Școala Internațională de Vară „Teologia contemporană în context global și
ecumenic”, Sibiu, 29 iunie – 5 iulie 2015
Programul școlii
Luni, 29 iunie / Monday, June, 29th
ora 7.30 Sf. Litughie la Capela Facultății de Teologie / Divine Liturgy at the Faculty’s chapel
ora 09.30 Deschiderea festivă, Sala senatului a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu / Opening
ceremony, Senat Hall
ora 14.00-17.30 Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică (Sibiu): „Canonul teologiei în dezbateri
contemporane - teismul canonic al lui William J. Abraham și noua perspectivă a lui N. T.
Wright” / „The canon of theology in contemporary debates – The canonical theism of William J.
Abraham and the new perspective of N.T. Wright”
Studiile canonice cunosc în ultimele decenii un reviriment important şi în teologie dincolo de recuperarea
canonului drept un instrument exegetic fundamental pentru o teologie biblică autentică. Două cercetări
novatoare se impun atenţiei şi necesită discuţie şi recepţie. Teologul metodist american de origine irlandeză
William J. Abraham reabilitează ideea de canon ca principiu de structurare a întregii vieţi şi teologii a
Bisericii pe baza eliberării canonului din „captivitatea epistemologică” şi revenirea la înţelegerea lui
eclezială originară, care a fost „soteriologică, nu epistemologică”. Argumentele desfăşurate în monografia
Canon and Criterion in Christian Theology from Fathers to Feminism, Oxford, 1998, au fost recent rezumate
în 30 de teze şi relansate într-o cheie deliberat programatică şi ecumenică în volumul colectiv Canonical
Theism: A Proposal for Theology and the Church, Grand Rapids, Eerdmans, 2008, ca o stimulatoare
propunere de înnoire a teologiei şi vieţii întregii Biserici creştine. Dezbatere pe marginea câtorva capitole din
aceste două cărţi de referinţă. Profesorul britanic de Noul Testament, preot și episcopul anglican, Nicholas
Thomas Wrigh, unul din cei mai mari teologi ai creștinismului contemporan, pledează într-o amplă şi
complexă operă teologică de dimensiuni pentru o regândire proaspătă teologiei pauline şi a Evangheliilor
într-o viziune holistică. Pentru tradiția creștinismului medieval, modern și postmodern episcopul N.T. Wright
este un veritabil nou Irineu al Lyonului al timpului nostru. O răsturnare de paradigmă epocală în studiile
biblice cu implicaţii apologetice excepționale și efecte salvatoare pentru Biserica și teologia creștină în
ansamblul său, gândirea sa antidualistă și antispiritualistă („antimarcionită”) permite ieșirea din impasurile
individualismului, dualismului și antisemitismului creștinismului occidental, precum şi sesizarea continuității
esențiale dintre Iisus și Pavel, dintre Vechiul și Noul Testament, dintre creaţie şi eshatologie.

Marți, 30 iunie / Tuesday, June, 30th
8.30 – 12.00 Prof. Dr. Bin You (Beijing): „What Christianity can learn from Confucian
Reading of Scripture?” / „Ce pot învăța creștinii din lectura confucianistă a Bibliei?”
Being concerned about the multi-scriptural context of Chinese Biblical studies, this paper is to propose the
Comparative Scripture (比 较 经
) as学the approach of doing Biblical studies in China. Through a historical
review about the discipline of the Biblical studies, this paper believes that the comparative scriptural
approach has always been a methodology in Biblical studies. Some contemporary biblical interpretations like
“textual reasoning”, and “scriptural reasoning”, could be regarded as the predecessors of the comparative
scriptural studies, since they agree in the methodological presuppositions, ideas and even practices. This
paper tries to reach a working definition for Comparative Scripture, and then analyze its working areas. With
regards to the intellectual context of Chinese biblical studies, the author believes that comparative scripture is

a discipline in-between humanity and theology, somehow similar to the nature of comparative theology.
Finally, this paper takes an exemplary study of comparative scriptural reading with Zhu Xi’s ( 朱 熹
) Confucian
scriptural reading strategy, especially his approaches to the questions of “what is the scripture?”, “why do
read scripture?”, and “how do read scripture?”, to investigate the significance of his Confucian answers for
the construction of Sino-Christian theology.

