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Modelul meu în viaţă este...

Nevoia generației tinere de a imita, de a urmări 
traiectoria unor personalități și, mai ales,  de 
a acționa în anumite situații-limită precum 

unele personaje, face ca cele mai citite cărți la vârsta 
copilăriei și a adolescenței să fie jurnalele autobiografice 
și cele de călătorie.  Persoanele care au avut o înrâurire 
în viața noastră sunt cele care și-au ales piscuri înalte, au  
încercat, au stăruit și nu au dat înapoi atunci când au avut 
eșecuri, iar reușita lor îi impune drept modele. 

Cu cât modelul este mai înalt, cu atât lupta este mai 
mare, dar și satisfacțiile sunt pe măsură.

Când își dă seama de realitatea înconjurătoare și 
apoi, pe întreg parcursul devenirii sale, copilul își alege 
modele. Mai întâi părinții, apoi pe vreunul dintre dascăli, 
preotul din sat poate și, cu siguranță, vreun erou de film 
(romanele se citesc  din ce în ce mai puțin), ori vreo 
personalitate din lumea sportului sau a show-bizului. 

Este adevărat că, în dorința de manifestare plenară 
a libertății unii trăiesc în viață fără a avea modele, 
autoimpunându-și statutul de personalități puternice, 

nonconformiste, iar alții 
împrumută câte ceva de 
la diverse persoane.

Pentru un semi-
narist modelul are 
o importanţă covâr-
șitoare, iar urmarea 
lui este obligatorie. 
Aprofundarea Sfintei 
Scripturi și a literaturii 
patristice îi aduce tâ-
nărului teolog modele din 
rândul celor care au biruit, în 
primul rând în lupta cu ei înșiși, 
viața, învățătura, exemplul lor și mai 
ales  biruința asupra propriilor limite, impunându-i ca 
modele. Aceștia sunt sfinții. 

După cuvântul Sfântului Apostol Pavel: ,,Fiți următori 
mie, precum și eu lui Hristos” (I Cor., 4, 16; 11, 1), modelul 
suprem pentru oricine este Mântuitorul Iisus Hristos dar, 
pentru a nu fi acuzați că propunem modele supraomenești, 
avem la îndemână exemplul sfinților. Sfințenia nu este 
la îndemâna oricui, dar nu este nici ceva peste puterile 
noastre, și îl proiectează pe cel ce o dobândește către 
veșnicie.

M-am bucurat când la Bacalaureatul din vara aceasta 
unul dintre subiectele de la Limba și literatura română a 
fost ,,Modelul meu în viață este…” și îmi place să cred că 
elevii mei au ales modele pe măsura preocupărilor, și mai 
ales a idealurilor lor. 

Dar până a ajunge la niște convingeri în privința 
modelului, important este părintele duhovnicesc, 
acela care îndrumă, corectează și deschide ucenicului 
perspective nebănuite. Pr. prof. Costel Bulgaru,

director
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Tânăr între ,,doi Apostoli”

,,L-am găsit pe Mesia, 
Care Se tâlcuiește 
Hristos “.

Sfântul Andrei L-a cunoscut pe 
Iisus Hristos întrupat acum 2000 
de ani, însă acum nici 100 de ani, 
altcineva spune că L-a cunoscut pe 
Hristos. Acel ,,altcineva” este marele 
dogmatist român, Părintele Dumitru 
Stăniloae, care spune: ,,Într-o zi am 
descoperit în scrierile Sfinţilor Părinţi 
ai Bisericii că e cu putinţă să-L 
întâlnești pe Dumnezeu, în mod real, 
prin rugăciune. Şi atunci L-am auzit 
spunându-mi: «îndrăznește să înţelegi 
că te iubesc!». Atunci, cu răbdare, 
m-am pus pe lucru”. Cu toate că 
trăiesc la 2 milenii distanţă, Sfântul 
Apostol Andrei și Părintele Dumitru 
Stăniloae au Ceva în comun sau mai 
bine-zis, pe Cineva în comun, pe 
Iisus Hristos, pe care L-au cunoscut, 
unul fizic, altul în și prin rugăciune.

