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CUVÂNTUL DE ÎNTÂMPINARE AL 

ÎNALTPREASFIN}ITULUI PĂRINTE TEOFAN, 

MITROPOLITUL MOLDOVEI {I BUCOVINEI, 

LA CONFERIN}A TEOLOGICĂ INTERNA}IONALĂ 

„UNITATEA PANORTODOXĂ ŞI SINODALITATEA”, 

IAŞI, 09-12 IANUARIE 2019

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,
Iubiți frați preoți,
Distinși oaspeți din lumea teologiei ortodoxe,
Iubiți credincioși,

În aceste zile are loc la Iași o întâlnire a câtorva sute de teologi
ortodocși din multe țări ale lumii, întâlnire așezată sub egida
„Unității panortodoxe și sinodalității”.

Întâlnirea este deschisă prin rugăciunea din Catedrală, mărtu-
risind prin aceasta că tot actul teologic este fundamentat și desă-
vârșit prin rugăciune. De altfel, de-a lungul acestei săptămâni,
Dumnezeiasca Liturghie și rugăciunea de dimineață vor însoți
dezbaterea teologică, hrănind-o cu harul Domnului nostru Iisus
Hristos, cu dragostea lui Dumnezeu Tatăl și cu împărtășirea Duhului
Sfânt.

Această întâlnire are loc în săptămâna imediat următoare Bo-
tezului Domnului Hristos după calendarul nou și Nașterii Dom-
nului, potrivit calendarului vechi. În vechime, cele două sărbători
erau unite, având loc în aceeași zi, ambele mărturisind despre Teo-
fania cea binecuvântată, Arătarea lui Dumnezeu către lume. Nă-
dăjduim că evenimentul teologic de la Iași se va adăpa din aceeași
Apă vie – Hristos, Dumnezeu-Omul, măsură, temei prim și ultim
al cunoașterii lui Dumnezeu și a creației.

Toți creștinii ortodocși, dar mai ales cei rânduiți să fie învăță-
tori și doctori ai Bisericii, sunt chemați să se înscrie în duhul Teo-
faniei, precum și în cel al Cincizecimii. Teologia cea adevărată este
cea venită de Sus, teologii fiind receptori, trăitori, mărturisitori ai
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acestei teologii, exprimată în limbajul specific fiecărei perioade și
în conformitate cu nevoile ei specifice. Evanghelia cea binevestită de
mine – spune Sfântul Apostol Pavel – nu este după om; pentru că nici
eu nu am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui
Iisus Hristos (Galateni 1, 11-22). Introducerea unor elemente de jos,
aparținând închipuirii omenești, plasează cugetarea teologică
într-o zonă periculoasă, cu consecințe nefaste pentru viața Bisericii
și a lumii. Curățirea minții de înțelepciunea acestui veac (1 Corinteni
2, 6) și umplerea ei de cuvinte învățate de la Duhul Sfânt (1 Corinteni
2, 13), cum spune Sfântul Apostol Pavel, așază teologul în matca
mărturisirii adevărate. Niciodată prorocia nu s-a făcut din voia omului –
spune Sfântul Apostol Petru – ci oamenii cei sfinți ai lui Dumnezeu
au grăit, purtați fiind de Duhul Sfânt (2 Petru 1, 21).

Adresăm rugăciune stăruitoare lui Dumnezeu ca, în lucrarea
de la Iași din aceste zile și de-a lungul întregii dumneavoastră
vieți, să vă dăruiască Duhul Sfinților Proroci, al Sfinților Apostoli
și al Sfinților Părinți din trecut și din zilele noastre. Să primiți de la
Dumnezeu putere pentru a mărturisi „potrivit celor teologhisite
cu dumnezeiască insuflare de Sfinți și cu modul evlavios de a cu-
geta al Bisericii” (Synodiconul Ortodoxiei). Sfânta Parascheva de
la Iași și Sfântul Paisie Velicicovschi de la Neamț să vă însoțească
prin rugăciunile lor spre a vă așeza cugetul teologic în legătură in-
spiratoare cu cei care au văzut slava lui Dumnezeu (cf. Ioan 17, 24;
2 Petru 1, 16).

Dumnezeu să vă dăruiască tărie pentru a sprijini viața Biseri-
cilor din care faceți parte, cu experiența dumneavoastră teologică,
cu lucrarea în diferite așezăminte și, mai ales, cu viața dumnea-
voastră în Hristos sub adumbrirea Duhului Sfânt și spre slava lui
Dumnezeu-Tatăl.