14.00-17.30 Prof. Dr. Pierre-Yves Brandt (Lausanne): „Integration of spirituality in hospital
care systems: Comparison of models of spiritual care in Europe and North America”/
„Integrarea spiritualității în sistemul spitalicesc. Compararea modelelor de îngrijire spirituală în
Europa și America de Nord”
Today, care systems are sensitive to the integration of religious diversity and spiritual dimension in the
therapeutic setting. The therapeutic setting will be analyzed using the concept of "containing function" by
distinguishing two levels. At the institutional level, it can be likened to the entire health care system. At the
chaplain’s level, it corresponds to the religious and spiritual framework which is guaranteed by the chaplain
when performing his or her task. Three possible models will be examined: the hospital as a religious
institution, the hospital as a secular institution where spiritual guidance is provided by (external) chaplains,
and the care system where every care worker has received an education in spiritual. We will try to clarify in
each of these models, what is the specific role of the chaplain and what is the complementarity with other
caregivers. The seminar will be devoted to the analysis of practical cases.

Miercuri, 1 iulie / Wednesday, July, 1st
8.30 – 12.00 Pr. Prof. Dr. Porphyrios Georgi (Balamand): „The Legacy of Patristic Thought
in 21st Century”/ „Moștenirea gândirii patristice în secolul XXI”
This lecture will focus on the importance of Patristics for Orthodox church life and theology in 21st Century.
As the legacy of the Church Fathers is a genuine and permanent value for Orthodox church life and theology,
the rapid and partly dramatic changes of the world in 21st Century requires a new reflection on it and on the
way how this treasure speaks to the Orthodox today. Special attention shall be given to issues related with the
middle East and the situation of the Ecumenical Patriarchate: migration and diaspora, martyrdom and
confession of faith in dangerous situations.

14.00-17.30 Pr. Prof. Dr. Jean Boboc (Paris) : „Zigotul și Duhul Sfânt” / „The zygot and the
Holy Spirit”
Joi, 2 iulie / Thursday, 2nd
8.30-18.00 Workshop „Religie, antropologie, bioetică. Contribuția latinității în context
global” / Atelier - „Religion, anthropologie, bioéthique. La contribution de la latinité dans la
globalité”
Vineri, 3 iulie / Friday, 3rd
8.30 – 12.00 Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr (Sibiu) „ Icoana - fereastră spre cer într-o societate
dependentă de imagini deformate/pervertite” / „The Icon - window to the heaven in a society
dependent on distorted /perverted images”
Societatea de astăzi este într-o continua căutarea. Omul încearcă să găsească modele după care să se
orienteze. De aceea tot ce-l înconjoară îi deschide setea de cunoaștere și de căutare. De cele mai multe ori
însă lumea din jur dominată de imagini (reclame, filme, postări pe internet, reviste, materiale publicitare de
tot felul etc) unele mai decente, altele până la pragul pornografie, nu-i potolește setea de cunoaștere pentru că
ele nu conduc spre cunoașterea cea adevărată la care este chemat omul și spre care tinde chiar dacă nu -și dă
seame. De aceea consider că în fața acestor surogate, imaginea frumosului, a sublimului, a prototipului ceresc
au oferit-o și o oferă sfintele icoane care transcend omenescul, care sunt cu adevărat o fereastră deschisă spre
cer. O reflecție asupra rolului pe care icoana creștină îl joacă în viața fiecărui om căutător al adevărului este
binevenită și necesară.

14.00-17.30 Pr. Conf. Dr. Daniel Buda (Sibiu/Geneva): „Noile priorități de cercetare ale
Comisiei pentru Credință și Constituție” / „The new research priorities of the Commission on
Faith and Order of the WCC”
Această prelegere va prezenta și comenta noile domenii de cercetare așa cum vor fi ele decise de către ultima
întâlnire a Comisiei pentru Credință și Constituție care va avea loc la Mănăstirea Caraiman între 17 -24 iunie
2015. O atenție aparte va fi acordată acelor arii de cercetare care prezintă un interes special pentru B isericile
Ortodoxe. În vreme ce se așteaptă ca Comisia să se axeze pe o anumită continuitate în cercetarea
eclesiologică, Comisia pentru Credință și Constituție va decide deschiderea unor noi arii de cercetare care
sunt relevante pentru creștinismul global.

