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Prefața 
 

Revista Românească de Studii Axiologice (RRSA) a luat ființă la începutul anului 

2020, din dorința de a pune la dispoziție comunității educaționale românești studiile și 

cercetările științifice publicate în Jurnale IFIASA- Ideas Forum International Academic and 

Scientific Association.  

Revista Românească de Studii Axiologice este o publicație bianuală, cu apariție în 

lunile ianuarie şi iulie. În conformitate și continuitate cu obiectivele stabilite de IFIASA, care 

reprezentă la nivel academic național și internațional un forum promotor al ştiinței, credinței 

și educației, Revista Românească de Studii Axiologice propune comunității educaționale 

românești publicarea celor mai importante studii inter-disciplinare și trans-disciplinare, 

precum şi unele cercetări științifice relevante pentru diseminarea valorilor axiologice.  

În acest context, comitetul de autori semnatari ai primului număr din Revista 

Românească de Studii Axiologice, invită cititorii să cerceteze studiile care încep cu prelegerea 

DREPTATEA ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ, semnată de domnul profesor Daniel AYUCH 

de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Balamand, LIBAN. Articolul oferă 

o abordare critică a justiției și a dreptății sociale, așa cum se reflectă în Sfânta Scriptură și în 

teologia ortodoxă contemporană. Următoarea lucrare, PRECIZĂRI  REFERITOARE  LA  

PROBLEMA  CALENDARULUI, aparține Părintelui profesor Marian VÎLCIU, decanul 

Facultății de Teologie Ortodoxa din Universitatea “Valahia”, Târgoviște, care precizează că 

primele calendare au  apărut din dorinţa, dar şi din nevoia omului de a-şi fixa în timp 

evenimentele, sărbătorile religioase şi de a-şi organiza cât mai bine ocupaţiile şi 

îndeletnicirile sale zilnice. Părintele profesor Nicușor BELDIMAN, de la Facultatea de 

Teologie Ortodoxa ,,Patriarhul Justinian”, Universitatea București, semnează studiul 

IMPORTANȚA PREDICII ȘI RESPONSABILITATEA PREDICATORULUI ÎN CONCEPȚIA 

ARHIMANDRITULUI IULIU SCRIBAN. Autorul prezintă personalitatea Arhimandritului 

Iuliu Scriban și semnificația pe care o are discursul în predicarea Cuvântului lui Dumnezeu și 

îl descrie drept instrumentul prin care preotul îndeplinește misiunea încredințată de 

Mântuitorul Iisus Hristos, de a propovădui Evanghelia Sa lumii. În continuare, de la aceeași 

facultate,  Părintele profesor David PESTROIU, semnează lucrarea CONCEPTUL DE 

PREZENȚĂ A LUI DUMNEZEU – LIANT ÎNTRE TEOLOGIA MISIONARĂ ȘI 

SPIRITUALITATEA CREȘTINĂ. În acest studiu, autorul prezintă, pe de o parte, rolul 

spiritualității pentru teologia misionară, pornind de la împlinirea experienței concrete a 

prezenței divine și, pe de altă parte, conștientizarea pericolelor falselor mișcări spiritualiste 

promovate de mișcarea New Age și de concepțiile raționaliste-anti-teiste ale postmodernității.  

Părintele profesor Florea ŞTEFAN, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxa și 

Științele Educației, din Universitatea Valahia, Târgoviște, aprofundează EXEGEZA SFINTEI 

SCRIPTURI LA SFINȚII PĂRINŢI, CU PRIVIRE LA BISERICĂ. Apreciind lumea timpului 

lor prin lentila Scripturii, Sfinții Părinți au ştiut să fie îndrumători ai timpului lor, cititori ai 

semnelor lui Dumnezeu şi indicatori ai căii veşniciei, atunci când tenebrele păreau  să fie mai 

active în lume. Ca oameni conştienţi de actualizarea Scripturii la epoca lor, Sfinţii Părinţi au 

servit Biserica, poporul credincios al lui Dumnezeu, au fost nu doar susţinători ai  Bisericii, 

într-o lume, mai tot timpul, gata să-şi devoreze fiii, dar, mai cu seamă părinţii. De la aceeași 

facultate domnul profesor Ion Marian CROITORU, semnează studiul cu titlul TEOLOGIE 
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PATRISTICĂ ŞI NEOPATRISTICĂ? PERIOADELE PATROLOGIEI ÎN VIAŢA BISERICII. 

Ideea centrală prezintă conceptele teologiei patristice și teologiei neopatristice. Multe 

dezbateri au loc în jurul conceptelor de teologie patristică şi teologie neopatristică, precum şi 

referitoare la sintagmele sinteză neo-patristică sau noua sinteză patristică, toate având ca 

substrat problema privind acceptarea sau nu a unor limite ale perioadei patristice. Pentru a 

evita mrejele unei ştiinţe profane, Patrologia are un permanent caracter teologic şi nu are 

limite în istorie, după cum şi Sfânta Tradiţie a Bisericii este fără de limite. 

Părintele profesor Marin BUGIULESCU, prezintă studiul PĂCATUL ŞI URMĂRILE 

LUI ÎN RAŢIUNE, VOINŢĂ, SENTIMENT, CONŞTIINŢĂ ŞI LIBERTATE. Autorul prezintă 

impactul moral al păcatului asupra omului și societății. Căderea în păcat reprezintă centrarea 

omului în sine, prin care puterile sufletului, raţiunii şi voinţei sunt stăpânite de cele sensibile 

sau trupești. Prin păcat omul s-a îndepărtat de Dumnezeu, de semeni și chir de sine. 

Următoarea lucrare aparține Părintelui profesor Adrian IGNAT, de la Facultatea de Teologie 

Ortodoxa si Științele Educației din Universitatea “Valahia”, Târgoviște, prin care aduce noi 

informații în înțelegerea CONCORDATULUI CU VATICANUL (1927). Concordatul cu 

Vaticanul, semnat de România în 1927, a fost un act important pentru Biserica Romano-

catolică. Prin intermediul acesteia, Biserica Romano-catolică a primit numeroase privilegii 

asupra României. Biserica Ortodoxă Română a denunțat acest act bilateral. Consecințele 

Concordatului cu Vaticanul asupra vieții societății românești au fost multe: religioase, 

juridice, politice și economice. Pe această lucrare voi încerca să subliniez consecințele 

economice ale acestui act. Următorul articol aparține drd. Arhitect Ioana Păvălucă-Brăescu, 

în care expune tema ASPECTE DIN ISTORIA MĂNĂSTIRILOR ROMÂNEȘTI. PREZENȚA 

UNOR ÎNCHISORI ÎN PERIOADA MODERNĂ.   

Revista Românească de Studii Axiologice mulțumește autorilor care semnează studiile 

științifice publicate în primul număr, în ianuarie 2020, dar mai ales cititorilor care au 

oportunitatea de a examina valorile axiologice dezbătute şi abordate de diferite ştiinţe: 

filosofie, culturologie, sociologie, psihologie, pedagogie, știință și religie. 

 

 

 

Pr. Prof. Dr. Marin BUGIULESCU, 

Ianuarie 2020, Târgoviște, Romania,              

 

 


