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EDITAT DE ELEVII SEMINARULUI TEOLOGIC
“SF¢NTUL APOSTOL ANDREI” - GALAºI

La Conferin]a profesorilor de
teologie, ]inut\ la Atena `n
 anul 1936, la care a par-

ticipat [i o delega]ie de teologi
români, unele dintre Bisericile
Ortodoxe  autocefale au rânduit ca
ziua Sfin]ilor Trei Ierarhi de la 30
ianuarie, pe lâng\ pr\znuirea ei
obi[nuit\ `n biseric\, s\ fie s\rb\-
torit\ `n mod deosebit de to]i stu-
den]ii [i dasc\lii [colilor teologice,
care se preg\tesc spre slujirea
sfânt\ a preo]iei - Sfin]ii mari
dasc\li ai lumii cre[tine [i ierarhi
fiind socoti]i patroni [i ocrotitori
ai [colilor teologice de pe `ntregul
cuprins al Bisericii Ortodoxe.

Ca urmare a Hot\rârii Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne din anul 1949, hot\râre luat\
la propunerea Prea Fericitului
P\rinte Patriarh Justinian, ast\zi,
aproape toate [colile teologice din
]ara noastr\ serbeaz\ la 30 ianua-
rie, ca patroni ai lor,  pe Sfin]ii
Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigo-
rie Teologul [i Ioan Gur\ de Aur.

Alegerea acestor trei mari das-
c\li ai Bisericii ca patroni [i po-
v\]uitori ai [colilor teologice orto-
doxe nu este un lucru `ntâmpl\tor,

Sfin¡ii Trei Ierarhi,
ocrotitori ¿i îndrumåtori

ai învå¡åmântului
teologic ortodox

deoarece Sfântul Vasile cel
Mare, Sfântul Grigorie
Teologul [i Sfântul Ioan Gur\
de Aur `nf\]i[eaz\ `n mod
simbolic cele trei direc]ii `n
care trebuie `ndrumat\
educa]ia tinerilor teologi care
urmeaz\ la aceste [coli [i
care s-au hot\rât s\ se dedice
nobilei misiuni a preo]iei.

Sfântul Vasile cel Mare este
simbolul vie]ii petrecute `n auste-
ritate, `ndrumate [i organizate dup\
reguli severe, specifice Ortodoxiei
- a[adar, simbolul vie]ii [i ]inutei
preo]e[ti pline de seriozitate [i
demnitate.

Sfântul Grigorie Teologul este
simbolul `naltei teologii care
`nfrânge [i `nl\tur\ `nv\]\turile
gre[ite, punându-se `n fa]\ mereu
adev\rurile fundamentale [i
`n\l]\toare ale teologiei cre[tine.

Sfântul Ioan Gur\ de Aur este
simbolul st\ruin]ei neostenite, dar
[i al unei largi `n]elegeri asupra
vie]ii oamenilor, care prin puterea
[i arta cuvântului [i prin exemplul
faptei `ndrum\ pe to]i c\tre o via]\
filantropic\, curat\ [i demn\ de
fiin]a omeneasc\. Programul in-

structiv - educativ pentru preg\tirea
preo]ilor con]ine `nv\]\turi sub-
stan]iale din operele teologice [i
din experien]a pastoral\ a Sfin]ilor
Trei Ierarhi. ~n special, `n cadrul
acestui program, se accentueaz\
atitudinea de slujire multilateral\
`n  iubire a preotului. Asemenea
slujirii preo]e[ti a Sfin]ilor Trei
Ierarhi, slujirea preo]ilor Bisericii
noastre trebuie s\ ]in\ seama de
n\zuin]ele credincio[ilor, de lucra-
rea acestora pentru statornicirea
p\cii `n Biseric\ [i `n lume, de
instaurarea dragostei [i fr\]iet\]ii
`ntre oameni.

Neculai  Lupu,
 anul IV

(Fragment din referatul sus¡inut în 29
ianuarie a.c., la Seminar,  cu ocazia

Simpozionului dedicat cinstirii
Sfin¡ilor Trei Ierarhi)
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Sfin]ii Trei Ierarhi, Sf. Vasile cel
Mare, Sf. Grigorie de Dumnezeu
Cuvânt\torul [i Sf. Ioan Gur\

de Aur, pe care Biserica i-a numit „mari
dasc\li ai lumii [i ierarhi“, se num\r\
printre personalit\]ile cele mai proemi-
nente ale veacului al IV-lea, „veacul
de aur“ al istoriei Bisericii, cum a
fost numit.