Să fiți puternic întăriți în omul cel dinlăuntru (Efeseni 3, 16) și să
vă umpleți de toată plinătatea lui Dumnezeu (Efeseni 3, 19). Creșteți în
har și în cunoașterea Domnului nostru și Mântuitorului Iisus Hristos
(2 Petru 3, 18), umplându-ne cu toții de cunoașterea voii Lui, întru
toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească (Coloseni 1, 9-10). 

Hristos în mijlocul nostru!
Este și va fi în veci de veci!

† TEOFAN
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei
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WELCOME ADDRESS OF HIS EMINENCE TEOFAN, 

METROPOLITAN OF MOLDOVIA AND BUKOVINA, 

AT THE INTERNATIONAL THEOLOGICAL 

CONFERENCE "PANORTHODOX UNITY AND 

SYNODALITY", IAŞI, 9-12 JANUARY 2019

Your Eminences, Your Graces,
Beloved Brother Priests,
Distinguished guests from the Orthodox theological world,
Dear brothers and sisters,

Starting today, and for the next few days, a Conference of se-
veral hundred Orthodox theologians from many countries of the
world will take place in Iași, on the topic of “Pan-Orthodox Unity
and Conciliarity”.

By opening the meeting with prayer in the Cathedral we con-
fess that all theological acts are grounded and perfected in prayer.
What is more, during the entire week, the theological debate will
be joined by the Divine Liturgy and the morning prayers, so that it
may be nurtured by the grace of our Lord Jesus Christ, by the love of
God the Father, and by the communion of the Holy Spirit.

This meeting has been planned to take place during the week
following the Baptism of Our Lord Jesus Christ, according to the
new calendar, or the Nativity of Our Lord, according to the old ca-
lendar. In the ancient times, these feasts were celebrated together,
on the same day, both meaning to proclaim the Blessed Theo-
phany, the Manifestation of God to the world. We trust that the
theological meeting in Iași will be inspired from the same living
Water – Christ, the God-Man, the model, the prime and ultimate
basis for the knowledge of God and of the creation.

All the Orthodox Christians, and especially the teachers and
doctors of the Church are called to embrace the spirit of Theo-
phany, as well as that of Pentecost. True theology is that coming
from on High, which theologians receive, live and confess in a lan-
guage specific to, and in answer to the particular needs of their time.
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The gospel preached by me – says the Holy Apostle Paul – is not of hu-
man origin; for I did not receive it from a human being, nor was I taught
it, but it came through a revelation of Jesus Christ (Galatians 1: 11-12).
To allow of lesser notions, brought about by human fancy, is to
take the theological interpretation in a perilous place, with dire
consequences for the life of the Church and of the world. Purging
the mind of the wisdom of this age (1 Corinthians 2: 6) and its filling
with words taught by the Spirit (1 Corinthians 2: 13), as says the
Holy Apostle Paul, enables the theologian to resonate in harmony
with the authentic confession. For no prophecy ever came through hu-
man will – says the Holy Apostle Peter – but rather human beings
moved by the Holy Spirit spoke under the influence of God (2 Peter 1: 21).

We offer unremitting prayer to God so He may bestow upon
you the Spirit of the Holy Prophets, of the Holy Apostles and of
the Holy Fathers both of ancient times and of today, in view of the
work that awaits you here in Iași and also for the duration of your
entire life. May you receive from God the strength to confess “in
accord with the divinely-inspired theologies of the saints and the
pious mind of the Church” (The Synodicon of Orthodoxy). May
Saints Parascheva of Iași and Paisius Velichkovsky of Neamț walk
with you and, through their prayers, connect your theological rea-
soning with those who have seen the glory of God (cf. John 17: 24; 2
Peter 1: 16).

May God give you strength to help the life of the Churches you
belong to, by means of your theological experience, by working in
various institutions and, especially, by living your life in Christ
under the protection of the Holy Spirit and for the glory of God
the Father.

Be strengthened with power in the inner self (Ephesians 3:16) and
be filled with all the fullness of God (Ephesians 3:19). Grow in grace
and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ (2 Peter 3:18),
being filled with the knowledge of His will through all spiritual wisdom
and understanding (Colossians 1:9-10).

Christ is in our midst! 
He is and ever shall be! 

† TEOFAN
The Metropolitan of Moldavia and Bukovina
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