La Cincizecime, scriitorul 
bisericesc Eusebiu de Cezareea spune 
că Sfântul Apostol Andrei i-a căzut 
la sorţi Scitia, de unde deducem 
că și Scitia Mică, adică Dobrogea 
de astăzi, pământ românesc. Dacă 
Sfântul Andrei a încreștinat acest 
popor, Părintele Dumitru Stăniloae a 
admirat mult și a învăţat cu har acest 
popor. Marele dogmatist român 
dă Bisericii Ortodoxe Dogmatica, 
printre multe altele, carte ce cuprinde 
învăţăturile de credinţă ale Bisericii 
Ortodoxe. Încă o dată putem spune 
că între Sfântul Andrei și Părintele 
Stăniloae există o strânsă legătură.

Acest exemplu ne arată că acolo 
unde Dumnezeu dorește să fie o 
legătură, unire, aceasta se înfăptuiește 
chiar dacă există o distanţă temporală 
de două milenii.

Ciprian Lazăr,
Anul III, Pastorală

Părintele Dumitru Stăniloae este 
„patriarhul” teologiei românești 

și al particularităţilor ei în tabloul 
panortodox al lumii, precum și un bun 
exemplu de a teologa, pentru toată 
creștinătatea. Gândirea sa teologică, 
dincolo de rigorile academice, este 
irezistibilă pentru orice cititor. Deși abia 
încheiată, tematica teologică a părintelui 
Dumitru Stăniloae este departe de a fi 
epuizată, ea reprezentând temelia din 
care vor rodi alte și alte nuanţe teologice, 
cel puţin în următorul secol.

Personal, datorez foarte mult 
părintelui Dumitru Stăniloae. Scrisul 
său teologic mă fascinează, fără să mă 
iluzioneze, mă neliniștește liniștitor, mă 
hrănește cu prisos și mă satură nesăturat. 
Orice gând al părintelui îmi răstignește 
mintea și îmi deschide adânc inima. Îmi 
pune la încercare puterea de reţinere a 
creierului, fără vreo izbândă, dar îmi 
sporește nemăsurat taina sufletului. Nu 
pot lesne reda pasaje din opera dânsului, 
dar pot intui dragostea de Dumnezeu 
și dorul de cer cu care le-a scris și care 
picură în sufletu-mi taine nespuse. Nu 
pot afirma că mi-e accesibilă teologia 
sfinţiei sale, dar mi-e aproape de 
inimă duhul din ea, cu ajutorul căruia 
comunicăm prin necuvinte, dincolo 
de timp și spaţiu, coinfluenţându-ne 
existenţa și făcându-ne contemporani 
cu el și dincolo de mormânt.

Peste toate, n-aș fi îndrăznit nimic 
în demersul teologic dacă n-ar fi fost 
gândirea părintelui Dumitru Stăniloae. 
Lui îi datorez și îi dedic simplele mele 
gânduri din teza de doctorat scrise 
ca o prelungire firavă a prosopiei sale 
teologice.

Pentru toate acestea, pentru multe 
altele care încă-mi stau înainte, dar și 
pentru toate câte nu se pot rosti prin 
cuvinte: vă sărut dreapta de duh, Părinte 
Dumitru Stăniloae, teologul de taină al 
sufletului meu!

Prof. dr. Gheorghe Butuc

Gând de 
recunoştinţă
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Ca tânăr seminarist am 
dorit să îl cunosc pe 
Părintele Dumitru 

Stă-niloae, despre care se vorbește 
în cea mai mare parte a teologiei 
românești. De aceea am început să 
caut date și să răsfoiesc prin operele 
sale (,,Sfânta Treime sau La început 
a fost iubirea”; ,,Echilibru, sinteza 
și cultura neamului românesc”), 
având nădejdea să aflu ceva. Și am 
aflat că Părintele a fost un mare 
teolog, ce a știut să Îl aducă pe 
Dumnezeu în inimile oamenilor și 
să le reînvie acestora “pofta și setea” 
după Dumnezeu, după iubirea Lui. 
El a iubit neamul românesc în care 
s-a născut și a știut să se apropie de 
sufletul creștinului, prin operele 
sale.

Conţinutul operelor sale, al 
scrierilor sale, îl fac pe părintele 
Stăniloae un deosebit teolog, pe 
drept cuvânt – cel mai mare teolog 
ortodox al secolului XX.

Prin cuvintele lui simple, explică 
creștinului ceva din taina Sfintei 
Treimi, taina lui Dumnezeu, iar 
această explicație, după părerea mea, 
deși simplă,  poate cuprinde și reda 
întreaga posibilitate de înțelegere 
– sau mare parte din ea – pe care 
Dumnezeu ne-a împărtășit-o, pentru 
a-L putea înțelege.