Cugetarea lor a `mbr\]i[at toate
problemele teologice [i de via]\ cre[tin\
cu care s-a confruntat Biserica `n
vremea lor. Cu deosebire `ns\, subli-
mitatea preo]iei [i chipul, statura du-
hovniceasc\ a celui ce se `ncumet\ la
darul pre]ios al slujirii [i lucr\rii preo-

Seminari¿ti
 sub oblåduirea

Sfin¡ilor Trei Ierarhi
Dup\ ce, pe data de 13 noiembrie,

anul V l-a s\rb\torit pe Sfântul
Ioan Gur\ de Aur, patronul clasei, [i
dup\ ce, pe 25 ianuarie, anul II l-a
pr\znuit pe Sfântul Grigorie Teo-
logul, ocrotitorul clasei, Dumnezeu
a rânduit ca [i anul IV s\ `nceap\
slujba de consacrare a clasei Sfin]ilor
Trei Ierarhi, consacrare ce a venit
oarecum ca o ̀ ncununare a hramurilor
celorlalte dou\ clase, ]inând cont mai
ales de faptul c\ cei Trei Mari
Dasc\li ai lumii [i Ierarhi, sunt tot-
odat\ [i ocrotitori ai [colilor teo-
logice.

~n ansamblul activit\]ilor ce s-au
derulat cu aceast\ ocazie au intrat:

- o vizit\ a colectivului anului
IV la biserica unde este paroh
p\rintele Costic\ Carp, cu hramul
Pogorârii Sfântului Duh, biserica pi-
lot având sub obl\duire o cantin\
pentru s\raci, vizit\ care a avut loc
sub conducerea p\rintelui diriginte
Ninel }ugui, luni, 28 ianuarie;

- un simpozion organizat de pr.
prof. drd. Ninel }ugui, `n cadrul
c\ruia s-au citit dou\ referate `n
leg\tur\ cu via]a [i opera Sfin]ilor
Trei Ierarhi. Primul dintre ele, realizat
[i sus]inut de c\tre Neculai Lupu,
cu titlul „Sf. Trei Ierarhi, ocrotitori
[i `ndrum\tori ai `nv\]\mântului
teologic ortodox“, iar cel de-al doilea
realizat de c\tre Petric\ B\b\tie, cu
titlul „Preo]ia [i preotul, dup\
`nv\]\tura Sfin]ilor Trei Ierarhi“ [i
un concert psaltic cu colinde dedi-
cate Sfin]ilor Trei Ierarhi, mar]i, 29
ianuarie;

- diminea]a, Sfânta Liturghie la
capela Seminarului, la care a parti-
cipat anul IV [i au slujit pr. prof.
drd. Ninel }ugui [i prof. Mih\i]\
Solomon. Dup\ Sfânta Liturghie, a
avut loc slujba de sfin]ire a clasei
la care a participat colectivul anului
IV [i care a fost oficiat\ de pr. drd.
Ninel }ugui, miercuri, 30 ianuarie.

~n vederea serb\rii hramului
clasei, colectivul anului IV a co-
mandat anticipat, sub `ndrumarea
p\rintelui diriginte, un tablou-portret
spre cinstirea p\rintelui Dumitru
St\niloae. Tabloul a fost realizat de
c\tre pictorul g\l\]ean I. Oprea, `n
vara anului 2001.

Al\tur\m câteva fragmente din
cel de-al doilea referat sus]inut `n
ziua de 29 ianuarie

Cosmin Smeu, anul IV

]e[ti au constituit o constant\ a teo-
loghisirii lor. Despre modul `n care ei
au `n]eles [i zugr\vit slujirea preo-
]easc\ [i preotul slujitor va fi vorba [i
`n rândurile ce urmeaz\.

