
PR. LECT. UNIV. DR. IOAN BIZĂU

I. Date biografice
• Data și locul nașterii: 29 iunie 1952, comuna Ieud, județul Maramureș.

II. Formarea și experiența profesională
• Între anii 1967-1972, a fost elev la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca.
• Între anii 1972-1976, a urmat cursurile Institutului Teologic de grad Universitar 

din Sibiu (teza de licenţă: Rolul dumnezeieştii Euharistii în desăvârşirea creştină, 
după Nicolae Cabasila; îndrumător pr. prof. Teodor Bodogae).

• Între anii 1992-1999, a urmat cursurile Şcolii doctorale din cadrul 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din București (teza de doctorat: Mistica 
dumnezeiescului Altar în teologia sacramentală şi liturgică a Sfântului Nicolae 

Cabasila; îndrumător pr. prof. Nicolae Necula).
• În anul 1972 a fost hirotonit preot de către arhiepiscopul Teofil Herineanu, slujind la parohiile 

Rediu (1972-1977) și Luna (1977-1980) din jud. Cluj; la parohia „Schimbarea la Faţă” IV din 
Cluj-Napoca (1980-1982), la Catedrala arhiepiscopală din Cluj-Napoca (1982-2006) și la 
parohia „Întâmpinarea Domnului” din Cluj-Napoca (2012-prezent).

III. Activitatea academică și de cercetare (Selevtiv)

Lucrări publicate:
• Viaţa în Hristos şi maladia secularizării, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2002, 309 p.
• Liturghie şi teologie, Edit. Patmos, Cluj-Napoca, 2009, 331 p.
• Experienţa liturgică a prezenţei lui Dumnezeu în viaţa lumii, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012, 

445 p.

Competenţe: Teologie liturgică, Liturgică și iconografie, Artă creștină și erminie.

Studii (selecţie):
• „Statutul harismatic al episcopului în mistica sacramentală și liturgică a lui Nicolae Cabasila”, 

în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa XLIII (1998), nr. 1-2, pp. 205-217.
• „Imnografia și cântarea liturgică în mistica sacramentală a Sfântului Nicolae Cabasila”, în Studia 

Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa XLIV (1999), nr.1-2, pp. 189-209.
•  „Incursions dans la biographie spirituelle et théologique du père Boris Bobrinskoy”, în Anuar 

V, 1998-2000 (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă), Cluj-Napoca, 
2000, pp. 267-304.

• „La tolérance des Lumières entre utopie et réalité. Le Triodion emprisoné”, în vol. colectiv 
Toleranţă şi convieţuire în Transilvania secolelor XVII-XIX,  Editurile Limes și Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pp. 382-406.

• „Die Seuche der Säkularisierung und die sakramentale Erfahrung der Khirche”, în Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa XLV (2001), pp. 159-180.

• „Părintele Boris Bobrinskoy –martor și teolog de excepţie al epocii sale”, studiu introd. la: Boris 
Bobrinskoy, Taina Bisericii; trad. rom. V. Manea, Editura Patmos,   Cluj-Napoca, 2002, pp. 9-35.

• „Hodighitria – Maica Domnului într-un prototip iconografic de tradiţie apostolică”, în vol. 
colectiv Nicula – Icoana neamului. 450 de ani de atestare documentară, Editura Ecclesia, Nicula, 
2002, pp. 89-129.

• „Semnificaţiile teologice ale unui act liturgic fondator: «Rânduiala punerii pietrei de temelie a 
bisericii noi și înfigerea crucii»”, în Analele ştiinţifice ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă. Anuar 
VI, 2000-2002 (Universitatea „Babeș-Bolyai”), Cluj-Napoca, 2002, pp. 227-252.



• „Les psaumes et leur interprétation dans le rituel orthodoxe de la consécration de l’église”, în 
vol. colectiv La liturgie, interprète de l’Écriture. II – Dans les compositions liturgiques, prières 
et chants. Conférences Saint-Serge, XLIXe Semaine d’Etudes Liturgiques, Paris, 2002, CLV-
Edizioni Liturgiche, Roma, 2003 (= Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae» –  «Subsidia» 126), 
pp. 131-167 (şi extras).

• „Moaștele sfinţilor – semne ale morţii și învierii în Hristos”, în vol. colectiv Ce este moartea?, 
Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2003, pp. 87-148.

• „Canon, libertate și responsabilitate în arta icoanei”, în vol. colectiv Experienţă umană, imagine 
artistică, creativitate vizual-plastică, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003, pp. 96-119.

• „Incursiuni în teologia și arta icoanei”, în vol. colectiv Ce este icoana?, Editura Reînvierea, Alba-
Iulia, 2004, pp. 83-194.

• „Slujirea creștină între Altarul euharistic și «altarul fratelui»”, în vol. colectiv Medicii şi Biserica. 
Pentru o bioetică creştină. Aspecte speciale determinate de relaţia dintre teologie şi medicină, vol. 
3, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2005, pp. 163-189.

• „Unitatea Bisericii în eclesiologia părintelui Boris Bobrinskoy”, în vol. colectiv Unitatea Bisericii. 
Accente eclesiologice pentru mileniul III, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005, pp. 337-382.

• „L’Autel eucharistique dans la mystique sacramentelle et liturgique de Saint Nicolas Cabasilas”, 
în vol. colectiv L’espace liturgique: ses éléments constitutifs et leur sens. Conférences Saint-Serge, 
LIIe Semaine d’Etudes Liturgiques, Paris, 2005, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma, 2006 (= 
Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae» –  «Subsidia» 138), pp. 65-105.

• „Teologia istoriei în contextul epocii lui Ştefan cel Mare”, în vol. colectiv Structura etnică şi confesională 
a Transilvaniei medievale (sec. IX-XIV), Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2007, pp. 9-91.

• „La vocation sacramentelle et l’autorité canonique de l’évêque exprimées dans l’office orthodoxe 
de la fondation de l’église”, în vol. colectiv L’autorité de la liturgie. Conférences Saint-Serge, LIIIe 
Semaine d’Etudes Liturgiques, Paris, 2006, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma, 2007 (= Bibliotheca 
«Ephemerides Liturgicae» –  «Subsidia» 142), pp. 169-197.

• „Domus Ecclesiae între Liturghie și asceză”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia 
Orthodoxa LII (2007), nr. 1, pp. 117-145.

• „Altarul și Templul în experienţa religioasă a Vechiului Testament”, în Analele ştiinţifice ale 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă. Anuar IX, 2005-2006 (Universitatea „Babeș-Bolyai”), Cluj-
Napoca, 2008, pp. 211-253.

• „Triada biblică jertfă – altar – sanctuar în dinamica pedagogiei mesianice”, în Anuar XI, 2007-
2008 (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă), Editura 
Renașterea, Cluj-Napoca, 2009, p. 295-343.

• „Noul Israel în «casa lui Dumnezeu»”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa 
56 (2011), nr. 2, pp. 215-230.


