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Deschiderea noului an şcolar
la Seminarul Teologic din Galaţi

În data de 20 septembrie a.c. Prea 
Sfinţitul Părinte Casian Episcop al 
Dunării de Jos a participat la ceremo-
nia de deschidere a noului an şcolar 
2007-2008, la Seminarul Teologic ,,Sf. 
Ap. Andrei” din Galaţi.

Programul zilei a debutat cu Sf. 
Liturghie şi de Te-Deum-ul, oficiate de 
Prea Sfinţia Sa, la capela seminarului. 
De asemenea, Prea Sfinţia Sa a dorit să 
evidenţieze prin alesele cuvinte rostite 
la sfârşitul slujbei, importanţa prezenţei 
tinerilor seminarişti din clasa a IX-a 
pentru înnoirea efectivului de elevi 
al seminarului şi a subliniat modul în 
care ei trebuie formaţi în învăţarea 
Sf. Scripturi. Astfel Prea Sfinţia Sa a 
urat noilor seminarişti să aibă o viaţă 
inspirată de cuvintele de o însemnătate 
aleasă ale Evangheliei Semănătorului, 

,,solul fertil al inimilor şi al sufletelor 
lor” trebuind ,,udat de ploaia harului, 
ca sămânţa Evangheliei să rodească”. 
Pe lângă importanţa acumulării ştiinţei 
teologice Prea Sfinţia Sa a vorbit şi 
despre importanţa unei culturi  gen-
erale la fel de bogate, căci ,,un om fără 
cultură este ca o pasăre fără aripi”. 
De aceea, Seminarul este un punct de 
confluenţă a ramurilor de învăţământ: 
teologia, ştiinţele umane şi cele reale, 
această sinergie fiind prezentată prin 
metafore bogate; de exemplu biologia 
a fost numită ,,teologia vieţii”.

Cu acest început de an încurajator, 
bobocii din seminarul gălăţean şi toţi 
colegii lor mai mari se îndreaptă spre 
cunoaştere, pe calea credinţei şi a vieţii 
în Domnul Hristos.

Editorial

În miez de septembrie a 
venit din nou clipa când elevii 
Seminarului din Galaţi au în-
ceput şcoala. Ca la orice început, 
seminariştii din anii superiori au 
privit curioşi la cei ce abia acum 
încearcă să cucerească această 
şcoală prin avântul şi elanul lor ti-
neresc, prin nevoia de a şti multe 
despre Dumnezeu, dar mai ales 
prin dorinţa de a trăi în Dumn-
ezeu. Cu ochii rotunzi de uimire 
pentru viaţa de rugăciune şi studiu 
din Seminar, noii veniţi au trăit 
clipe emoţionante în prima oră de 
curs când au luat loc în banca în 
care vor frământa visuri şi taine 
ale sufletului lor tânăr, în care vor 
deschide cărţi spre cunoaşterea 
de noi orizonturi, în care vor lega 
prietenii de-o viaţă şi în care vor 
scrie învăţături care îi vor forma 
pentru viaţa tot mai complicată a 
societăţii noastre. 

Emoţiile au crescut în mo-
mentul întâlnirii cu dascălii lor, 
cu cei ce ,,vor pune cărămidă 
peste cărămidă” la ,,zidirea” lor 
sufletească, la formarea lor ca oa-
meni ai Bisericii lui Dumnezeu. 
Întâia masă, cu ineditul ei pentru 
cei ce abia au venit în Seminar, a 
făcut să simtă prietenia încă de la 
început a celor mai mari. Ziua s-
a încheiat cu momentul sublim al 
rugăciunii de seară. 

Urcuş spre 
Dumnezeu

(Continuare în p. 4)

Dragoş Vetrescu, anul II
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Noul Patriarh al Bisericii Orto-
doxe Române, Prea Fericitul Daniel 
Ciobotea, s-a născut în data de 22 iulie 
1951, în localitatea Dobreşti, comuna 
Bara, judeţul Timiş, fiind al treilea 
copil al familiei învăţătorului Alexie şi 
Stela Ciobotea. 

