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Abstract

In the understanding of Father Dumitru St\niloae, theology means not talking

about God, but talking to Him, the dialogue with Him achieved during a state of

prayer. It is not an elaborate discourse about Him, but His call to a sincere and

pure dialogue held with sincerity in the inside world. A dialogue achieved after

a pure, focused prayer, which arises from purity and love. Similarly, theology

doesn’t mean a system of knowledge about God, nor a speech about His attributes,

but a dialog with Him, through a high spiritual life and through the pure prayer.

He also emphasizes the sense of the theological education reform: through a high

spiritual education, to the highest way of living and struggling. 
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Reforma atee a `nv\]\mântului, `n 1948, a desfiin]at numeroase
facult\]i, academii [i seminarii teologice din România, ba chiar a
[i eliminat din programele de studiu teologic discipline [i persoane

incomode „noii” mentalit\]i, materialiste, adept\ a concep]iei potri-

vit c\reia omul nu mai constituia cea mai `nalt\ [i iubit\ creatur\ a

lui Dumnezeu, zidit\ „dup\ chipul [i asem\narea” P\rintelui ceresc
(Fac. 1, 26-27), ci se tr\gea din maimu]\ [i era rezultatul unor evo-
lu]ii succesive.

Profesori de Teologie, care f\cuser\ faima `nv\]\mântului teo-

logic românesc `n perioada interbelic\, ierarhi, monahi [i preo]i de

`nalt\ voca]ie, ba chiar [i credincio[i obi[nui]i, dar profund ata[a]i

Bisericii Ortodoxe str\mo[e[ti, au avut de `nfruntat marginaliz\ri [i
persecu]ii, deten]ie [i tortur\, cu scopul a[a-zisei „reeduc\ri”, pentru

a se conforma noii ideologii, care lupta s\ ~l smulg\ pe Dumnezeu

din sufletul credincio[ilor [i s\ ~l alunge din lumea pe care a creat-o. 
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Este suficient s\ ne aducem aminte de replica avocatului care

l-ar fi ap\rat pe P\rintele profesor Dumitru St\niloae, `n procesul

intentat membrilor grup\rii etichetate a „Rugului Aprins”: „Este ne-

vinovat! I-au dat numai cinci ani!”, pentru a ne da seama de inten-

sitatea luptei duse de acest regim totalitar `mpotriva Bisericii [i a

slujitorilor ei de frunte. 

Evenimentele din decembrie 1989, faptul c\ `ntre primele cuvinte

strigate de masele de zeci de mii de oameni erau: „Jos Ceau[escu!

Exist\ Dumnezeu!”, demonstreaz\ `ncrederea [i ata[amentul unui

popor, care fusese umilit jum\tate de veac, `n institu]ia Bisericii [i

`n `nv\]\tura ei, singurul refugiu [i loc de rezisten]\ `mpotriva ideo-

logiei comuniste. 

~n acel entuziasm general, au fost `nfiin]ate numeroase semina-

rii [i facult\]i de teologie, `ncadrate `n universit\]i [i aliniindu-se

regulamentelor laice, completate, este adev\rat, cu regulamente pro-

prii, prin care s\ fie p\strat specificul propriu. Au fost `nfiin]ate noi

specializ\ri (Teologie Ortodox\ Didactic\ - Limba român\ [i Limbi

str\ine; Teologie Asisten]\ Social\; Teologie Patrimoniu Cultural/

Art\ Sacr\), iar mai apoi masterate, unele dintre ele r\spunzând

nevoilor reale ale Bisericii [i societ\]ii române[ti contemporane. 

O nou\ provocare la adresa `ntregului `nv\]\mânt [i, implicit, a

celui teologic, a constituit-o aderarea la reforma [i procesul Bo-

logna (`n 2005), care stabilea ciclurile de studiu: licen]\ (6 semes-

tre – 3 ani), master (4 semestre – 2 ani), doctorat (3 ani). S-au alc\tuit,

atunci, [i s-au `ntrunit comisii, s-a discutat mult [i s-au c\utat solu]ii,

`ns\ acestea nu au avut capacitatea s\ creeze un `nv\]\mânt teologic

unitar, ci, mai degrab\, invocându-se autonomia universitar\, fiecare

facultate [i-a creat stilul propriu, `ncepând cu forma de selec]ie a po-

ten]ialilor candida]i (examen clasic, test de verificare a cuno[tin-

]elor generale, religioase sau laice, concurs de dosare), `n func]ie de

prestigiul [i exigen]ele fiec\reia, dar [i de num\rul de candida]i. 

Toate aceste provoc\ri [i schimb\ri au avut efecte directe [i asu-

pra `nv\]\mântului universitar teologic, care s-a v\zut nevoit ca,

`ntr-un timp relativ scurt [i pentru a r\spunde cerin]elor ARACIS de

acreditare, s\-[i recruteze [i s\ promoveze câteva sute de cadre di-

dactice universitare.

Pe de alt\ parte, din dorin]a de a compensa anul pierdut la

studiile de licen]\, planurile de `nv\]\mânt, [i acestea restrânse la
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20 de ore pe s\pt\mân\, au comasat discipline, multe dintre ele teo-

retice, pentru a oferi viitorilor slujitori ai altarelor str\mo[e[ti cuno[-

tin]ele necesare desf\[ur\rii unei pastora]ii eficiente, rodnice. Aspectul

informativ pare a prevala `n fa]a celui formativ sau duhovnicesc,

tutoriatul abia `ncepe s\ func]ioneze, rela]ia dintre cadrele didactice

[i studen]i, cu pu]ine excep]ii, r\mâne cea clasic\, asemenea celei

dintre magistru [i ucenic, nu dintre p\rinte [i fiu duhovnicesc. 

A[a se face c\, `ntr-adev\r, celor mai mul]i dintre studen]i, stu-

diile teologice, prin con]inutul lor [i modelul oferit de cei care le-au

predat, `n marea lor parte „P\rin]i Profesori”, le-au fost de mare ajutor.

Exist\, totu[i, [i „oi r\t\cite” [i chiar pierdute, care p\r\sesc faculta-

tea, de la care speraser\ s\ afle r\spunsurile existen]iale la proble-

mele care `i fr\mânt\, mai tulbura]i [i mai zbuciuma]i, unii dintre ei

c\zând `n indiferen]\ religioas\, odat\ cu reorientarea sau recon-

versia spre o alt\ profesie, iar `n cazuri cu totul izolate, devenind

ostili Bisericii.

Or, scopul institu]iilor de `nv\]\mânt teologic este de a consolida

credin]a mai mult emo]ional\ [i declan[at\ circumstan]ial, sub im-

presia unei lecturi teologice, a `ntâlnirii unor preo]i sau persona-

lit\]i ale vie]ii religioase, ce le-au „rea[ezat” via]a [i i-au reorientat spre

valorile spirituale, de a le descoperi voca]ia [i sensul `nalt al vie]ii, de

a desf\[ura un `nv\]\mânt `nalt [i formativ, capabil s\ `nt\reasc\

via]a [i caracterul celor care sunt chema]i s\ devin\ „Apostoli” ai Nea-

mului, „lumin\ a lumii” [i „sare a p\mântului”, adev\rate repere mo-

rale [i formatori de con[tiin]e `n comunit\]ile care le vor fi `ncredin-

]ate spre p\storire, slujitori demni [i devota]i, ancora]i `n `nv\]\tura

Bisericii str\bune, fideli tradi]iei [i specificului ei, dar [i cu impact

`n actualitate, `n contemporaneitate. 

Lectura atent\ a operei P\rintelui profesor Dumitru St\niloae, mai

ales `n perioada `n care a avut `nalte responsabilit\]i academice, in-

clusiv ca profesor [i rector al Academiei Teologice „Andreiene” din

Sibiu, ne poate revela, chiar [i la mai bine de o jum\tate de veac, dac\

nu solu]ii precise, m\car motiv de adânc\ medita]ie. Reflec]iile P\-

rintelui profesor `[i p\streaz\ actualitatea, cu atât mai mult cu cât

sufletul uman, `n ciuda progresului civiliza]iei, p\streaz\, `n profun-

zimile sale, acelea[i doruri spirituale, iar c\ile de `mplinire a lor, chiar

[i adaptate lumii actuale, sunt acelea[i. Tot astfel, chipul ideal al preo-

tului zugr\vit de Sfin]ii P\rin]i este acela[i, la acesta ad\ugându-se
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elemente [i tr\s\turi adaptate lumii `n care el `[i desf\[oar\ misiunea,

c\utând s\ o `ndrepte spre Dumnezeu [i spre bogata lume spiritual\. 

Scurte considera]ii privind rostul educa]iei religioase 
`n formarea caracterului uman

Concep]ia P\rintelui profesor Dumitru St\niloae privind rolul cre-

din]ei `n via]a omului [i al religiozit\]ii `n formarea [i deplina afirmare

a personalit\]ii umane trebuie integrat\ `n viziunea sa privind vo-

ca]ia special\ a poporului român, ca popor cre[tin, din `n[i[i zorii

etnogenezei sale, [i a importan]ei Ortodoxiei `n afirmarea fiin]ei

na]ionale. P\rintele profesor consider\ c\ nici unui alt popor Orto-

doxia nu `i este atât de apropiat\, specific\ [i proprie, precum `i

este neamului românesc sau, cum spunea Sfin]ia Sa, Ortodoxia con-

stituie „adev\rata entelehie a vie]ii”1. 

