
Vremea bucuriei revine la Timişoara cu a treia ediţie a Seriei de conferinţe publice „Părintele 
Teofil”, care va avea loc în perioada 28-30 aprilie 2015 la Universitatea de Medicină şi Farmacie 
"Victor Babeş". 
Tema acestei ediţii, intitulată Tâlcuri noi la texte vechi, propune o suită de reflecţii asupra 
mesajului hristic din Noul Testament, tâlcuit pentru sufletul şi înţelegerea unui creştin modern 
prin medierea tradiţiei patristice. 
 
Părintele Teofil recomanda oricărui nevoitor, ca îndrumar major de viaţă, să citească în fiecare 
zi măcar două capitole din Noul Testament: “ca să ne împodobim mintea cu gândurile lui 

Dumnezeu, cu ce este mai înalt din descoperirea dumnezeiască încredinţată omului “. 
 
Invitaţii acestei ediţii sunt: Înaltpreasfinţitul Mitropolit Dr. Ioan Selejan - Arhiepiscopia 
Timişoarei şi Mitropolia Banatului, Preasfinţitul Episcop Dr. Sofian Braşoveanul - 
Arhiepiscopia Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, Preot Prof. Univ. Dr. Vasile Mihoc - 
Facultatea de Teologie "Andrei Şaguna" din Sibiu 
 
Prezentator-moderator: Conf. Univ. Dr. Claudiu T. Arieşan, Facultatea de Litere, Istorie şi 
Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara 
 
 
Înaltpreasfinţitul Mitropolit Dr. Ioan Selejan (30 aprilie, ora 19.00) 

Epoca creştinismului primar reflectată în scrierile Noului Testament 
Distanţa dintre lumea de azi şi lumea primilor creştini recuperată prin parcursul întoarcerii şi 
regăsirii noastre. 
 
Preasfinţitul Episcop Dr. Sofian Braşoveanul (28 aprilie, ora 19.00) 

Casa cu temelie de piatră. Confluenţe între contemplaţie şi acţiune 

Înţelepciunea (cunoaşterea şi adâncirea ei) asociată cu acţiunea (fapta) - pilda casei zidite pe 
stâncă. 
Cum se poate deosebi fapta de contemplaţie, învăţătura de trăire - pilda Martei şi a Mariei. 
Contemplaţia şi acţiunea reflectate în pilda bunului samarinean. 
 
Preot Prof. Univ. Dr. Vasile Mihoc (29 aprilie, ora 19.00) 

Lucrarea talanţilor. Pecetea eternităţii faptelor noastre 
Despre modul de înţelegere a timpului ca mod de rodire şi împlinire a unei vocaţii - pilda 
măslinului neroditor. 
Trăirea timpului ca mod al lucrării unui talant ce poartă pecetea eternităţii, ca bucurie sau ca un 
chin etern - pilda talanţilor. 
Parcurgerea timpului vieţii noastre în comuniune cu Dumnezeu, Cel care aşteaptă cu îndelungă 
răbdare întoarcerea noastră - pilda fiului risipitor. 
 
 
Seria de conferinţe „Părintele Teofil” este un spaţiu al reflecţiei despre viaţa noastră 
duhovnicească, despre noi înşine şi despre valori autentice. 
Acest proiect este realizat în colaborare cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, 
A.S.C.O.R. Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş". 