Învăţământul primar l-a  urmat 
în satul natal (1958-1962), Dobreşti, 
iar gimnaziul în localitatea Lăpuşnic 
(1962-1966), judeţul Timiş. În peri-
oada 1966 începe cursurile liceale în 
oraşul Buziaş, pe care le continuă în 
municipiul Lugoj, la Liceul „Coriolan 
Brediceanu” (1967-1970).

După ce a absolvit examenul de ba-
calaureat, se înscrie ca student la Insti-
tutul Teologic Universitar Ortodox din 
Sibiu (1970-1974), unde susţine şi teza 
de licenţă în teologie la disciplina Noul 
Testament.

Între anii 1974-1976 frecventează 
cursurile de doctorat la Institutul Teo-
logic Universitar Ortodox din Bucureşti, 
Secţia Sistematică, sub îndruma-
rea pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae. Îşi 
continuă studiile în străinătate: doi ani 
la Facultatea de Teologie Protestantă 
a Universităţii de Ştiinţe Umane din 
Strasbourg (Franţa) şi doi ani la Univer-
sitatea „Albert Ludwig” din Freiburg 
im Breisgau, la Facultatea de Teologie 
Catolică (Germania).

Pe  15 iunie 1979 îşi susţine teza 
de doctorat la Universitatea din Stras-
bourg, intitulată: ,,Réflexion et vie 
chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le 
rapport entre la  théologie et la spiritu-

alité”. Teza a fost pregătită sub îndru-
marea a doi reputaţi profesori francezi: 
Gerard Ziegwald şi André Benoît şi a 
primit calificativul maxim. Devine ast-
fel doctor în teologie al Universităţii 
din Strasbourg.

O versiune extinsă a acestei teze a 
fost pregătită sub îndrumarea mentoru-
lui său, pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae 
şi a fost susţinută pe 31 octombrie 1980 
la Institutul Teologic Universitar Orto-
dox din Bucureşti sub titlul: ,,Teologie 
şi spiritualitate creştină. Raportul din-
tre ele şi situaţia actuală”.

În urma examenului oral şi a 
susţinerii tezei, doctorandul Dan-Ilie 
Ciobotea a fost declarat ,,Doctor în 
teologie ortodoxă”, de asemenea, cu 
calificativul maxim. Pr. Prof. Dr. Du-
mitru. Stăniloae a spus cu acest prilej: 
„Examenul tezei a dovedit Comisiei 
de examinare că are în faţa sa un can-
didat bine pregătit, bine informat şi 
mai ales pătruns de dorinţa şi râvna 
de a trăi o viaţă teologică de adân-
cime duhovnicească. Nouă asemenea 
oa-meni ne trebuie, oameni care să 
trăiască în învăţătura Bisericii noas-
tre. Spiritualitatea adevărată a preotu-
lui aceasta este: să trăiască în aşa fel 
încât să poată răspunde şi întrebărilor 
omului de azi, dar să rămână şi preot 
adevărat. Cu o preoţime fără cultură 
teologică şi fără trăirea demnităţii şi 
misiunii sublime a preoţiei se va ajunge 
la îndepărtarea poporului credincios 
de Biserică.”

În 1987 intră în viaţa monahală 
la Mănăstirea Sihăstria, Jud. Neamţ, 
cu numele Daniel, avându-l ca naş de 
călugărie pe Prea Cuviosul Părinte 
Arhimandrit Cleopa Ilie.

După o scurtă experienţă ca epis-
cop-vicar al Mitropoliei Banatului, în 
iunie 1990 a fost ales ca Mitropolit al 
Moldovei şi Bucovinei şi instalat la 1 
iulie acelaşi an.

