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Father professor phd. ioan sauca, on aniversary
Abstract: On April 10, Father Prof. Phd. Ioan Sauca from the World Council
of Churches in Geneva, turns 65 years old.
Through his long and complex activity, at the service of the Orthodox
Church and the ecumenical movement, Father Prof. Phd. Ioan Sauca, honors
the Romanian Orthodox Church, but especially the Metropolis of Banat, whose
spiritual son he is.
Keywords: Orthodoxy, ecumenism, Romanian, ecumenical institute,
churches

La data de 10 aprilie a.c., Părintele prof. dr. Ioan Sauca de la Consiliul
Ecumenic al Bisericilor din Geneva, împlinește vârsta de 65 de ani.
S-a născut în satul Valea Mare, comuna Fârliug, jud. Caraş-Severin. Studiile
teologice seminariale le-a făcut în orașul Caransebeş (1971-1976). Aprofundarea
Teologiei a realizat-o în anii studiilor universitare de la Institutul Teologic din
Sibiu (1977-1981).
După studiile de specializare de la Bossey (Elveţia, 1984-1985) şi
Birmingham (Anglia, 1985-1987) a obținut titlul de Doctor în Filosofie/
Teologie la Birmingham – Anglia (1987). Întors în țară a ocupat funcţiile
didactice de asistent (1984) şi lector (1988-1990) în cadrul Institutului Teologic
din Sibiu, pentru disciplinele: Misiune şi Ecumenism şi Îndrumări misionare.
A fost hirotonit diacon în anul 1988, iar preot, în anul 1989.
Între anii 1990-1994 a fost consilier patriarhal pentru sectoarele Presă şi
Comunicare, Relaţii cu mass-media, Învăţământ teologic şi Relaţii Externe
bisericeşti, sub arhipăstorirea vrednicului de pomenire patriarh Teoctist
Arăpașu. De menționat că în această calitate a editat primul manual de Religie
ortodoxă pentru învățământul preuniversitar.
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Altarul Banatului

Este apoi chemat la Geneva, unde între anii 1994-1998 ocupă funcția de
secretar executiv pentru studii ortodoxe în cadrul Consiliului Ecumenic al
Bisericilor. În anul 1998 este numit profesor la Institutul Ecumenic de la Bossey
(Elveţia), instituţie pe care o conduce în calitate de director începând cu 1
ianuarie 2001.
În anul 2006 a fost ales director al programului de Educaţie şi Formare
Ecumenică din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor. La 8 mai 2014 a
fost numit secretar general asociat al Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
Pe 2 noiembrie 2015 a primit titlul de Doctor honoris causa al Universității
Babeș Bolyai din Cluj Napoca.
Părintele prof. dr. Ioan Sauca este autorul a numeroase studii și lucrări de
Teologie ecumenică și misionară, dintre care menționăm numai: Orthodoxy
and cultures: Inter-Orthodox consultation on Gospel and cultures, Addis
Ababa, Ethiopia, 19-27 January 1996 (editor, 1996). De asemenea a publicat
în importante periodice de specialitate din țară și din străinătate: „Ökumenische
Rundschau”, „Irenikon”, „The Ecumenical Review”, „The International
Review of Mission”, „Studii Teologice”, „Ortodoxia”, „Mitropolia Moldovei
şi Sucevei”, „Mitropolia Olteniei”, „Mitropolia Ardealului”, „Mitropolia
Banatului”, precum şi în diferite volume colective.
A predat cursuri de Teologie ortodoxă la importante institute teologice din
lume, cum ar fi Institutul ecumenic de la Tantur – Israel și Institutul ortodox
Holy Cross – Boston (S.U.A.).
La data de 19 august 2007 a fost declarat cetațean de onoare al comunei
Fârliug, județul Caraș-Severin.
Din februarie 2020 este secretar general interimar al Consiliului Ecumenic
al Bisericilor de la Geneva.
Prin activitatea sa îndelungată și complexă, în slujba Bisericii Ortodoxe și
a mișcării ecumenice, părintele prof. dr. Ioan Sauca, face cinste Bisericii
Ortodoxe Române, dar mai ales Mitropoliei Banatului, al cărei fiu duhovnicesc
este.
Să îi dăruiască Bunul Dumnezeu sănătate și întru toate bună sporire, personal
și familiei sale și să îi răsplătească osteneala misionară!