Printr-un joc de cuvinte ce 
pot fi ușor înțelese, prin nuanțele 
semantice folosite, prin simbolurile 
utilizate, părintele provoacă un 
entuziasm cititorului, pe  care îl face 
să continuie și chiar să  înseteze după 
cuvintele lui. 

Toate acestea îl fac pe părintele 
un teolog special, un teolog adevărat, 
un teolog care vrea cu adevărat 
să împărtășească și să vorbească 
oamenilor despre Dumnezeu și taina 
Sa, pentru ca aceștia să Îl înțeleagă și 
să trăiască prin El.

El este un teolog ce a înțeles că 
Dumnezeu este Iubire și că, pentru 
a vorbi despre Dumnezeu trebuie să 
cunoști iubirea și să te împărtășești 

de ea, căci ,,Dumnezeu este iubire” (I 
In. 4, 8). Această iubire fără de care 
nu se poate ajunge la Dumnezeu a 
fost în mod evident trăită de Părintele 
Stăniloae, doveditoare fiind scrierile 
sale, ce ne ajută la apropierea de 
Dumnezeu, la creșterea și experierea 
celor duhovnicești și la înțelegerea 
adevăratei teologii, pentru care el a 

fost numit și ,,teologul iubirii” în 
Biserica noastră.

Acest ,,teolog al iubirii”, 
pe lângă faptul că a încercat să 
reaprindă lumina lui Dumnezeu în 
candela sufletului românesc, a scos 
în evidență, prin iubire și simțire 
patriotică, și numeroase lucruri 
bune despre poporul român. 

Părintele Stăniloae a purtat 
de grijă și și-a iubit neamul său 
românesc, scoțând în evidenţă 
,,darurile” și ,,frumusețile” acestuia, 
încercând, în același timp, să 
amelioreze şi să găsească o cauză 
nobilă a ,,defectelor”, dar să găsească 
şi remedii spirituale, astăzi, mai 
valabile ca oricând....

În primul rând, părintele a 
descoperit în neamul românesc, 
posibilitatea creșterii duhovnicești 
și sufletești a omului, care în 
alte părți nu există. Apoi el pune 
în evidență modul ,,sănătos” 
al rațiunii, la români. Potrivit 

părintelui, la români gândirea nu este 
afectată de mister, ea nu se oprește în 
fața tainei, ci se îmbracă în aceasta, 
dându-i și mai multă putere. Cultura 
românească contribuie și ea la 
evoluția spirituală a românului, căci 
ea are în obârșii scopul de a lumina și 
întări sufletul poporului.

Ce am înțeles din opera părintelui 
Dumitru Stăniloae despre viața 
spirituală a românului este faptul că 
acesta posedă, lăuntric, o comoară, 
și anume: credinţa și iubirea pentru 
Dumnezeu, pe care românul o are 
fiinţial, încă de la formarea sa ca 
neam.

Prin toate acestea, Părintele 
Dumitru Stăniloae se dovedește a fi 
un adevarat teolog, ce cu ușurință 
poate pătrunde în inima oricui 
și mai ales în inima tânărului 
seminarist, care are marea șansă să 
trăiască aproape de scrierile sale și să 
descopere pe Domnul Hristos şi din 
teologia Părintelui.

Emil Başa,
Anul III,  Pastorală

Cine este, pentru mine, Părintele Stăniloae
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Responsabili  de  număr:
Pr. prof. Costel Bulgaru,

Prof. dr. Gheorghe Butuc,
Pedagog Gabriel Mungiu

Din agenda Seminarului

Lecţia de iubire 
a Seminarului
În septembrie 2003 (când au trecut 

10 ani de atunci?) îmi începeam 
activitatea în Seminar. Cu emoții (uriașe), 
cu bucuria începutului, cu teamă (pentru 
cei ,,din afară”, școala aceasta are aura 
ei de mister), cu entuziasmul pe care îl 
presupune orice provocare.