Ca Mitropolit al Moldovei şi Bu-
covinei desfăşoară o laborioasă activi-
tate din care selectăm cele mai impor-
tante programe:

1. EDUCAŢIONALE  ŞI  
CULTURALE:

 
I) Fondator de instituţii:
· Facultatea de Teologie Ortodoxă 

„Dumitru Stăniloae” (reactivată), Iaşi 
– 1990;

· Seminarul Teologic Ortodox „Sf. 
Cuvioasă Parascheva”, Agapia – 1991;

· Seminarul Teologic Ortodox „Sf. 
Gheorghe”, Botoşani – 1992;

· Seminarul Teologic Ortodox „Sf. 
Ioan Iacob”, Dorohoi – 1993;

· Şcoala Teologico-Sanitară Postli-
ceală, Piatra Neamţ – 1993;

· Academia Ortodoxă  „Sf. Ioan de 
la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ – 1993;

· Şcoala Teologico-Sanitară Postli-
ceală „Sf. Cuv. Parascheva“, Iaşi – 1994;

· Centrul Mitropolitan de Cercetări 
TABOR – 1994;

· Centrul Cultural-Pastoral „Sf. 
Daniil Sihastru”, Durău – 1995;

· Biblioteca Ecumenică  „Dumitru 
Stăniloae“, Iaşi – 1995;

· Seminarul Teologic Ortodox „Sf. 
Vasile cel Mare“, Iaşi – 1995;

· Seminarul Teologic Ortodox „Sf. 
Împăraţi Constantin şi Elena“, Piatra 
Neamţ – 1996;

· Institutul Ecumenic şi Social-Pas-
toral „Sf. Nicolae“, Iaşi – 1997;

· Institutul Cultural-Misionar 
TRINITAS (Editura Trinitas, tipografie 
şi Radio Trinitas), Iaşi – 1997;

· Centrul de Conservare şi Restaurare 
a Patrimoniului Religios „Resurrectio“ 
– 1998;

· Centrul de Presă „Lumina“ – 
2007;

· TRINITAS TV (post de televi-
ziune), Iaşi - 2007.

II) Fondator de publicaţii:
· „Vestitorul Ortodoxiei“, periodic 

de informaţie bisericească, teologie 
şi spiritualitate al Patriarhiei Române 
(1990);

· „Candela Moldovei“, Buletinul 
oficial al Mitropoliei Moldovei şi 
Bucovinei;

· „Teologie şi viaţă“, revistă de 
gândire şi spiritualitate (Iaşi, 1992);

Prea Fericitul Părinte
Dr. DANIEL CIOBOTEA

Biserica Ortodoxă Română are un nou Patriarh:
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Printre calităţile sufleteşti 
care îl caracterizează pe cel de al 
şaselea Patriarh al Bisericii Orto-
doxe Române se înscrie şi grija faţă 
de cei în suferinţă şi în lipsuri, faţă 
de familiile care au suferit în urma 
calamităţilor sau au devenit victime 
ale înstrăinării ca efect al lumii secu-
larizate în care trăim, convins fiind 
de faptul că „Liturghia se întregeşte 
cu filantropia, iar filantropia trebuie 
să aibă ca bază Liturghia”. Totodată, 
P.F. Sa afirmă mereu că nu trebuie să 
„despărţim niciodată opera socială de 
liturghie, adică trebuie să sfinţim toate 
activităţile noastre prin rugăciune, prin 
împărtăşire cu Sf. Taine, şi din aceas-
ta, prin lumina lui Hristos prezentă în 
oameni se desfăşoară şi după aceea şi 
opera socială. Altfel, vom ajunge ca 
o simplă instituţie filantropică, fără 
referinţă la Hristos”.

În acest sens, grăitoare sunt 
activităţile sociale şi filantropice pe 
care le-a desfăşurat ca Mitropolit al 
Moldovei şi Bucovinei, începând din 
anul 1990, când, în pofida situaţiei 

economice dificile, a ştiut să fie bun 
iconom al celor pământeşti pentru a 
veni în întâmpinarea celor aflaţi în ne-
cazuri. Astfel, Înalt Prea Sfinţia Sa s-a 
îngrijit de deschiderea unor fundaţii şi 
societăţi cu scop caritabil (Asociaţia 
Medicilor şi Farmaciştilor Ortodocşi 
din România, Iaşi – 1993; Departa-
mentul socio-caritativ „Diaconia”, 
Iaşi – 1994; Fundaţia „Solidaritate şi 
Speranţă”, Iaşi – 2002; Institutul so-
cial-caritativ „Diaconia”, Iaşi – 2003; 
Centrul Social-Cultural „Sfântul Pai-
sie de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ 
– 2004; Centrul Social-Cultural „Sf. 
Ilie”, Mănăstirea Miclăuşeni, 2005; 
etc.) De asemenea, a încurajat şi bi-
necuvântat deschiderea de cabinete 
medicale, centre sociale, cantine so-
ciale (Cabinetul stomatologic „Sf. 
Pantelimon”, Iaşi – 1993; Cantine 
pentru săraci la Iaşi, Paşcani, Doro-
hoi, Hârlău - 1993-1995; Dispensar 
policlinic „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, Iaşi 
– 1998; Centrul de diagnostic şi trata-
ment „Providenţa”, Iaşi – 2000; Cen-
trul de educaţie şi informare medicală 