Meditând asupra educa]iei [i disciplinei tineretului, P\rintele D.
St\niloae consider\ c\ adev\rata putere de modelare [i formare a
unui `nalt caracter uman, `n spiritul celor mai `nalte valori [i virtu]i
morale, nu poate fi conceput\ decât a[ezând la baza educa]iei cre-
din]a cre[tin\: „Disciplina `nseamn\ doar `nfrânarea egoismului, cu
poftele lui dezordonate [i nelimitate. Or, ce argument din lumea aceas-
ta poate face pe om s\-[i `nfrâneze libertinismul [i s\lb\ticia ego-
ismului? Estetica ordinii? Binele statului? Frumuse]ea caracterului
moral? Toate acestea nu rezist\ `ntreb\rii «la ce»? Numai o credin]\
ancorat\ `n metafizic poate dinamiza spiritul omenesc, `i poate da
puterile eroice ale `nfrân\rilor, ale jertfelor de tot felul, numai o
credin]\ `n spiritul netrec\tor [i a toate dep\[itor poate `ntoarce
privirile, de la hedonismul trupesc, la bucuriile, inevitabil ascetice [i
nezgomotoase, ale omului ce tr\ie[te dintr-un principiu l\untric”2.
Iar `ndemnul sau apelul pe care `l f\cea fa]\ de to]i factorii de res-
ponsabilitate, din Stat [i din Biseric\, era urm\torul: „~n\l]a]i cre-
din]a religioas\ pe soclul cel mai `nalt, da]i-i cinstea cea dintâi `n
toate ramurile vie]ii [i ve]i vedea ap\rând un tineret disciplinat de for]a
valorilor spirituale”3.

1 Dumitru St\niloae, Ortodoxie [i românism, s.l., s.a., p. 48.
2 Idem, Disciplina tineretului, `n „Telegraful Român”, an LXXXII, nr. 4, 20 ian.

1934, pp. 1-2, `n Cultur\ [i duhovnicie. Opere complete, vol. 1, articole publicate

`n „Telegraful Român” (1930-1937), Basilica, 2012, pp. 412-413.
3 Ibidem. 
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~n privin]a principiilor de educa]ie religioas\, `ncepând de la

vârstele cele mai fragede, P\rintele profesor recomanda ca `ntâlnirea

[i apropierea copiilor de credin]\, sus]inut\ de atmosfera [i educa]ia

din familie, s\ se fac\ `n [coal\, `n duhul iubirii [i al blânde]ii, al bu-

n\t\]ii [i al prieteniei: „S-a c\zut de acord, consider\ Sfin]ia Sa, c\

prima `ntâlnire cu copiii, ca de altfel [i toate celelalte, s\ se fac\ `n

duhul blânde]ii [i-al prieteniei, ca inimile copiilor s\ se deschid\ iu-

bitor [i `ncrez\tor fa]\ de preot; s-a recunoscut, `n leg\tur\ cu aceasta,

[i adev\rul c\ cel mai scurt drum la inimile p\rin]ilor trece prin ini-

mile copiilor”4. 

Dintre metodele [i mijloacele recomandate de Sfin]ia Sa, rolul

preponderent este acordat lecturilor din Sfânta Scriptur\, „care ofer\

destule povestiri morale, adev\rate [i nu inventate, fire[ti [i nu arti-

ficiale, cu duh biblic-religios, ]inând mereu gândul `ndreptat la Dum-

nezeu...”5. Apoi, pe acest fundament biblic, care deschide sufletul

copilului [i are capacitatea de a-l modela prin prisma acestor valori,

se pot cl\di celelalte `nv\]\turi: istorice [i morale. Dup\ ce va prezenta

copiilor exemplele biblice, pedagogul cre[tin va putea ca, stimulând

afectivitatea [i judecata acestora, s\ abordeze [i s\ interpreteze fie-

care eveniment [i fiecare personalitate a Sfintei Scripturi dintr-o pers-

pectiv\ [i finalitate moral-duhovniceasc\, extr\gând astfel pove]e

[i `nv\]\turi morale. La aceste considera]ii morale se pot ad\uga, apoi,

aspecte [i elemente privind contextul istoric, mentalitatea contem-

poranilor, semnifica]iile spirituale, toate conduse `ntr-o direc]ie forma-

tiv\ [i educativ\ din punct de vedere cre[tin. ~n centrul tuturor aces-

tor cuno[tin]e biblice [i dogmatice, istorice [i morale trebuie s\ Se

afle Persoana Mântuitorului Iisus Hristos, prin aceasta `nv\]\mântul

religios având un caracter hristocentric sau, `n interpretarea P\rin-

telui St\niloae, „tot materialul ]inând vizibil spre Hristos sau deri-

vând din fapta lui Hristos”6. 

Vârsta copil\riei, a [colii primare, este cea mai potrivit\ pentru

desf\[urarea [i dezvoltarea `nv\]\mântului religios, odat\ ce, a[a cum

arat\ P\rintele profesor, „`n [colile secundare se `ncheag\ persona-

lit\]ile intelectualilor. Dac\ Biserica reu[e[te s\ prind\ acest r\stimp

4 Idem, Importantul congres catehetic al preoțimii din Arhiepiscopie, `n „Tele-

graful Român”, an LXXX, nr. 76-77, 3 dec. 1932, p. 1, `n vol. cit., p. 265.
5 Ibidem, `n vol. cit., p. 266.
6 Ibidem, `n vol. cit., p. 267.
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favorabil din perspectiv\ psihologic\ [i s\-i ata[eze, ei `i vor r\-

mâne câ[tiga]i definitiv. Cu ce suflet, format sub raport religios, va ie[i

tân\rul din [coala secundar\, pe acela[i `l va manifesta mai târziu,

`n societate, fa]\ de Biseric\”7. 

Istoria Neamului [i a Bisericii Ortodoxe Române consemneaz\

faptul c\ primele [coli române[ti au fost cele organizate `n „tinda”

bisericilor [i a m\n\stirilor, c\ primii dasc\li au fost preo]ii satelor

[i vie]uitorii sfintelor m\n\stiri, dup\ cum istoria literaturii, culturii

[i spiritualit\]ii noastre române[ti are la originile [i la baza ei chipurile

[i activitatea unor slujitori, precum monahul Macarie [i diaconul Co-

resi, mitropoli]ii Varlaam, Dosoftei, Antim Ivirianul, Veniamin Costachi

etc. ~ncercarea de a elimina sau ignora rolul covâr[itor al Bisericii `n

afirmarea na]ional\ [i `n dezvoltarea culturii române[ti ar arunca Nea-

mul românesc `n ignoran]\ [i `ntuneric, vid cultural [i ne[tiin]\. 

~n sânul poporului nostru nu a existat niciodat\ un conflict, a[a

cum a fost el inventat de ideologia atee, `ntre credin]\ [i [tiin]\. Ex-

presia „crede [i nu cerceta” este total str\in\ credin]ei [i tr\irii orto-

doxe, fiind mai degrab\ specific\ spiritului occidental, catolic [i pro-

testant. Exprimarea ortodox\ este: „V\ r\t\ciţi neştiind Scripturile,

nici puterea lui Dumnezeu” (Mt. 22, 29). Biserica Ortodox\ nu a

interzis niciodat\ citirea [i cunoa[terea adev\rurilor dumnezeie[ti,

cuprinse `n Sfânta Scriptur\, dimpotriv\, a recomandat tuturor lectura

Sfintei Scripturi [i medita]ia asupra celor citite, iar, `n cazul `ntâlnirii

unor pasaje sau `nv\]\turi mai `nalte sau anevoie de tâlcuit [i de `n-

]eles, solicitarea ajutorului celor mai spori]i `n cuno[tin]e religioase,

teologice: slujitori ai Bisericii, monahi [i credincio[i cu o via]\ mo-

ral\ `mbun\t\]it\. Pe poli]a casei românului de alt\dat\, sub icoana

`mpodobit\ cu „[tergar” [i sub candela totdeauna aprins\, al\turi de

cartea de rug\ciuni sau de Ceaslov, se aflau Sfânta Scriptur\ [i Vie]ile

Sfin]ilor, din care, preotul satului le recomanda s\ citeasc\ ne`ncetat.

A[adar, dincolo de a datora Bisericii [i slujitorilor ei `ns\[i exis-

ten]a sa, `nv\]\mântul laic, consider\ P\rintele St\niloae, trebuie s\

fie `n deplin\ compatibilitate [i armonie cu Evanghelia. „Ortodoxia,

spune teologul român, prin structura [i prin trecutul ei agitat, nu

[i-a permis niciodat\ violentarea libert\]ii de cugetare [i a lucr\rii

7 Idem, Religia [i [tiința `n [coala secundar\, „Telegraful Român”, an LXXIX,

nr. 36, 6 mai 1931, pp. 2-3, `n vol. cit., p. 168.



15120 de ani de la trecerea `n ve[nicie a Pr. Dumitru St\niloae 

[tiin]ifice. Tolerant\, Biserica Ortodox\ a avut, `n mod constant, o

atitudine defensiv\; ea n-a `ncercat s\ intervin\ niciodat\ `n dome-

niul [tiin]ei, nici direc]ionând, nici oprimând”8. 