Sfântul Ioan Gur\ de Aur definea
preo]ia astfel: „Preo]ia se s\vâr[e[te
pe p\mânt, dar are vrednicia celor
cere[ti, pe care a rânduit-o ~nsu[i
Mântuitorul. Sf. Duh a rânduit ca
preo]ii, `nc\ fiind `n trup, s\ aduc\
lui Dumnezeu aceea[i slujire pe care
o aduc `ngerii `n ceruri. Pentru aceea,
preotul trebuie s\ fie atât de curat ca
[i cum ar fi chiar ̀ n cer printre puterile
cere[ti“. De fapt, pentru a ̀ n]elege mai
bine teama sfânt\ a Sfin]ilor Ierarhi
de slujirea preo]easc\, fiind p\trun[i
de nevrednicie permanent con[tienti-
zat\, trebuie amintit\ rug\ciunea Heru-
vicului prezent\ `n Sf. Liturghii ale
Sf. Vasile cel Mare [i Sf. Ioan: „Ni-
meni din cei lega]i cu pofte [i cu
desf\t\ri trupe[ti nu este vrednic s\
vin\ s\ se apropie sau s\ slujeasc\ }ie,
~mp\rate al Slavei, c\ci a sluji }ie
este lucru mare [i `nfrico[\tor chiar
pentru puterile cele cere[ti.“  Con[tien]i
fiind de m\re]ia slujirii preo]e[ti [i de
osânda pe care [i-o pot agonisi cei ce
slujesc cu nevrednicie, Sf. Ioan [i Sf.
Grigorie au preferat s\ fug\ de
hirotonie, `n urma lor r\mânându-ne
cuvinte de ap\rare pentru aceast\
atitudine, inestimabilele tratate despre
preo]ie.

Sf. Grigorie Teologul spune:
„Preo]ia se ocup\ cu sufletul, care-i
din Dumnezeu [i dumnezeiesc, care-i

p\rta[ la noble]ea cea de sus [i tinde
spre ea, de[i e unit cu trupul, care
este inferior“

Dup\ Sf. Grigorie, preo]ia care
este „vrednicie ̀ ngereasc\“ (Matei 2,7)
este `n acela[i timp „dreg\torie de
cinste, dar [i `nfrico[\toare“.

A[adar, misiunea preo]easc\ nece-
sit\ persoanei o ̀ nalt\ tr\ire spiritual\,
cu o ̀ nalt\ ]inut\ moral\ [i o temeinic\
preg\tire intelectual\, pe m\sura
responsabilit\]ii ei. Zugr\vind un
tablou al demnit\]ii preo]e[ti, Sf.
Grigorie ne `ntreab\: „Cine este cel
ce crede c\ poate pl\smui `ntr-o sin-
gur\ zi ca pe o statuie de lut pe preot,

pe ap\r\torul adev\rului, pe cel ce va
sta `mpreun\ cu `ngerii, pe cel ce va
sl\vi pe Dumnezeu `mpreun\ cu ar-
hanghelii, pe cel ce va `n\l]a jertfele
la Jertfelnicul cel de Sus, pe cel ce va
fi preot `mpreun\ cu Hristos, pe cel
ce va pl\smui din nou pe om, pe cel
ce va restaura `n om chipul lui Dum-
nezeu, pe cel ce va lucra pentru lumea
de sus, [i va face pe oameni asemenea
lui Dumnezeu?“.

Pentru c\ preotul este „mijlocitorul
`ntre Dumnezeu [i oameni“, având ca
prototip pe Hristos [i urm\rind s\ fac\
„s\ locuiasc\ prin Duhul Sfânt Hristos
`n inimile noastre“.

Sf. Grigorie spune: „Care om ar
`ndr\zni s\ `mbrace chip [i nume de
preot, când n-a ajuns, ̀ n duh, Biseric\
a Domnului Celui viu [i l\ca[ viu al
lui Hristos“ Trebuie s\ slujeasc\ toat\
via]a sa lui Dumnezeu Cel prea`n\l]at,
Cel ce urm\re[te [i cânt\re[te activitatea
fiec\rui slujitor.

Sf. Vasile cel Mare considera
preo]ia slujitoare, pe care preo]ii tre-
buie s\ o fac\ cu iubire ne]\rmurit\,
inim\ smerit\ [i cu cutremur. Preo]ii
nu au fost chema]i s\ `ndeplineasc\ o
dreg\torie p\mânteasc\, ci li s-a ̀ ncre-
din]at slujire `ngereasc\.