„Providenţa II”, Iaşi – 2002; etc.). 
 Toate acestea nu fac altceva decât 

să evidenţieze altruismul şi dragostea 
faţă de cei aflaţi în suferinţă.

Considerăm că experienţa acu-
mulată şi activităţile filantropice 
desfăşurate în Mitropolia Moldovei 
şi Bucovinei, în aceşti 17 ani, vor 
găsi rezonanţă în întreaga Biserică 
Ortodoxă Română, care, ca şi până 
acum, va veni în întâmpinarea ce-
lor nevoiaşi, reluându-şi locul pe 
care l-a avut altădată în societatea 
românească, de unde a fost exclusă în 
perioada comunistă.

Părintele Patriarh Daniel - binefăcător al săracilor

Ionuţ Andrei Boroş, anul III

· „Lumina“, primul cotidian creştin 
din România.

III) Organizator a 27 de sim-
pozioane, colocvii, congrese şi 
expoziţii.

IV) Iniţiator, sprijinitor şi coor-
donator a 14 programe sociale, cultu-
rale şi educative.

 
2.  SOCIAL‑CARITATIVE
 
Fondator de instituţii şi susţinător 

activ al lor:
· Cabinetul Stomatologic „Sf. Pan-

telimon“, Iaşi – 1993;
· Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor 

Ortodocşi din România, Iaşi – 1993;
· Departamentul socio-caritativ 

„Diaconia“, Iaşi – 1994;
· cantine pentru  săraci la Iaşi, 

Paşcani, Dorohoi, Hârlău - 1993-1995;
· Dispensarul policlinic „Sf. Ap. 

Petru şi Pavel“, Iaşi – 1998;
· Centrul de diagnostic şi tratament 

„Providenţa”, Iaşi – 2000;
· Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă“, 

Iaşi – 2002;
· Centrul de educaţie şi informare 

medicală „Providenţa II“, Iaşi – 2002;
· Institutul Social-Caritativ „Diaco-

nia“, Iaşi – 2003;
· Centrul Social-Cultural „Sfântul 

Paisie de la Neamţ“, Mănăstirea Neamţ 
– 2004;

· Centrul Social-Cultural „Sf. Ilie”, 
Mănăstirea Miclăuşeni, 2005.

 
3. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 

ŞI PUBLICISTICĂ
 
I) Lucrări în volum:
A. Publicate:
· „Atât de mult a iubit Dumnezeu 

lumea...“; 12 scrisori pastorale de 
Crăciun şi Paşti, Iaşi, Trinitas, 1996, 
97 p.

· Confessing the Trouth in Love: 
Orthodox Perceptions on Life, Mission 
and Unity, Iaşi, Trinitas, 2001, 258 p.

· Făclii de Înviere –  Înţelesuri ale 
Sfintelor Paşti, Iaşi, Trinitas, 2005, 183 p.

· Dăruire şi dăinuire. Raze şi chipuri 
de lumină din istoria şi spiritualitatea 
românilor, Iaşi, Trinitas, 2005, 439 p.

· Daruri de Crăciun – înţelesuri ale 
Sărbătorii Naşterii Domnului, Iaşi, Tri-
nitas, 2005, 138 p.

· Brâncuşi. Sculptor creştin ortodox, 
Iaşi, Trinitas, 2007, 88 p.