O problem\ interesant\, pe care o aprofundeaz\ P\rintele pro-

fesor Dumitru St\niloae, `n privin]a rolului [i importan]ei educa]iei

religioase `n [coala româneasc\, este cea referitoare la a[a-zisa „[tiin-

]ificitate”, ca tendin]\ a unui `nv\]\mânt laicizat de a transmite doar

informa]ii demonstrate prin intermediul „[tiin]elor pozitive”, palpa-

bile, [i, trecând oarecum `n subsidiar, cuno[tin]ele predate de Religie,

Psihologie [i [tiin]ele conexe. P\rintele profesor consider\ c\ acor-

darea unei importan]e exagerate „[tiin]ificit\]ii” informa]iilor obiective,

f\r\ mi[carea sufletului, f\r\ antrenarea reflexivit\]ii [i a afectivit\]ii,

nu va da roade viabile [i pentru via]\. Ceea ce sus]ine permanent

P\rintele St\niloae este accentuarea aspectului formativ [i nu doar

al `nv\]\mântului religios, ci `n cadrul fiec\rei discipline. Orice pro-

fesor, fie el de Matematic\ sau de Biologie, de Fizic\ sau de Chimie,

[i cu atât mai mult din sfera disciplinelor umaniste, care se limiteaz\

la transmiterea doar a unor informa]ii teoretice, obiective, oricât de

`nalte [i de importante ar fi acestea [i oricât de me[te[ugit le-ar pre-

zenta, f\r\ s\ aib\ `n vedere moralitatea actului s\u didactic [i al

con]inuturilor lor, este vrednic de plâns, este un „nefericit” pedagog.

Indiferent de disciplina predat\, fiecare profesor adev\rat este preo-

cupat de impactul sau rezonan]a pe care le vor avea cuno[tin]ele

predate cu voca]ie, `n sufletul [i `n via]a ucenicilor s\i. Mai presus de

grija de a transmite obiectiv cuno[tin]e numeroase [i `nalte, trebuie

a[ezat\ preocuparea de educare a temperamentului subiec]ilor de

educat, de formare a caracterului acestora [i de elevare a persona-

lit\]ii lor morale. 

~n mod deosebit, la profesorul de Religie, `nva]\ P\rintele St\-

niloae [i pe fondul acestei „[tiin]ificit\]i”, „...ortodox\ trebuie s\-i

r\mân\ `nv\]\tura lui `ntotdeauna. {tiin]ificitatea lui, atâta vreme cât

nu se va poticni de ortodoxia Bisericii, e liber\ s\ se manifeste `n-

treag\. Iar dac\ ar ajunge s\ se conving\ c\ Ortodoxia nu mai poate

fi ap\rat\ [tiin]ific, c\ nu mai corespunde adev\rului, n-ar putea s\

mai r\mân\ profesor de teologie ortodox\ nici la o [coal\ care nu

e atârn\toare de Biseric\, dar `i preg\te[te preo]ii. O [tiin]ificitate

8 Ibidem, `n vol. cit., p. 166.
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care s\ fie eventual [i o neacceptare a Ortodoxiei, s\ l\s\m s-o exer-

cite un neortodox. La ortodox, `n ultim\ analiz\, tot de convingere e

vorba”9. 

Ceea ce recomand\ cu st\ruin]\ teologul [i dasc\lul român este

`ncercarea de armonizare a programelor de `nv\]\mânt [i a moda-

lit\]ilor de predare a diverselor discipline, astfel `ncât acestea s\ nu

fie contrare [i dispre]uitoare fa]\ de cuno[tin]ele religioase, ceea ce

ar bulversa sufletul elevilor, introducând o ruptur\ [i o sciziune `ntre

diversele discipline [i con]inuturi predate. „Este o lacun\ din cele

mai potrivnice principiilor pedagogice, observat\ de to]i, dar care

continu\ s\ d\inuiasc\ prin neglijen]a unora [i prin reaua voin]\ a

altora. Legiuitorul a conferit religiei, `n programa [colii secundare,

loc de frunte [i, prin interven]ia repetat\ a Bisericii, i s-a dat un nu-

m\r corespunz\tor de ore; prin aceasta, principial, religiei i s-a re-

zervat un rol important `n instruc]ia [i educa]ia viitorilor cet\]eni ai

]\rii. Pe de alt\ parte, s-a tolerat `n mod inexplicabil ca `n programa

celorlalte materii de `nv\]\mânt s\ figureze capitole care s\ contra-

zic\ formal adev\rul religios, [i aceasta la [tiin]ele naturale, `n capi-

tolele despre crea]ia lumii [i a omului. Prin aceasta s-a violat prin-

cipiul de concentrare a materiilor de `nv\]\mânt, postulat pedagogic

de prim rang. Concentrarea materiilor de `nv\]\mânt este cerin]\

pedagogic\, f\r\ de care nu se poate concepe o institu]ie [colar\

organizat\”10. 

Toate disciplinele [i cei care le efectueaz\ ar trebui s\ fie preo-

cupa]i de selectarea, ordonarea, unificarea, concentrarea materiilor [i

armonizarea lor, atât simultan\, cât [i succesiv\11, ceea ce va da o

mai mare eficien]\ `ntregului act didactic. Iar al\turi de atitudinea fa]\

de disciplina Religie nu trebuie subminat [i subapreciat prestigiul

egal al profesorului de Religie. El nu este un profesor de „mâna a

doua”, care pred\ „alt\” disciplin\, ci, dac\ nu pe cea mai impor-

tant\ dintre ele, din perspectiva finalit\]ii sale, oricum pe una din-

tre cele fundamentale [i absolut necesare. Iat\ ce spune P\rintele

St\niloae `n acest sens: „atât timp cât prestigiul profesorului de re-

ligie, [i prin aceasta al credin]ei religioase, e s\pat de zâmbetele cel

9 Idem, Congresul misionar de la Chi[in\u, `n „Telegraful Român”, an LXXXI,

nr. 72, 11 nov. 1933, pp. 1-2, `n vol. cit., pp. 358-359.
10 Idem, Religia [i [tiința..., `n vol. cit., pp. 168-169. 
11 Ibidem, `n vol. cit., p. 169.
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mult «`ng\duitoare» ale celorlal]i profesori, iar intelectualii `ntre care

ajunge tân\rul consider\ cercetarea Bisericii ca ceva bun doar pen-

tru ]\rani, atât timp cât un ministru dintr-un guvern declar\ c\ „preo-

]imea, adic\ Biserica, e o func]ie neesen]ial\ `n stat”, iar al]ii, din alt

guvern, profe]esc c\ peste doi-trei ani vor scoate Biserica din buget,

`n sfâr[it, atât timp cât vitrina literar\ e de]inut\ de romane ce se `n-

trec `n a scormoni toat\ murd\ria senzualist\ `n care a `necat freu-

dismul lumea contemporan\, cum putem a[tepta o disciplinare a

tân\rului, care nu e nici orb, nici surd, nici piatr\ ca s\ nu vad\ [i

s\ nu imite ceea ce fac cei care `i educ\?”12. 

O alt\ problem\ pe care o aduce `n discu]ie P\rintele profesor
privind predarea disciplinei Religie este coerci]ia sau metoda nega-
tiv\ de educa]ie. Sfin]ia Sa arat\ c\ aceasta este un simplu dresaj,
`ntâlnit [i `n lumea animalelor, dar f\r\ efecte `n plan moral. „Nu con-
test, spune el, o anumit\ eficacitate acestei educaţii negative. Dar
eficacitatea aceasta se extinde numai la anumite firi, mai puţin ac-
centuate ca personalitate, iar omul format de ea va fi, `ntr-adev\r, un
om blând, ordonat, supus autorit\]ii, dar f\r\ putere de ini]iativ\, f\r\
curajul de a se avânta `ntr-o ac]iune, `ntr-o lupt\, `n sensul vede-
rilor cre[tine, o lupt\ pe care numai el ar putea-o porni `n satul `n
care el este conduc\torul. Metoda negativ\ are marele defect de a
comprima [i mai mult for]ele latente din om, `n loc s\ le dezvolte”13.
Concluzia sa fireasc\ [i duhovniceasc\ este aceea c\: „educa]ia are
`ns\ alt scop, mai ales `n ceea ce prive[te pe viitorul preot, care tre-
buie s\ fie [i un om de ini]iativ\ [i de curaj, un factor care repre-
zint\ dinamic, nu pasiv, o concep]ie de via]\, `n fa]a altora atât de
agresive azi”14. 

Metoda de educa]ie specific\ `nv\]\mântului religios este cea
pozitiv\, capabil\, pe de o parte, s\ pun\ `n valoare p\r]ile [i as-
pectele bune [i formative ale adev\rurilor religioase, iar pe de alt\
parte, s\ contribuie fundamental la formarea [i afirmarea persona-
lit\]ii elevilor. 