Sf.Ioan Gur\ de Aur, singurul om
care „urcând pe acest munte maiestuos
al preo]iei l-a „cunoscut mai bine decât
oricine“, `nv\]a c\ preo]ia este mult
superioar\ demnit\]ii ̀ mp\r\te[ti, fiind
„`nalt\ slujire a `ngerilor“.

Când vorbe[te de epiclez\, Sf. Ioan
Gur\ de Aur se minuneaz\ zicând:

Preo¡ia ¿i preotul dupå
învå¡åtura Sfin¡ilor Trei Ierarhi
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„Mai socote[ti oare c\ e[ti printre oa-
meni [i c\ mai stai pe p\mânt, când
Dumnezeu st\ jertf\ pe Sf. Mas\, iar
pe preot stând lâng\ jertf\, rugându-se,
când vezi c\ to]i se ̀ nro[esc cu ̀ mp\r-
t\[irea, cu cinstitul Sânge al lui Hris-
tos? O, iubiri de oameni ai lui Dumne-
zeu! Fiul Care st\ sus cu Tat\l este
]inut `n clipa aceea `n mâini de to]i [i
se d\ pe Sine[i tuturor celor ce voiesc
s\-L s\rute, s\-L primeasc\“.

Slujirea lui Dumnezeu e o lucrare
grea. Preotul st\ `n fa]a Sf. Mese; nu
pogoar\ foc din cer, ci pe Duhul Sfânt;
se pogoar\ harul peste jertf\ spre a
aprinde cu ea sufletele tuturor [i a le
face mai str\lucitoare decât argintul
`nro[it `n foc. Preotul st\ nev\t\mat
`n fa]a Sfintei Jertfe, nu este mistuit
de focul dumnezeiesc, pentru c\ Dum-
nezeu l-a ̀ nvrednicit unei mari cinste.

~n slujirea omului, preotul nu trebu-
ie s\ caute s\-[i agoniseasc\ avere, ci
s\-[i fac\ `n mod dezinteresat datoria
de p\stor de suflete: „Care este r\d\-
cina tuturor relelor ce se `ntâmpl\ oa-
menilor? Aceasta este goana dup\ ̀ m-
bog\]ire. Din ea se nasc luptele,
vr\jm\[iile [i r\zboaiele“.

Numai p\truns de dragostea lui
Dumnezeu, preotul se va str\dui s\
`mplineasc\ misiunea ̀ ncredin]at\, f\r\
a aduce `ntinare Bisericii lui Hristos.

Preo]ia impune iubire fa]\ de Hris-
tos [i Mireasa Sa, pân\ la sacrificiul
suprem de care au dat dovad\ Sf. Mu-
cenici. Pe cât de mare, `n\l]\toare [i
sfânt\ este preo]ia, pe atât de grea
este responsabilitatea celui ce o pri-
me[te, aici „celui ce i s-a `ncredin]at
mult, mult i se va cere“.

Sf. Grigorie atrage aten]ia c\ „pe
cât este de mare ̀ n\l]imea [i dreg\toria
preo]iei, pe atât de mare [i primejdia“,
c\ci „u[or se prind de p\stori]i p\catele
`ntâist\t\torului“ cu atât mai u[or decât
virtu]ile lui.

Zugr\vind chipul preotului des\-
vâr[it, Sf. Ioan zice c\ el trebuie s\
fie cucernic, dar lipsit de mândrie,
temut, dar iubit, autoritar, dar popu-
lar, drept, dar larg la suflet, smerit,
dar nu slugarnic, aspru, dar `n]ele-
g\tor“.

Sfin]ii Trei Ierarhi au luat drept
icoana preotului adev\rat pe Sf.
Apostol Pavel. Sf. Vasile atrage aten]ia
preotului c\: „trebuie s\ vegheze
pentru sufletele credincio[ilor [i s\
poarte grij\ de mântuirea fiec\ruia,
fiindc\ va da seama pentru aceasta,
chiar pân\ la moarte, fiind `n felul
acesta aduc\tor de mântuire pentru cei
ce-l urmeaz\“.