B. În curs de apariţie la Editura 
Trinitas:

· Ştiinţa mântuirii (studii de teologie 
socială şi misionară, 350 de pagini);

· Comori ale Ortodoxiei (Studii de 
spiritualitate ortodoxă, 420 de pagini);

· Teologie şi spiritualitate (teză de 
doctorat, 372 de pagini);

· Păstorul cel Bun (cateheze şi 

omilii, 450 de pagini);
· Foame şi sete după Dumnezeu 

(înţelesul şi folosul postului, cateheze, 
220 de pagini);

· Fais l’oeuvre de l’Evangeliste 
(studii de spiritualitate ortodoxă şi mi-
siune creştină în limba franceză, 215 de 
pagini).

II) Traduceri:
· Stăniloae Dumitru – Le génie 

de l’orthodoxie. Introduction, Edit. 
Desclée de Brouwer, Paris, 1985, col. 
Théophanie.

Prelucrare după surse on-line de
Ionuţ Ploscaru, anul V
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Responsabili  de  număr:

Pr. Prof. drd. Stelian Spînu,
Florin Costea şi Ionuţ Carp

Din îndemnul Prea Sfinţitului 
Părinte Doctor Casian Crăciun, în 
seara de 27 septembrie, la slujba 
Vecerniei în cinstea Sfântului An-
tim Ivireanul, mitropolit al Ţării 
Româneşti (+ 1716),  au participat 
toţi elevii şi nu doar grupa de rând 
din acea seară.

În acest duh al sărbătorii, am 
continuat cu rugăciunea de seară 
pe care, ca de obicei, o rosteam cu 
toţii. Alături de glasurile noastre s-
a adăugat discret şi armonizat cu 
atmosfera ce se  crease în  capelă, 
glasul  păstorului  nostru duhovni-
cesc, P.S. Casian, care era însoţit de 
alţi doi distinşi ierarhi: Î.P.S. Antim 
de Alexandropolis şi Î.P.S. Dionisie 
de Corint, veniţi pentru a participa la 
slujba de înscăunare a Î.P.S. Daniel 
Ciobotea al Moldovei, ca Patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române.

Cu toţii am fost emoţionaţi şi 
foarte bucuroşi. Cunoşteam noi 
ierarhi din Biserica Eladei şi ne 
împărtăşeam de alte daruri şi dăruiri 

duhovniceşti; era o atmosferă plină 
de darurile Duhului Sfânt.

Prea Sfinţitul Casian ne-a vor-
bit despre importanţa epistolelor 
pauline în viaţa duhovnicească a 
tânărului seminarist, fapt întărit şi 
de Î.P.S. Dionisie de Co-rint. Ni s-a 
arătat că suntem o familie, uniţi prin 
iubirea lui Hristos. Î.P.S. Antim ne-a 
mărturisit că a rămas impresionat de 
faptul că stăteam cu toţii în genunchi 
şi rosteam împreună rugăciunea.

Am primit îndemnul de a rămâne 
stăruitori în credinţa noastră, pentru 
a putea face faţă mulţimii de ispite 
pe care societatea de astăzi „le pro-
pune”. Ni s-a vorbit nu doar fru-
mos,… ci din inimă.

Cu toţii am cântat în ordinea 
onorifică  imnul patriarhului, al 
mitropoliţilor şi al episcopului nos-
tru, P.S. Casian care a adus în in-
imile noastre soarele unei zile de 
sărbătoare. La final, elevii din clasa 
a XIII-a au interpretat o cântare 
bisericească, atât în limba română, 

 În binecuvântata seară de 1 oc-
tombrie, după ce Biserica a prăznuit 
Acoperământul Maicii Domnului, 
am avut deosebita bucurie şi onoare 
de a primi vizita Înalt Prea Sfinţitului 
Simeon, mitropolit de Nea Smyrni, 
abia venit de la înscăunarea noului 
Patriarh, Prea Fericitul Părinte Dani-
el şi dornic de a poposi la Dunărea 
de Jos, prin invitaţia Prea Sfinţitului 
Părinte Casian Crăciun, bunul coleg 
din anii studiilor doctorale. 