Dincolo, `ns\, de orice metod\ [i strategie didactic\, rolul co-

vâr[itor revine exemplului personal al pedagogului cre[tin, c\ci,

12 Idem, Disciplina tineretului, `n „Telegraful Român”, an LXXXII, nr. 4, 20 ian.

1934, pp. 1-2, `n vol. cit., p. 413.
13 Idem, Pentru o mai bun\ educaţie `n şcolile teologice, `n „Telegraful Român”,

an LXXXIV, nr. 38, 13 sept. 1936, p. 1, `n vol. cit., pp. 866-867.
14 Ibidem, `n vol. cit., p. 867.
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spune Sfin]ia Sa, „pilda vie a unei vie]i sublime e un chip cu atrac]ie

magnetic\ pentru oameni. Pune `n fa]a tineretului imagini de vie]i

eroice care se jertfesc pentru binele ob[tesc, de vie]i nep\tate de

poftele egoiste ale l\comiei, senzualit\]ii [i hedonismului, [i fii sigur

c\ acestea nu vor l\sa `n odihn\ [i `n lini[te multe suflete de tineri,

pân\ nu se vor forma dup\ chipul lor, nesilite de oameni”15. 

Facult\]ile de Teologie Ortodox\ — pepiniere pentru 

preg\tirea viitorilor slujitori ai altarelor str\bune

O idee fundamental\ a P\rintelui profesor St\niloae este aceea

c\ lumea [i sufletul omenesc, tot mai fr\mântate [i mai zbuciumate,

au nevoie de sens `nalt duhovnicesc, iar preo]ii sunt unii dintre pu-

]inii care mai lupt\ pentru descoperirea [i cultivarea acestui ideal

[i pentru `mbun\t\]irea moral\ a vie]ii. Modelul de preot de care

are nevoie lumea de ast\zi este cel al preotului de voca]ie [i cu o

`nalt\ con[tiin]\ a responsabilit\]ii sale fa]\ de Dumnezeu [i fa]\ de

lume, un preot „st\pân pe elementele culturii timpului, orientat asu-

pra curentelor sociale, analizând cu `n]elepciune realit\]ile [i nevoile

vie]ii, dar cu ochii sufletului pururea a]inti]i spre idealul Evanghe-

liei, pe care cu iubire [i devotament se str\duie[te s\-l coboare [i

s\-l fac\ v\zut `n mijlocul turmei pe care o p\store[te”16. 

Pentru un astfel de slujitor al lui Dumnezeu [i al semenilor,

preo]ia nu este o profesie sau o ocupa]ie, un mod de a-[i câ[tiga

existen]a [i de a-[i asigura traiul, ci o cale de a câ[tiga la via]a cre[-

tin\ sufletele, spre a le asigura mântuirea. Ea este, astfel, o „calitate a

sufletului”17, `ntre]esut\ intim cu fiin]a sa, f\r\ nici o separa]ie sau

distinc]ie `ntre cele dou\, de la care nu se poate abdica sau demi-

siona, fie chiar [i numai pentru câteva clipe18. Precum na]ionali-

tatea cuiva este dat\ de locul na[terii sale, la fel de intim\ trebuie s\

fie identificarea `ntre persoana [i via]a preotului [i aceast\ calitate.

15 Idem, Disciplina tineretului..., `n vol. cit., p. 411.
16 Idem, Pentru intensificarea activit\ții pastorale a preotului, `n „Telegraful Ro-

mân”, an LXXXI, nr. 20-21, 4 mart. 1933, p. 2, `n vol. cit., p. 293.
17 Idem, La `nceputul anului `n Academia Teologic\ „Andreian\”, `n „Tele-

graful Român”, an LXXXV, nr. 37, 12 sept. 1937, p. 1, `n vol. cit., p. 114.
18 Ibidem.
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„Dac\ nu ne-am câ[tigat aceast\ calitate specific\ de preot, con-

sidera Sfin]ia Sa, suntem, `n tot timpul cât nu citim Liturghia, oa-

meni `ntru totul una cu ei. {i atunci, nu mai putem fi de nici un folos

deosebit societ\]ii. Putem fi de folos oamenilor atunci sub raport

economic, sau politic, sau cultural. Dar toate acestea le pot face,

mai ales azi, foarte mul]i. Dar cine s\ `mplineasc\ `ntre oameni

atunci func]ia de `nduhovnicire, de legare a lor cu Dumnezeu, de

contrabalansare a for]elor laiciste, care ]in pe om lipit de p\mânt

[i de pasiunile interlume[ti?”19. 

Adev\ratul preot are totdeauna con[tiin]a c\ prin el lucreaz\

~nsu[i Domnul Hristos, c\ci, spune tot P\rintele St\niloae, „preotul

este `n mod deosebit purt\tor de Hristos. (...) Hristos este prezent

`n lucrarea propov\duitoare [i sfin]itoare a preotului [i El este acela

care lucreaz\ prin preot. Lucreaz\ f\r\ s\ fie v\zut, dar orice inim\

deschis\ lui Dumnezeu simte c\ lucrarea e a Lui”20. 

Pastora]ia sa trebuie s\ fie [i o lupt\ `ncordat\ de a `nt\ri aceast\
con[tiin]\ a prezen]ei [i lucr\rii, `n [i prin el, a Mântuitorului lumii;
or, el „simte c\ Hristos e `n el [i lucreaz\ cu atât mai mult cu cât
se roag\, mediteaz\ [i se sile[te mai mult pentru lucrarea Lui. Prin
rug\ciune [i medita]ie, preotul `[i ascute sim]ul prin care ia cuno[-
tin]\ de prezen]a lui Hristos `n el, m\rind lumina din sine, care-i
permite s\-L vad\ pe Domnul s\u. Prin sfor]\rile sale de-a iubi mai
mult pe Domnul, `i cre[te [i i se permanentizeaz\ con[tiin]a c\
Iisus este cu el, c\ lucreaz\ prin el. {i se `n]elege c\ nu este datorie
mai mare pentru preo]i decât aceea de-a se sili prin toate mijloacele
duhovnice[ti s\ vad\ [i s\ simt\ tot mai intensiv [i tot mai des c\
Hristos este `n ei”21. 

Lumea, consider\ P\rintele St\niloae, are nevoie de preo]i, dar
nu de unii `ncurca]i `n lucrurile ei [i preocupa]i de cele materiale,
ci implica]i `n bogata lume spiritual\ [i cu sufletul `ndreptat spre cele
`nalte [i viitoare. „Oricât ar fi oamenii de ast\zi de `nstr\ina]i de
Dumnezeu, ei ne vor preo]i `n `n]elesul deplin al cuvântului. Atunci
`i putem câ[tiga. Ei a[teapt\ de la noi ceva ce nu le poate da ni-
meni, [i când le d\m aceasta, sufletele lor se `nc\lzesc”22. 

19 Ibidem, `n vol. cit., p. 115.
20 Idem, Hristos [i preotul, `n „Telegraful Român”, an LXXXIII, nr. 3, 13 ian. 1935,

p. 1, `n vol. cit., p. 620.
21 Ibidem.
22 Idem, La `nceputul anului..., p. 1, `n vol. cit., p. 116.
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Descoperirea [i cultivarea acestei voca]ii [i con[tiin]e necesit\

o preg\tire special\, iar locul `n care acestea `ncep [i se consoli-

deaz\ `l constituie [colile teologice. ~nsu[indu-[i viziunea ~naltului

Ierarh al Ardealului din timpul rectoratului s\u – Nicolae B\lan –,

P\rintele St\niloae consimte: „Nu a[tept de la preot, a spus `naltul

ierarh (Nicolae Balan, n.n.), s\ se `ncâlceasc\ [i el `n programe [i

metode de `nv\]\mânt, ci odat\ cu el s\ intre `n [coal\ un ideal de

via]\. C\ci religia nu este un obiect de `nv\]\mânt `n rând cu ce-

lelalte, ci e duh de via]\, duhul vie]ii `n Hristos, pe care trebuie s-o

promoveze preotul `n [coal\. Din idealul acesta de via]\ deriv\ [i

un ideal de educa]ie, care va trebui s\ fie `nsu[it de [coala româ-

neasc\, a[a de nenorocit\ `n privin]a aceasta. {coala noastr\ are un

caracter prea intelectualist; e considerat\ prea mult chemat\ s\ `mp\r-

t\[easc\ cuno[tin]e [i se intereseaz\ prea pu]in de formarea carac-

terului. {i aceasta tocmai pentru c\ nu [tie `n ce direc]ie s\ formeze

pe om, n-are un ideal de via]\. Se urm\re[te cel mult formarea de buni

cet\]eni, dar se uit\ c\ nu statul este ultima ]int\ [i realitate a vie]ii,

nu sufletul e pentru stat, ci statul pentru suflet. Iar virtu]ile cet\]e-

ne[ti, dac\ nu se `ntemeiaz\ pe o credin]\ `ntr-o realitate mai `nalt\

decât statul, nu sunt durabile [i trainice. De felul cum va preda preo-

tul Religia depinde [i salvarea [colii [i fericirea neamului nostru”23. 