Petricå Båbåtie, anul IV

uuuuu 15 ianuarie. Cu ocazia `mplinirii a
152 de ani de la na[terea poetului
na]ional Mihai Eminescu, elevii anului
III , sub `ndrumarea d-nei prof.
Emanuela C\lin, au realizat un montaj
literar-muzical pentru a cinsti persona-
litatea marelui poet.
uuuuu     24 ianuarie. Seminari[tii au marcat
momentul Unirii Principatelor Române
sub Al. I. Cuza printr-un simpozion
sub `ndrumarea d-nei profesoare
Buruian\. Elevi ai anului V (Tiber Rob-
ert, Damian {tefan, L\]can George,
Toia S\ndel [i Micu Daniel) au
omagiat momentul [i marile
personalit\]i ale unirii.
uuuuu     25 ianuarie. Elevii anului II au
s\rb\torit hramul clasei - Sf. Grigorie
Teologul, participând la Sf. Liturghie
oficiat\ la capela seminarului, dup\
care au desf\[urat o activitate
misionar-filantropic\ la biserica
„~n\l]area Domnului“.
uuuuu ~n sala de conferin]e a episcopiei,
`n prezen]a P.S. Casian, dl prof. drd.
Eugen-Dan Dr\goi a prezentat o lec]ie
deschis\: „~ntruparea Cuvântului `n
muzica bizantin\“, cu participarea
corului seminarului, având ca invitat
pe dl Sorin Dumitrescu, pictor, restau-
rator [i pre[edintele Funda]iei „Anas-
tasia“. Elevii au participat la lansarea
volumului „Chivotele lui Petru Rare[
[i modelul lor ceresc“.
uuuuu     26 ianuarie. Elevii anilor IV [i V
sub conducerea arhid. prof. Lucian Pe-
troaia, au vizitat pe preotul pensionat
pe caz de boal\, Gheorghe Cioc\nel.
uuuuu     29-30 ianuarie. Elevii anului IV,
sub `ndrumarea pr. prof. diriginte
Ninel }ugui, au `ncredin]at ocrotirea
colectivului Sfin]ilor Trei Ierarhi, eve-

niment marcat printr-un simpozion `n
care s-a omagiat personalitatea celor
trei mari ierarhi ai Bisericii, iar a doua
zi au luat parte la Sf. Liturghie, dup\
care a avut loc slujba de sfin]ire a
clasei.
uuuuu     30 ianuarie. Deschiderea anului
Caragiale s-a f\cut printr-un simpo-
zion organizat de Inspectoratul {co-
lar Jude]ean pentru ~nv\]\mânt, ce a
implicat [i un concurs de interpre-
tare, `n care elevii Alexandru Mândru
[i Ciprian Mitru (anul II) au ob]inut
premiul pentru cea mai bun\ interpre-
tare.
uuuuu     2 februarie. Elevii anului V au
participat la Sf. Liturghie oficiat\ de
P.S. Episcop Casian la capela Palatu-
lui Episcopal al c\rei hram s-a s\rb\-
torit: ~ntâmpinarea Domnului.
uuuuu     3 februarie. La invita]ia p.c. pr.
Mihai Platon, elevi ai anului V au
participat la Sf. Liturghie la parohia
Matca II .

Cålin Toderi¡å, anul V-B

BUSUIOCULBUSUIOCULBUSUIOCULBUSUIOCULBUSUIOCUL
De la p\mânt, din câte ne sunt
date,
Doar busuiocul s-a `nvrednicit
S\ se coboare-n apele curate
Unde-nvierea ni s-a z\mislit.

Cu cât este cuprins de usc\ciune,
Se mistuie `n el ce-i stric\cios,
Ca s\ se reverse dincolo de lume
Mireasma r\stignirii lui Hristos.

E semnul mor]ii [i-nvierii lumii,
Parfumul lui e dor de infinit,
Miros de arip\ de `nger
~n apa Bobotezei risipit.

MAMA
De la o zi la alta se preschimb\,
Se mic[oreaz\ trupul de p\mânt;
Ca o icoan\ apare-n u[i de tind\,
S\-[i mângâie triste]ea l\crimând.

Aureola candelei `n noapte
~i scald\ fa]a `nspre r\s\rit,
Drumul spre ~nviere nu-i departe
Când `n r\bdare ]i l-ai preg\tit.

