Părinți în înțelegerea Scripturii. De asemenea, impactul 
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istoric (Wirkungsgeschichte) al scrierilor biblice, mai ales al Noului Testament, a fost 

una dintre temele sale preferate.  
Activitatea sa științifică a fost recunoscută prin primirea a numeroase titluri de 

doctor honoris causa din partea universităților din Leipzig (Germania), Budapesta 

(Ungaria), Sibiu (la propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă), Lausanne (Elveția), 
Praga (Cehia), Nichinomiya (Japonia), Uppsala (Suedia), Cluj (România), Fribourg 

(Elveția), Debrecen (Ungaria), precum și Medalia Burkitt pentru studii biblice a 

Academiei Britanice.  

 
Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

 

REDACȚIA 

 

 

 