Teologia `nseamn\ via]\ [i nu orice fel de existen]\, ci via]\

`nalt\ [i mântuitoare. Ea nu este doar un sistem sau un ansamblu de

cuno[tin]e teoretice despre Dumnezeu [i rela]iile Sale cu lumea [i

cu omul pe care l-a creat din iubire [i spre mântuire, ci este expe-

riere, tr\ire [i sim]ire a sentimentului majest\]ii divine, pe de o parte,

[i al prezen]ei [i lucr\rii Sale `n ra]iunile lumii [i `n profunzimile

sufletului uman, pe de alt\ parte. „Teologia nu e nici filologie, fie ea

chiar aramaic\ sau arab\, nici istorie, nici arheologie, ci reflexie asu-

pra vie]ii religioase cre[tine, cu scopul de a intensifica [i de a planta

aceast\ via]\ [i unde nu e. E concep]ie tr\it\, e expresia unei ex-

perien]e religioase [i tinde s\ produc\ o experien]\ religioas\. Acesta e

centrul spre care trebuie s\ graviteze toate studiile [i preocup\rile

23 Idem, Importantul congres catehetic al preoțimii din Arhiepiscopie, `n „Tele-

graful Român”, an LXXX, nr. 76-77, 3 dec. 1932, p. 1, `n vol. cit., p. 264.
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dintr-o facultate de teologie: clarificarea [i intensificarea vie]ii reli-

gioase cre[tine”24. 

Orice sistem de educa]ie, crede P\rintele St\niloae, are [i `[i arat\

mai devreme sau mai târziu imperfec]iunile [i nedeplin\t\]ile sale.

Prea multa apropiere sau distan]\ dintre magistru [i ucenic, prea mul-

tele sau prea pu]inele cuno[tin]e selectate, caracterul prea abstract sau

prea patetic al prezent\rii informa]iilor [i, pân\ la urm\, factorul

uman sunt câteva dintre aceste lipsuri. Dar educa]ia cre[tin\, con-

sider\ P\rintele Profesor, izvorând din cuvintele revelate ale lui Dum-

nezeu [i transmise de un pedagog de cert\ voca]ie, p\truns deplin de

responsabilitatea misiunii sale, poate asigura succesul actului educa-

]ional [i `i poate oferi finalitate formativ\. La modul general, apre-

ciaz\ Sfin]ia Sa, „educa]ia, adic\ o]elirea tân\rului `n credin]ele [i

virtu]ile care `l vor face factor puternic [i s\n\tos `n prop\[irea ]\rii [i

a comunit\]ii `n care tr\ie[te, nu este posibil\ decât „pe temelia

moralei cre[tine”, `n cadrul concep]iei de via]\ cre[tin\. Educa]ia,

fie este cre[tere `n spirit cre[tin, fie nu merit\ acest nume, pentru c\

nu reu[e[te s\ fie educa]ie”25. 

{i din acest punct de vedere, ceea ce [i-ar dori, la modul ideal,

teologul român este „`ncre[tinarea deplin\ a [colii”26. Iar când este

vorba de transpunerea acestui ideal `n spa]iul academic, aceasta se

refer\ la „`ncre[tinarea catedrelor de pedagogie de pe lâng\ univer-

sit\]i sau la crearea pe lâng\ facult\]ile de litere [i de [tiin]e, din care

pornesc profesorii de mâine, a câte unei conferin]e de concep]ie cre[-

tin\, care s\ expun\ apologetic `nv\]\tura cre[tin\. Biserica `nc\ ar

putea s\ fac\ mai mult `n aceast\ privin]\, intensificând studiul apo-

logetic pentru profesorii de Religie. Ar fi de mare utilitate ca cei ce

voiesc s\ devin\ profesori de Religie `n licee s\ frecventeze un an

`ntr-un centru oarecare din ]ar\ exclusiv cursuri de apologetic\. Sau

s\ se instituie m\car ni[te cursuri de var\ de apologetic\ pentru viitorii

[i actualii profesori de Religie”27. Odat\ ce Biserica este „posesoarea

24 Idem, Reorganizarea facult\ților de teologie, `n „Telegraful Român”, an LXXXI,

nr. 53, 1 iul. 1933, pp. 1-2, `n vol. cit., p. 315.
25 Idem, Încre[tinarea `nv\ț\mântului, `n „Telegraful Român”, an LXXXVI,

nr. 21, 22 mai 1938, p. 1, `n Cultur\ [i duhovnicie. Opere complete, vol. 2, arti-

cole publicate `n Telegraful Român (1937-1941), Basilica, 2012, p. 256.
26 Ibidem, `n vol. cit., p. 258.
27 Ibidem, `n vol. cit..
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[i practicanta de veacuri a singurului sistem irepro[abil de peda-

gogie”28, a urma cursurile unei [coli de formare teologic\ nu este doar

rezultatul unor eforturi intelectuale [i morale, ci [i o cinste [i un pri-

vilegiu, o adev\rat\ binecuvântare. 

Cu privire la organizarea `nv\]\mântului teologic românesc, P\-

rintele Dumitru St\niloae a expus [i afirmat convingerea c\ [colile

de teologie trebuie s\ se afle sub autoritatea, controlul [i evaluarea

Bisericii, [i aceasta pentru c\ absolven]ii lor nu vor lucra `n varii

domenii, ci `n sânul Bisericii [i `n mijlocul Neamului. Con[tiin]a res-

ponsabilit\]ii fa]\ de Biseric\ trebuie cultivat\ `n sufletul viitorului

preot `nc\ din perioada form\rii [i a studiilor sale. O astfel de rela]ie

este capabil\ s\ `nt\reasc\ unitatea [i suveranitatea Bisericii, sporind

prestigiul ierarhilor [i al preo]ilor `n mijlocul mirenilor29. 

Adev\rate pepiniere pentru o via]\ duhovniceasc\ `nalt\, [colile

de teologie trebuie s\ ofere cuno[tin]ele [i convingerile capabile s\

`nt\reasc\ studentului teolog con[tiin]a de slujitor al Bisericii. „Tot

ce i se pred\ `n [coal\, toate `ndrum\rile teoretice [i practice care

i se dau trebuie s\ aib\ con[tiin]a c\ i se predau pentru a le folosi

`n slujba Bisericii, al c\rui slujitor devotat pân\ la supremul sacri-

ficiu trebuie s\ fie. El trebuie s\ tr\iasc\ `n timpul acestei preg\tiri `n

atmosfera vie]ii concrete [i actuale a Bisericii, s\ se fr\mânte `n fa]a

problemelor actuale ale Bisericii, s\ participe la biruin]ele ei [i s\

sufere suferin]ele ei, s\ participe simpatetic la via]a ei. Un student

teolog nu poate s\ priveasc\ la Biseric\ a[a ca la ceva de vis-a-vis

[i nici n-ar putea s\ se simt\ ca o persoan\ suspendat\ `n cadrul

individualit\]ii [i al preocup\rilor sale preferate. Aceasta zic eu c\

e protestantism”30. 

Sensul preg\tirii teologice `l constituie, pe de o parte, cultivarea

sentimentului voca]iei [i al misiunii sale culminante, al responsabi-

lit\]ii sale `nalte fa]\ de Dumnezeu [i fa]\ de semeni, al necesit\]ii

sporirii `n cur\]ie moral\ [i slujire integral\, toate acestea `n sânul

Bisericii – corabia mântuirii. „Nu exist\ ac]iune public\ a preotului pri-

vitoare la conducerea credincio[ilor, consider\ P\rintele St\niloae,

28  Ibidem, `n vol. cit., p. 254.
29  Idem, Cine are dreptate?, `n „Telegraful Român”, an LXXXI, nr. 76, 9 dec.

1933, p. 1, `n Cultur\ [i duhovnicie. Opere complete…, vol. 1, p. 390.
30 Idem, Problema `nv\ț\mântului teologic, `n „Telegraful Român”, an LXXXIII,

nr. 10, 3 mart. 1935, pp. 2-4, `n vol. cit., p. 653.
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pe care s\ n-o `ndeplineasc\ `n numele Bisericii, ci `n numele s\u

personal. Orice realizare bisericesc-religioas\ a preotului este a Bi-

sericii, pentru c\ a f\cut-o `n calitate de trimis, de reprezentant al

Bisericii. O biseric\ zidit\ de un preot `ntr-o parohie, o cas\ paro-

hial\ sunt ale Bisericii. O societate religioas\, o mi[care religioas\

trezit\ de un preot este tot a Bisericii. Ar fi o mare eroare s\ spun\

un preot: ace[ti credincio[i sunt ai mei pentru c\ eu i-am `ntors de la

o alt\ confesiune, sau: eu i-am trezit la o via]\ religioas\ mai in-

tens\. Preotul lucreaz\ prin puterea [i harul primite de la Biseric\ [i

`n toate ac]iunile lui biserice[ti este un slujba[ al Bisericii. Lucreaz\

ca un angajat al ei, pentru ea, nu pentru sine. Desigur, fiecare preot

e chemat s\ aduc\ maximum de râvn\, de silin]\, de pasiune per-

sonal\”31. Din acest motiv, adev\ratele bucurii ale preo]ilor de vo-

ca]ie `i dau sentimentul c\, prin modelul oferit, lumea se opre[te din

cursa ei frenetic\ spre cele materiale, `ndreptându-[i preocup\rile

[i spre bogata via]\ spiritual\. „Orice preot, apreciaz\ teologul român,

trebuie s\ fie fericit când poate face mai mult pentru Biseric\, adic\

pentru Domnul. Fericit când poate aduce la sânul Bisericii mai multe

suflete, când poate face mai mult pentru str\lucirea slavei lui Hris-

tos `n Biserica Sa. Atunci mul]ume[te lui Dumnezeu c\ l-a `nvred-

nicit s\ fie o unealt\ rodnic\. Mul]umirea lui vine din con[tiin]a c\

[i-a f\cut datoria [i nu a[teapt\ nimic pentru sine. Preotul d\ numai

Bisericii; e departe de el gândul s\ ia de la Biseric\. {i fericirea lui

e cu atât mai mare, cu cât l-a ajutat Domnul s\ dea mai mult”32. 