Înalt Prea Sfinţia Sa ne-a vorbit 
despre necesitatea luminării în Duhul 
Sfânt şi despre dragostea pe care 
trebuie să o avem pentru rugăciune 
şi pentru viaţa duhovnicească. Astfel 
ne-a împărtăşit bucuria de a fi fost cu 
noi şi de a se fi putut ruga împreună 
cu noi, în capela ,,Sf. Andrei”. Cu 
toţii am încercat măcar o dată  ca prin 
rugăciune să ajungem la Dumnezeu. 
Seara asta, în schimb, ne-a adus ceva 
special. Nu am mai urcat noi la Dum-
nezeu, ci El a coborât la noi, mai ales 
că alături de noi se rugau doi arhierei, 
dintre care mitropolitul - oaspete a 
scris zeci de pagini despre dogma 
theotokiei şi a studiat în detaliu opera 

Sf. Simeon Noul Teolog.
După ce a consemnat in Evang-

helie prezenţa Sa aici, Înalt Prea 
Sfinţitul Simeon a mers direct la 
strană, unde a cântat alături de elevi 
,,Fericirile” în limba sa natală şi ne-a 
invitat la catedrala din Atena, pentru 
a cânta acolo. A mers cu noi la masă, 
ne-a vizitat şcoala după care, bine-
cuvântându-ne, a mers la reşedinţa 
eparhială.

Încântaţi de prezenţa Înalt Prea 
Sfinţiei Sale ca oaspete al P.S. Ca-
sian şi al nostru, am dat slavă lui 
Dumnezeu prin frânturi de gân-
duri duhovniceşti, care ne-au unit 
încă o dată într-o mare familie 
duhovnicească. 

N-o să uităm niciodată experienţa 
duhovnicească pe  care  am  dobân-
dit-o prin vizita Înalt Prea Sfinţiei 
Sale şi nici dragostea cu care ne-a 
primit în inima sa.

Mulţumim Prea Sfinţitului nostru 
Episcop Casian pentru un astfel de 
dar duhovnicesc!

A consemnat Ionuţ Carp, anul V

Oaspeţi de seamă la Seminar

cât şi în limba greacă, de armoniile 
căreia Înalţii ierarhi au rămas pro-
fund încântaţi.

Cu siguranţă nu vom uita această 
zi,… cel puţin eu, pentru că Sfân-
tul Ierarh Antim ne-a binecuvântat 
rugăciunea şi ne-a luminat mintea 
pentru a aborda cu succes examenele 
de la sfârşitul studiilor seminariale.

Îndemn din exemplul sfinţilor

Poetul creştin Nichifor Crainic 
îşi amintea de aceasta ca de vârful 
apropierii de Dumnezeu, în anii 
în care a fost elev de Seminar: 
,,Vocile bărbăteşti ale cursului su-
perior cu cele copilăreşti ale cur-
sului inferior se îngânau, suiau, 
coborau şi iarăşi suiau în aceeaşi 
monodie bizantină, ale cărei in-
flexiuni măiestre vădesc, ca nici 
o altă muzică, mişcările sufletu-
lui în prezenţa lui Dumnezeu… 
Ecourile se multiplicau sub bolţile 
înalte, pe gangurile lungi, în 
sinuozităţile vaste ale coridorului, 
zidurile vibrau şi toată clădirea 
aceea imensă se ruga împreună cu 
noi. Era o încântare, o mângâiere 
fără nume, o legănare în alte sfere 
şi o pacificare a adâncurilor din 
noi pentru somnul care venea. 
Această vrajă se înnoia cu fiecare 
seară, până când îţi pătrundea în 
atomii fiinţei şi ajungea una cu 
tine. Pentru cine a trăit viaţa de 
seminar, farmecul acela impon-
derabil şi fără nume reînvie după 
ani şi ani, cântând din adâncurile 
sufletului. ” 

Noaptea s-a aşternut blândă 
peste sufletele lor neprihănite, 
aşteptând o nouă zi, în care se vor 
întâlni cu alte taine, în care vor 
dezlega alte mistere şi în care se 
vor apropia, cu emoţia începutu-
lui, de Dumnezeu.

Pr. Prof. drd. Stelian Spînu

Florin Costea, anul V

(Urmare din p. 1)