Lada de drum e pus\ la vedere,
Straiele albe de-nviere sunt;
Aude mama-n ceas de priveghere
Cum bate Mirele la u[\ a[teptând.

Preot Victor ºugui

Mar¡i, 19 februarie a.c., elevii ¿i pro-
fesorii Seminarului Sf. ANdrei au fost
alåturi de familia p.c. pr. Costel Bul-
garu directorul ¿colii, la greul mo-
ment de trecere în ve¿nicie a tatålui
såu, NICOLAE  BULGARU. O gru-
på de elevi ¿i o parte din profesori,
înso¡i¡i de p. cuv. arhim Daniil Oltean,
vicarul administrativ al Eparhiei au
participat, în acea zi, la slujba înmor-
mântårii råposatului în satul Moscu.
Rugåm pe Domnul Cel Ve¿nic så pri-
meascå în loca¿urile cere¿ti sufletul
robului Såu, Nicolae, iar familiei så-i
dåruiascå mângâiere.
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¥nso¡it de P.S. Episcop dr. Casian al
Dunårii de Jos, pictorul Sorin
Dumitrescu a vorbit seminari¿tilor

reu¿ind så le capteze aten¡ia, a¿a cum
de fiecare datå o face, prin mårturisiri
de ordinul experien¡ei personale, care
merg la ¡intå.

Domnia sa a început prin a argu-
menta nevoia de învå¡åturå religioaså,
povestind cum a fost primitå de pub-
lic, în 1992, cartea „Cele cinci cuvân-
tåri ale Sf. Grigorie de Nazianz“, tipåri-
tå la Editura „Anastasia“ în 20.000 de
exemplare (epuizate în douå såptå-
mâni). ªi a pledat, în primul rând, pen-
tru cunoa¿tere, în dobândirea „emo¡iei
teologice“:

„Sufletul se pleacå în fa¡a måre¡iei
Sfin¡ilor Pårin¡i. De aceea, citi¡i-i pe
Sfin¡ii Pårin¡i, nu ceea ce au scris al¡ii
despre ei, ¿i o så descoperi¡i extraor-
dinara lor putere de expresie. Så vede¡i
cum a vorbit prin ei Duhul Sfânt, în
legåturå cu valorile Bisericii, pe care
aståzi toatå lumea vrea så le dobân-

deascå. Dacå cineva are vreo idee cå
se poate mântui în apartament, se
în¿alå amarnic. Acolo mai studiem o
cår¡ulie, ne facem medita¡ia, propria
contemplare a valorilor, dar Biserica
este  singura care lucreazå ¿i distribuie
ortodox aceste valori. Numai ea
distribuie emo¡ia teologicå pe care
ace¿ti mari creatori care au depå¿it
esteticul, ajung s-o atingå. ªi la Emi-
nescu, ¿i la Shakespeare gåsi¡i emo¡ie
teologicå - Andrei Ple¿u  are chiar un
proiect abandonat, în care urma så
scoatå mårturii asupra cre¿tinismului
profund la Shakespeare, a¿a cum
apare el în drame ¿i tragedii. ¥nvå¡a¡i
coordonatele mentale ¿i suflete¿ti care
formeazå o emo¡ie teologicå. ªi Moise
a avut-o ¿i, de la el, tot panteonul de
sfin¡enie al Bisericii universale. ¥n
momentul de fa¡å, aceastå emo¡ie este
fals adresatå pietismului - care nu este
altceva decât o atitudine care exaltå
sentimentul ¿i amânå în plan secund
cunoa¿terea dogmei.

Iatå de ce este necesar ca în caså
så avem icoane care aratå omul cu
acest aspect îmbunåtå¡it, simbolizat de
Bisericå, cu tradi¡ia ei. ¥nvå¡a¡i så vå
uita¡i la icoane, cå altminteri pierde¡i
tot!... Fiindcå tot a¿a trebuie så vå
uita¡i ¿i la textul Sfin¡ilor Pårin¡i.
Uita¡i-vå cum e fåcutå urechea, nara,
vârful nasului, mâna, buzele. Toate
acestea reprezintå o imagine a omului
îmbunåtå¡it care are o putere de
«înmagazinare», ca så zic a¿a, a
puterii harului Sfintei Treimi - acea
energie extraordinarå pråvålitå înspre
Iordan la Botez, pe care cerurile n-au
putut s-o cuprindå, au trebuit så se dea
la o parte. ¥n ceea ce må prive¿te, eu
sunt un pictor îndrågostit «lulea» de
icoanå...“.