Odat\ ce `nv\]\mântul teologic are o dimensiune profund duhov-

niceasc\ [i o finalitate mântuitoare, profesorii de teologie (semi-

nar [i facultate) sunt adev\ra]i formatori morali. Ace[tia „nu vor fi

indiferen]i fa]\ de problema educa]iei viitorilor preo]i. Au atâtea oca-

zii `n cadrul orelor s\ laude o virtute sau alta, s\ dezaprobe un fel

de purtare sau altul, uneori foarte concret, la unul dintre studen]i;

au mai ales posibilitatea de a vorbi cu c\ldur\ despre fericirea ce

]i-o d\ via]a cu Dumnezeu, `ndrumând toate explica]iile de la cursuri

`n aceast\ direc]ie”33. Preo]ii trebuie s\ fie permanent preocupa]i ca,

dincolo de transmiterea unor date [i informa]ii, oricât de savant ar

31 Idem, Hristos [i preotul, `n „Telegraful Român”, an LXXXIII, nr. 3, 13 ian.

1935, p. 1, `n vol. cit., pp. 622-623.
32 Ibidem, `n vol. cit., p. 623.
33 Idem, Pentru o mai bun\ educaţie..., `n vol. cit., p. 868.
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face-o, s\ ofere convingeri de via]\ cre[tine, capabile s\ transforme

[i s\ modeleze cugetele [i sim]irile viitorilor preo]i. 

Sensul pe care `l d\ P\rintele profesor St\niloae form\rii teo-

logice este unul eminamente duhovnicesc [i formativ, vizând inte-

grarea tuturor cuno[tin]elor teoretice `ntr-un `nalt sistem de via]\

cre[tin, edificat pe valorile [i virtu]ile morale cre[tine. Este vrednic de

comp\timire acel pedagog, [i cu atât mai mult acel educator cre[tin,

care `[i restrânge performan]ele sale profesionale la transmiterea

obiectiv\ a cuno[tin]elor care formeaz\ obiectul disciplinei sale,

f\r\ a fi preocupat de rezonan]a lor `n min]ile [i sufletele „`nv\]\-

ceilor”, care nu urm\re[te `mproprierea lor `n via]a acestora, articu-

larea [i rânduirea vie]ii lor prin prisma unor astfel de cuno[tin]e. Cu

atât mai mult se `ndep\rteaz\ de voca]ia sa acel pedagog cre[tin care

nu urm\re[te impactul practic [i finalitatea moral\ a no]iunilor trans-

mise, când acestea apar]in programei de studiu teologic. 

~n privin]a valorilor fundamentale ce trebuie cultivate `n [colile

de formare a viitorilor preo]i, P\rintele St\niloae consider\ c\ „dup\

iubirea de Dumnezeu, iubirea de neam, acesta e programul [colilor

teologice [i al preo]imii”34. Cu alte cuvinte, cre[tinismul [i na]iona-

lismul sau credin]a `n Dumnezeu [i slujirea pân\ la sacrificiu a

semenilor, a neamului. ~ntr-o vreme a erod\rii discursului na]io-

nalist, pe fondul integr\rii europene [i al globaliz\rii, sensul dat de

P\rintele St\niloae ideii de na]ionalism, `n urm\ cu trei sferturi de

veac, r\mâne o dovad\ de sim] a istoriei [i discern\mânt moral.

Tinerilor teologi [i preo]i, Sfin]ia Sa le propov\duia [i le cerea:

„Na]ionalism pân\ la sacrificiu, dar manifestându-se `n acte com-

patibile cu Dumnezeu [i cu un preot st\pânit de gândul la Dum-

nezeu. Na]ionalism de concep]ie, de sim]ire fierbinte, de munc\ [i

devotament `n slujba neamului; s\ pui `n slujba neamului toate

virtu]ile cre[tine[ti [i preo]e[ti. Na]ionalism impus cu sabia duhului,

care taie durabil du[manii [i-i preg\te[te cale triumfal\, nu na]iona-

lism de strig\te, de mar[uri, de c\m\[i [i de violen]\. Chiar dac\ vor

fi având [i ele oarecare efect, el e cu mult mai mic [i, `n orice caz,

e incompatibil cu preotul [i cu studentul teolog, care, `n felul acesta,

mai mult pierde din prestigiul personal [i al institu]iei biserice[ti

decât câ[tig\. Propaganda cu cuvântul, cu ideea, dar nu de pe scena

34 Ibidem, `n vol. cit., p. 870.
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adun\rii electorale, de unde se dau [i bani [i rachiu, ci `n toate oca-

ziile fire[ti ale vie]ii. Propaganda pentru idee, pentru neam, pentru

iubirea lui, dar nu pentru cutare sau cutare partid. S\ nu substi-

tuim neamului partidul. S\ fim na]ionali[ti, nu partidi[ti. S\ vorbim

de neam, nu de un partid sau altul. S\ aprindem dragostea de neam,

nu de partid”35. 

Programul de formare duhovniceasc\ recomandat de P\rintele

profesor poate fi sintetizat `n formula: teologie – teofilie – antropo-

filie, adic\ dobândirea unor cuno[tin]e `nalte, capabile s\ determine

sufletul la dragoste des\vâr[it\ fa]\ de Dumnezeu [i slujire jertfel-

nic\ exemplar\ a semenilor. Adresându-se tinerilor licen]ia]i, la sfâr-

[itul unui an academic, P\rintele rector le spunea: „Teologia pe care

a]i `nv\]at-o cred c\ a f\cut s\ r\sar\ `n sufletele voastre mândra floare

a teofiliei. Altfel, teologia a r\mas o s\mân]\ aruncat\ pe p\mânt

sterp [i se usuc\ pe `ncetul `n mintea voastr\. Teofilia este singura

putere care v\ va face preo]i adev\ra]i; ea singur\ va deschide sufle-

tele credincio[ilor vo[tri ca s\ r\sar\ `n ele cuvintele [i faptele voas-

tre. Teofilia este floarea care `nmoaie ogorul sufletelor. (...) Teo-

filia este `n acela[i timp antropofilie, este lumina bun\ `n privirile

`ndreptate spre oameni, este cuvânt cald de `ncurajare [i mângâiere,

este transformarea inimii tale `n pâinea pe care o frângi [i o dai spre

fiin]a altora”36. 

Metoda specific\ recomandat\ a fi practicat\ `n [colile teolo-

gice vizeaz\ sinteza `ntre [tiin]\ [i evlavie, `ntre cuno[tin]e [i tr\ire,

`ntre informa]ii [i rug\ciune, `ntre cunoa[tere [i practicare, `ntre cul-

tur\ [i duhovnicie. „{coala teologic\ este [i voie[te s\ devin\ tot

mai mult loc de cunoa[tere sau de vedere comun\ a lui Dumnezeu,

iar `ntrucât Dumnezeu este duh [i lumin\, [coala aceasta este [i loc

`n care cei ce vie]uiesc trebuie s\ se p\trund\ prin cunoa[tere, pân\

`n fiin]a lor, de lumin\ [i de duhul dumnezeiesc. Se transmite aici

o [tiin]\ `ntemeiat\ pe cea mai scrupuloas\ informa]ie [i urmând `n

modul cel mai precis doctrina Bisericii. Dar [tiin]a aceasta nu este

numai formul\ exterioar\, ci eviden]\ tr\it\, dogm\ verificat\ `n

adâncimile fiin]ei noastre `nalte, ale c\rei ape `i `nverzesc marile

35 Ibidem, `n vol. cit., pp. 870-871.
36 Idem, Cuvânt la `ncheierea anului [colar `n Academia Teologic\, `n „Tele-

graful Român”, an LXXXVI, nr. 25, 19 iun. 1938, p. 1, `n Cultur\ [i duhovnicie.

Opere complete…, vol. 2, pp. 275-276.
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poten]ialit\]i de adev\r [i de via]\. Iar sinteza aceasta de [tiin]\ [i

de evlavie, de doctrin\ riguroas\ [i de m\rturisire cutremurat\ este

posibil\ numai prin realizarea comuniunii `n cunoa[tere [i `n tr\ire

cre[tin\. Teologia noastr\ este doctrin\ transfiguratoare `n m\rtu-

risire de credin]\, `nflorit\ `n duhul de comuniune al celor ce sunt

aici. Dar acesta este secretul de via]\ al Bisericii. {coala noastr\ este

o parte din Biseric\, este ea `ns\[i Biserica”37. 