Am intrat direct în ,,linia întâi”: 
programă nouă, alte manuale (numai 
predasem la liceu, decât foarte puțin), 
pregătirea bacalaureatului cu elevii de 
anul V, pe care-i vedeam atunci prima 
oară, clase de băieți, cancelarie nouă, 
colegi-preoți, alte formule de adresare 
(,,părinte director”, ,,părinți profesori”), 
atmosfera mai sobră. Am făcut în anul 
acela eforturi mari pentru a reciti 
aproape toată bibliografia școlară și 
aparatul critic aferent. Acum, privind 
în urmă, realizez că, parcurgând odată 
cu ei textele, elevii mei au beneficiat 
de o privire împrospătată, nealterată 
de rutina care se instalează, vrând-
nevrând, după ce predai zeci de ani un 
roman, de exemplu. Eu redescopeream, 
odată cu învățăceii mei, frumusețea 
textelor pe care atunci când le-am mai 
citit (în facultate, în liceu) am făcut-o 
din postura elevului/studentului care se 
prezenta la examen. A fost o experiență 
interesantă, din care au avut de câștigat 
ei, elevii. Sper!

Ce am câștigat eu în acești zece 
ani? Bucuria predării literaturii (în 
gimnaziu sunt preponderente limba și 
comunicarea), întâlnirea cu mulți, mulți 
elevi deosebiți (lista ar fi prea mare, dacă 
i-aș enumera), o cancelaria pe care n-aș 
mai schimba-o niciodată cu alta, emoția 
serbărilor/ concertelor de înaltă ținută, 
evenimente sărbătorite împreună, aerul 
de familie (ce drag mi-e familiarul și 
caldul „doamna Ana”!). Dar, mai presus 
de toate, Seminarul (elevi, profesori) a 
răspuns cu afecțiune - la rezervele mele 
de dăruire, cu respect - la respectul meu, 
cu smerenie - la modestia mea, cu iubire 
- la iubirea mea. 

Semnează
,,doamna Ana”

(Prof. Ana Tunaru)

31 octombrie 2013 - Un grup de 20 de elevi seminariști, împreună cu pc  
pr. spiritual au însoţit pe Înaltpreasfinţitul Părinte Casian la sfinţirea căminelor 
studenţești din Galaţi;

1 noiembrie 2013 - Colectivul de elevi ai Seminarului Teologic a participat 
la slujba Sfintei Liturghii de la capela ,,Sf. Andrei”, cu ocazia deschiderii ,,Lunii 
Sf. Ap. Andrei la Seminarul Teologic din Galaţi”;

7-8 noiembrie 2013 - Elevii seminariști au participat la sfintele slujbele de 
hram, de la Mănăstirea ,,Sf. Arhangheli”-Metoc din Galaţi;

În perioada 6-9 noiembrie 2013 - Tot efectivul școlii a participat la 
sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul, al doilea ocrotitor al 
capelei Seminarului Teologic:

- 6 noiembrie 2013 - a fost oficiată Taina Sfântului Maslu, urmată de 
Acatistul Sf. Nectarie;

- 7 noiembrie 2013 - vizionarea filmului documentar ,,Viaţa și minunile 
Sf. Nectarie Taumaturgul”- producţie ,,Trinitas TV”, urmată de o seară 
duhovnicească – ,,Sf. Nectarie, model de slujire sfântă și trăire duhovnicească”;

- 8 noiembrie 2013 - participare la Vecernie și Litie în cinstea Sf. 
Nectarie;

- 9 noiembrie 2013 - participare la Utrenia și Sf. Liturghie în cinstea Sf. 
Nectarie. La ziua prăznuirii, participanţii (elevi și mulţi credincioși) s-au putut 
închina la icoana cu o părticică din moaștele Sf. Nectarie, adusă în pelerinaj 
de la Reședinţa arhiepiscopală de către delegaţii ÎPS Arhiepiscop, pr. Lucian 
Petroaia și pr. Ionel Rotaru;

9-10 noiembrie 2013 - Elevii pasionaţi au participat la un turneu de tenis 
de masă, desfășurat în sala de sport a școlii;

14-15 noiembrie 2013 - 10 elevi au participat la campania „Viaţă pentru 
Viaţă”, donând, benevol, sânge la Centrul de transfuzii din Galaţi;

De asemenea, alte activităţi desfășurate de elevii Seminarului Teologic în 
această perioadă au mai fost: recital 
de versuri din poezia modernă, 
cu ocazia Zilei Poeziei; vizite la 
Biblioteca „V. A. Urechia”, Grădina 
Botanică și la Muzeul de Arte Vizuale; 
acţiune ecologică „Plantare de pomi 
în Galaţi”, concurs de traducere 
„Saint Apôtre Andre dans la culture 
orthodoxe” etc.

Prăznuirea Sf. Ier. Nectarie Taumaturgul, la Seminarul ,,Sf. Andrei”, 9 noiembrie 2013

Pr. spiritual Toderiţă Călin


