
De două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, 
suntem capabili să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau martirii 
credinţei precum şi personalităţile marcante, universale şi naţionale, care au 
amprentat istoria, veacurile şi locurile cu activitatea, cu viaţa exemplară şi cu 
învăţăturile ori scrierile lor mult folositoare.  

Anul acesta – 2013 se implinesc 110 ani de la naşterea în viaţa cea 
pământească şi vremelnică, dar, mai cu seamă, 20 ani de la naşterea în viaţa 
cea veşnică a Împărăţiei Cerurilor a celui mai mare teolog ortodox român şi 
universal al secolului al XX–lea, mare cunoscător şi mărturisitor al 
învăţăturii scripturistice, patristice şi dogmatice a Ortodoxiei cea mult 
slăvitoare – Părintele Profesor Dumitru STĂNILOAE. Începând din anul 
1993, an al strămutării lui la cele veşnice, pentru Şcolile teologice din 
cuprinsul Patriarhiei Române, respectiv pentru toţi dascălii şi profesorii de 
teologie şi studenţii şi elevii teologi, gândul, mintea, cugetul şi simţirea sunt 
îndreptate cu deplină recunoştinţă şi admiraţie spre cel care a fost şi va 
rămâne „Părintele Dumitru Teologul” –omul, dascălul, preotul şi profesorul 
care nu doar a vorbit şi a scris despre Dumnezeu, ci mai ales a vorbit şi a 
trăit viaţa cu Dumnezeu, descoperită deplin de Iisus Hristos, Domnul şi 
Mântuitorul nostru. 

La propunerea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, anul 
2013 este dedicat şi Părintelui profesor, membru al Academiei Române, 
Dumitru Stăniloae, în semn de preţuire şi comemorare a personalităţii 
marcante a preacucerniciei sale. În acest sens, membri Domeniului de 
Teologie Ortodoxă din cadrul Facultăţii de Litere a Centrului Universitar 
Nord din Baia Mare, cu binecuvântarea şi coordonarea Preasfinţiei Sale 
Justin Hodea Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe a 
Maramureşului şi Sătmarului, s-a organizat marţi, 15 ianuarie 2013, la 
Biblioteca Judeţeană « Petre Dulfu » din Baia Mare, incepand cu ora 10.00, 
o Sesiune extraordinară de comunicări şi referate ştiinţifice studenţeşti în 
cadrul Concursului Naţional intitulat: „Tradiţie şi originalitate în teologia 
părintelui Dumitru Stăniloae”. În cadrul sesiunii, studenţii teologi ai celor 
trei specializări din cadrul Domeniului de Teologie Ortodoxă, coordonaţi de 
Părinţii profesori supraveghetori, au susţinut referate şi comunicări ştiinţifice 
alcătuite în scopul evidenţierii profundei şi înaltei gândiri teologice ortodoxe 
a Părintelui Dumitru Stăniloae spre a evoca uriaşa personalitate a ilustrului 
teolog român şi universal. Tuturor sustinatorilor de referate le-au fost 
acordate diplome de participare.  
 