O trebuin]\ fundamental\, specific\ `nv\]\mântului teologic, o

constituie nevoia de interiorizare a studiului teologic, iar explica]ia

este urm\toarea: „se poate studia chiar Biblia `ntr-o manier\ exte-

rioar\. Cite[ti o bucat\ din ea, iei cuno[tin]\ de `ntâmplarea istorisit\

sau de faptul descris sau enun]at, mai `nve]i [i explicarea profeso-

rului referitoare la acel fapt [i r\spunzi la examen perfect. De toate

iei cuno[tin]\ exterior; nu te interpui cu via]a ta intim\, cu durerile [i

bucuriile tale, cu gândurile tale proprii, `n circuitul acesta care `n-

cepe cu `nv\]area lec]iei [i sfâr[e[te cu r\spunsul la examen. Tre-

când prin tine curentul, te va reorganiza potrivit cu el. Este datoria

profesorului s\ pun\ `n acest circuit pe student. Mijloacele? S\ le

caute, `ncercând la `nceput unul sau altul. Cred c\ cel mai potrivit

este s\ se prezinte pe sine `nsu[i ca pild\. Teologia este o [tiin]\ a

reexperiment\rii spirituale a adev\rurilor Bisericii. Deci experien]\,

adic\ aruncarea semin]ei, care e un text biblic, o propozi]ie dog-

matic\, `n interiorul t\u de profesor, `nc\lzit\ [i `ngrijit\, s\ apar\,

`n rodul ei, mai vie, mai dezvoltat\ `n toate am\nuntele ei, [i apoi

f\cut\ cunoscut\ `nv\]\ceilor, `ndemnându-i s\-[i semene [i ei acel

gr\unte [i `nv\]ându-i cum s\ se `ngrijeasc\ de cre[terea lui”38. 

Din partea studen]ilor teologi, P\rintele Profesor cere `mpro-

prierea sau asumarea cuno[tin]elor dobândite, `n sensul integr\rii

lor `ntr-un sistem moral de valori, capabile s\ le ordoneze via]a [i

s\ influen]eze pozitiv via]a semenilor. „S\ nu urm\ri]i numai culti-

varea min]ii, sf\tuia Sfin]ia Sa, ci a `ntregii voastre fiin]e, sau s\

coborâ]i `nv\]\mintele ce vor intra `ntâi `n mintea voastr\, `n toate

37 Idem, Cuvânt c\tre studenții teologi la `nceput de an academic, `n „Telegraful

Român”, an XCI, nr. 40, 3 oct. 1943, pp. 1-2, `n Cultur\ [i duhovnicie. Opere

complete, vol. 3, articole publicate `n „Telegraful Român” (1942-1993), Basilica,

2012, pp. 459-460.
38 Idem, Înv\]\mântul teologic `n alte ț\ri, `n „Telegraful Român”, an LXXXII,

nr. 40, 30 sept. 1934, p. 2, `n Cultur\ [i duhovnicie. Opere complete…, vol. 1, p. 496.
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regiunile fiin]ei voastre. ~ndeosebi s\ st\rui]i `n dezbr\carea voastr\

de omul patimilor, care este omul egoismului fizic [i al orgoliului

spiritual. Trebuie s\ n\zui]i de a deveni oameni ce nu mai sunte]i

ai vo[tri, ci ai lui Hristos [i ai semenilor. Cu cât este mai mult al al-

tora, cu atât e[ti mai important `n ansamblul existen]ei lui Dumne-

zeu. {i e[ti mai mult al altora nu preocupându-te de a te impune,

dar nici neglijându-te, ci `ncordând la maxim puterile tale, dar `n

slujba altora, nec\utând ale tale, nevorbind de tine, neavând pre-

ten]ii pentru tine. Numai `n felul acesta, iubi]i studen]i, ve]i putea

ar\ta lumii cre[tinismul ca pe un factor capabil de o puternic\ trans-

formare a omului [i a societ\]ii. {i numai a[a cre[tinismul va fi prin

voi o for]\ transformatoare a lumii”39. 

Prin urmare, o prim\ component\ a educa]iei teologice `nalte o

constituie dobândirea unei culturi religioase [i profane `nalte, a unor

cuno[tin]e cât mai bogate [i variate, capabile s\ ofere r\spunsuri

tuturor provoc\rilor lumii contemporane [i `ntreb\rilor existen]iale

ale sufletului omenesc. Din acest motiv, recomand\rile dasc\lilor de

teologie trebuie s\ vizeze l\rgirea preocup\rilor, lecturilor [i inte-

resului tinerilor fa]\ de [tiin]ele [i disciplinele aflate `n rela]ie [i uni-

tate cu teologia, `n special cele umaniste, dar [i o orientare general\

`n [tiin]ele exacte, aflate ast\zi `ntr-un dialog tot mai intens cu teo-

logia cre[tin\. Odat\ ce Biserica este chemat\ la „marea ofensiv\ a

culturii [i a duhului misionar”40, `n [colile de teologie trebuie s\ fie

dezvoltate „acele preocup\ri care pot face adev\rul cre[tin evident

omului de azi, care a parcurs drumul [tiin]ei [i al filosofiei din ulti-

mele veacuri. Ne trebuie mult\ filosofie [i apologetic\ cre[tin\, ne

trebuie o mi[care puternic\ de gândire cre[tin\, pentru a l\muri [i

`ntemeia, `n lumina [i `n fa]a noilor forme de gândire, a noilor pro-

grese ale [tiin]ei, Adev\rul cre[tinismului”41. 

Dintre lecturile teologice, P\rintele St\niloae recomand\ Sfânta

Scriptur\ [i Vie]ile Sfin]ilor. „Face]i `ndeosebi lectur\ religioas\ pen-

tru edificarea sufletului. Citi]i din Vie]ile sfin]ilor [i ale marilor eroi ai

cre[tin\t\]ii. Dar mai mult decât toate, citi]i Sfânta Scriptur\. Citi]i

zilnic din ea [i sorbi]i-i con]inutul cu evlavie, pentru a putea izvor`

39 Idem, Cuvânt c\tre studenții..., `n vol. cit., pp. 460-461.
40 Idem, Cultur\ [i duhovnicie, `n „Telegraful Român”, an XC, nr. 39, 27 sept.

1942, p. 1, `n Cultur\ [i duhovnicie. Opere complete…, vol. 3, p. 282.
41 Ibidem, `n vol. cit., p. 281.
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cu timpul cuvântul ei din voi. Sfânta Scriptur\ trebuie s\ o cunoa[-

te]i a[a de perfect [i s\ v\ fie a[a de drag\, cum `i este copilului la

sfâr[itul anului abecedarul sau gospodarului, care nu cite[te alte c\r]i,

calendarul de pe mas\. Cred mult `n virtu]ile Sfintei Scripturi de-a

crea `n suflet acea calitate de preot, de care v-am vorbit”42. 

Acesta trebuie s\ fie idealul de educa]ie pentru tinerii teologi:

„s\ ajung\ cât mai mult str\b\tu]i de duhul dumnezeiesc, pentru a

lucra cu convingere, cu iubire [i cu avânt pentru Dumnezeu `n mij-

locul societ\]ii”43. 

~n anii de preg\tire, viitorul slujitor al altarului trebuie s\ se exer-

seze `n rug\ciune [i `n studiu, acestea constituind cele dou\ mijloace

prin excelen]\, care `l vor ajuta `n pastora]ie. „Rug\ciunea [i studiul,

spune P\rintele profesor, sunt cele dou\ for]e cu ajutorul c\rora se

`nal]\ preotul `n sferele cele mai apropiate de Dumnezeu. Un preot

care se roag\ mult [i care cite[te mult, `n singur\tate [i `mpreun\ cu

credincio[ii, e un preot care-[i va `ndeplini toat\ misiunea `n mod

ideal. (...) Rug\ciunea e prima, [i apoi studiul. Sau studiul f\r\

rug\ciune e materie rece, inert\, [i te face [i pe tine inert sau cel

mult tragic, aruncându-te `n tot felul de `ndoieli. Dar studiul `nc\lzit

de focul rug\ciunii te [i bucur\, te [i lumineaz\ mai mult (c\ci in-

spira]iile rug\ciunii `nmul]esc `n]elegerea dobândit\ prin studiu) [i-]i

d\ [i putere de ac]iune”44. 

Criza religioas\ a lumii, precum [i sc\derile din cadrul `nv\]\-

mântului teologic au drept cauz\ criza rug\ciunii. Lumea `[i va

redobândi lini[tea pe m\sura redescoperirii [i practic\rii rug\ciunii,

iar `n aceast\ lucrare duhovniceasc\ rolul preo]ilor este esen]ial. ~ns\,

pentru a-i ajuta pe al]ii s\ o descopere, trebuie mai `ntâi ei s\ fie

iscusi]i practican]i ai acesteia. Rug\ciunea constituie un „mijloc de `n-

duhovnicire”45, „inima credin]ei”46, duhul sfintelor slujbe, c\ci, spune

42 Idem, La `nceputul anului `n Academia Teologic\ „Andreian\”, „Telegraful

Român”, an LXXXV, nr. 37, 12 sept. 1937, p. 1, `n Cultur\ [i duhovnicie. Opere

complete…, vol. 1, p. 117.
43 Idem, Pentru o mai bun\ educație..., `n vol. cit., p. 867.
44 Idem, Un mare pas `nainte, `n „Telegraful Român”, an LXXXIII, nr. 45, 27

oct. 1935, p. 1, `n vol. cit., p. 724.
45 Idem, Cuvânt la deschiderea anului [colar la Academia Teologic\ „Andre-

ian\”, `n „Telegraful Român”, an LXXXVI, nr. 39, 25 sept. 1938, pp. 2-3, `n Cul-

tur\ [i duhovnicie. Opere complete…, vol. 2, p. 324.
46 Ibidem.
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P\rintele St\niloae, „când preo]imea va descoperi rug\ciunea per-

sonal\ ca metod\ pastoral\, va turna duhul personal [i `n rug\ciunea
ceremonial\, va pune `n plin\ valoare uria[a comoar\ duhovniceasc\

a sfintelor noastre slujbe”47. 