Hramul clasei  a X-a a Seminarului
Teologic a avut parte astfel de o teolo-
ghisire în termeni extrem de plastici ¿i
de actuali, gen cea transmiså nouå
peste veacuri de Sf. Grigorie de
Nazianz, „de Dumnezeu Cuvântåtorul“
- de unde, „o întoarcere la Sfin¡ii
Pårin¡i, a cåror învå¡åturå nu se aflå în
programa ¿colarå, e cu atât mai
necesarå   azi“, dupå cum a spus P.S.
Casian.

¥ntâlnirea seminari¿tilor cu pictorul
Sorin Dumitrescu, pre¿edintele Fun-
da¡iei „Anastasia“ din Bucure¿ti, a fost
poate una din rarele ocazii când
elevilor care se pregåtesc pentru
preo¡ie le-a vorbit, din partea
mirenilor, un „sacerdot  al penelului ¿i
al cuvântului“,  despre „cre¿tinismul
ne¿ovåielnic“ sau care este „calea
Bisericii cåtre societate“, dupå apre-
cierea Episcopului Dunårii de Jos.

A consemnat V.I.

Cu binecuvântarea Prea Sfin]iei Sale,
Episcopului dr. Casian Cr\ciun al
Dun\rii de Jos, sub ̀ ndrumarea profeso-
rului diriginte drd. Eugen-Dan Dr\goi,
cu participarea p\rintelui director Costel
Bulgaru [i a Consiliului profesoral al
Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei“,
clasa a X-a [i-a pr\znuit hramul printr-o
serie de manifest\ri deosebite.

Programul a debutat cu s\vâr[irea
Sf. Liturghii la capela seminarului, al\-
turi de colegi, p\rin]i [i profesori. Dup\
cuvântul de ̀ nv\]\tur\ privind influen]a
Sfântului ocrotitor asupra colectivului
clasei, expus de profesorul-diriginte
Eugen-Dan Dr\goi, ace[tia din urm\
[i-au continuat programul mergând la
biserica cu hramul „~n\l]area Domnu-
lui“. Scopul acestei vizite l-a reprezentat
informarea elevilor atât asupra proble-
melor actuale ale unei parohii, cât [i

O sårbåtoare misionarå
asupra etapelor [i dificult\]ilor care apar
pe parcursul `n\l]\rii unui l\ca[ de cult.
P\rintele paroh Costel B\lan  [i p\rin-
tele coslujitor Eugen Dr\goi au prezen-
tat „pe viu“ aceste probleme. Dup\
discu]iile purtate atât la capel\, cât [i
la biserica aflat\ `n construc]ie, elevii
au vizitat cantina social\ ce func]ioneaz\
`n cadrul acestei parohii, masa din acea
zi fiind asigurat\ din dona]ia clasei.

La ora 14.00, elevii au avut bucuria
de a-l avea `n mijlocul lor pe Prea
Sfin]ia Sa Casian Cr\ciun [i pe pre-
[edintele Funda]iei culturale „Anas-
tasia“, artistul [i omul de cultur\ Sorin
Dumitrescu.

Programul zilei a continuat `n sala
de conferin]e a Episcopiei Dun\rii de
Jos, cu lec]ia deschis\ intitulat\ „~ntru-
parea Cuvântului `n muzica religioas\“,
la care au participat elevii de la mai

multe colegii din municipiu. Aceast\
`ntâlnire a urm\rit eviden]ierea rolului
muzicii ̀ n Biserica Ortodox\. Discu]iile
au avut ca punct de plecare lucrarea
muzical\ „Miluie[te-m\, Dumnezeule“
a compozitorului Gheorghe Cucu, `n
interpretarea corului Seminarului Teo-
logic, dirijor Eugen-Dan Dr\goi.

Dup\ `ncheierea discu]iilor, a urmat
lansarea c\r]ii „Chivotele lui Petru Rare[
[i modelul lor ceresc“ a domnului dr.
Sorin Dumitrescu.
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