Dat\ fiind importan]a rug\ciunii `n via]a cre[tinului, P\rintele

St\niloae consider\ c\, `n rela]ia dintre [tiin]\ [i rug\ciune, `n for-

marea viitorilor preo]i, accentul trebuie s\ cad\, `n ultim\ instan]\,

pe rug\ciune, [i aceasta pentru c\ r\spunsurile existen]iale nu le

afl\m `n c\r]i sau `n teorii, ci la cap\tul rug\ciunii curate [i ne`nce-

tate. Cel mai important lucru `ntr-o facultate de teologie este, potrivit,

Sfin]iei Sale, „a deprinde pe viitorii preo]i s\ se roage. Rug\ciunea

trebuie s\ constituie `n programul [colii partea esen]ial\. Rug\ciu-

nea trebuie s\ se mi[te cel pu]in tot atât de frecvent `n con[tiin]a

tân\rului ucenic al Domnului, cât preocuparea de studiu. (...) E

datoria profesorilor [i a celor ce conduc internatul [colii ca s\ `n-

drume via]a sufleteasc\ a tinerilor `n a[a fel `ncât s\ nu fie aproape

clip\ `n care paraclisul s\ nu aib\ un rug\tor `n el. A[a cum e lucru

firesc `n orice [coal\ s\ nu fie clip\ `n care nu e cineva `n bibliotec\
sau cu o carte `n mân\”48. 

Al\turi de studiu [i rug\ciune, P\rintele profesor acord\, `n ca-

drul facult\]ilor de teologie ortodox\, un rol esen]ial duhovnicului

sau p\rintelui duhovnicesc. Acesta trebuie s\ fie un bun cunos-

c\tor al sufletului uman, cu toate cutele, `ntunecimile [i culmile sale.

Dintre calit\]ile esen]iale ale acestui „director de con[tiin]e”, P\rin-
tele St\niloae subliniaz\ tactul pastoral [i respectul fa]\ de delicate]ea
firii umane: „Nu trebuie s\ se cad\ `n gre[eala c\ via]a spiritual\

`nseamn\ o uniformizare a aptitudinilor [i, peste tot, o `mb\trâ-

nire prematur\ a tinerilor. Via]a spiritual\ d\ direc]ie `nalt\ pasiunii

[i avântului tineresc, nu o anuleaz\. S\ fie l\sa]i tinerii cu tempera-

mentele lor, cu `nclina]iile lor, puse `n slujba lui Dumnezeu. Unul e

lini[tit, meditativ: s\ citeasc\, s\ gândeasc\, s\ comunice [i altora

fructul gândurilor sale; altul e avântat: s\ predice, s\ `nfl\c\reze pe

ceilal]i pentru ac]iunile nobile; care e vesel, s\ fie vesel [i s\ cânte,

dar veselia s\-i fie curat\”49. 

Mai mult decât oricare alt cadru didactic, duhovnicul trebuie s\

vegheze, asemenea unui p\rinte iubitor [i atent, la conturarea [i

47 Ibidem, `n vol. cit., p. 325.
48 Idem, Un mare pas `nainte..., `n vol. cit., p. 724.
49 Idem, Pentru o mai bun\ educație..., `n vol. cit., p. 869.
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afirmarea personalit\]ii [i la formarea caracterului religios-moral

al tinerilor teologi. Spre aceasta `l va conduce pe viitorul preot prin

„lecturi bine alese, prin convorbiri men]inute la aceast\ problem\

[i necoborâte pe planuri inferioare, prin emanarea din sine, din

purt\rile sale, a acestei vie]i spirituale, prin corectarea cu blânde]e

duhovniceasc\ a celor mai mici detalii gre[ite din manifestarea tine-

rilor; duhovnicul va reu[i s\ fac\ mult. ~n felul acesta se `mbin\ or-

ganic, se topesc una `n alta, metoda pozitiv\ cu cea negativ\”50.

Un alt lucru interesant [i important `n formarea studen]ilor teo-

logi, asupra c\ruia insist\ P\rintele profesor, este existen]a unor

internate `n imediata proximitate a facult\]ilor, pentru ca studen]ii

s\ fie p\zi]i de zgomotele [i risipirea marilor aglomera]ii de popula]ie,

de ispitele tot mai numeroase [i mai puternice „din lume”. Viitorii

preo]i, spune P\rintele, referindu-se la cazul capitalei, „nu se pot

forma `n mahalalele Bucure[tilor, care numai mediu potrivit pentru

formarea de preo]i nu sunt. Aceste internate, care vor trebui conduse

de Biseric\, `i vor cuprinde pe to]i studen]ii teologi. Nu se poate

concepe preot care s\ nu fi primit instruc]ia din facultate [i o `ndru-

mare bisericeasc\, duhovniceasc\, pas de pas, `ntr-un internat care

s\-i permit\ s\ se adune din `mpr\[tierea la care `l `ndeamn\ un ora[

ca Bucure[ti”51. 

Cu titlu de particularitate, semnal\m aprecierea P\rintelui pro-

fesor Dumitru St\niloae fa]\ de Facultatea de Teologie Ortodox\ din

Cern\u]i, la care studiase, [i fa]\ de Academia Teologic\ „Andreian\”

din Sibiu, la cârma c\reia s-a aflat. Despre Facultatea din Cern\u]i el

se exprim\ elogios, spunând c\ aceasta este „cea mai veche [coal\

româneasc\ de cultur\ teologic\ `nalt\. Ea a creat teologia româ-

neasc\, ridicându-ne de la citirea empiric\ a textelor patristice, la

o cunoa[tere, o `n]elegere sistematic\ a doctrinei cre[tine. Ea a f\cut

mai mult decât statul nostru [i tot ce trebuie s\ fac\ el, pentru p\s-

trarea [i strângerea leg\turilor noastre cu popoarele ortodoxe din

sud-estul european, `n baza comunit\]ii de credin]\”52. 

50 Ibidem, `n vol. cit., p. 868. 
51 Idem, Reorganizarea facult\ților de teologie, `n „Telegraful Român”, an

LXXXI, nr. 53, 1 iul. 1933, pp. 1-2, `n Cultur\ [i duhovnicie. Opere complete…,

vol. 1, p. 318.
52 Idem, Facultatea de Teologie din Cern\uți, `n „Telegraful Român”, an XC,

nr. 21, 24 mai 1942, pp. 1-2, `n Cultur\ [i duhovnicie. Opere complete…, vol. 3,

p. 102-103.
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Aceasta a reprezentat, `n cadrul teologiei ortodoxe române[ti,

„un stil propriu, extrem de necesar. Prin leg\turile ei cu teologia

german\, ea reprezint\ elementul de sobrietate [i scrupulozitate

`n tot scrisul ei. Paznic\ sever\ a formul\rilor precise, tradi]ionale,

ea este frân\ necesar\ [i criteriul ne`n[el\tor pentru scrisul nostru

teologic, care, f\r\ `ndoial\, este bine, pe de alt\ parte, s\ fie str\-

b\tut [i de avânt, [i de o str\duin]\ de adâncire [i l\rgire a orizon-

tului spiritual, laturi `n care exceleaz\ alte centre teologice”53. 

Dac\ despre Facultatea din Cern\u]i vorbea la timpul trecut,

`n Facultatea de la Sibiu Sfin]ia Sa `[i punea multe speran]e, ca

una care r\spundea la dou\ trebuin]e esen]iale ale neamului: „Pe de

o parte, ]inând seam\ de trebuin]ele religioase ale poporului nostru,

ea va n\zui s\ preg\teasc\ preo]i, care s\ se apropie cât de deplin

de idealul p\storului de suflete. Tindem s\ f\urim preo]i cu inimi

curate [i blânde, `nc\lzite de singura pasiune, a iubirii lui Hristos

[i de popor, fântâni ale sensibilit\]ii cre[tine, sfe[nice de lumin\ [i

ruguri de jertf\ pentru neam [i lege. Ne dorim acel preot care, stând

cu inima lui lâng\ inima poporului, se str\duie[te s\-i limpezeasc\ [i

s\-i `nnobileze necontenit sufletul cu `nv\]\tura cre[tin\, cea mai

minunat\ putere prin care se poate transforma fiin]a uman\, din

r\sad al naturii `n lujer de lumin\ cereasc\. Chipul de preot spre

care vor tinde str\duin]ele acestei Academii trebuie s\ aib\ o fa]\ din

care s\ iradieze lumina Taborului, a dragostei samarineanului milos-

tiv. Toate necazurile [i greut\]ile poporului trebuie s\ g\seasc\ `n

el un alin\tor. El va r\scoli [i va polariza toate for]ele de ajutorare `n

sufletele credincio[ilor, pentru a le pune `n slujba celor obidi]i”54. 

P\rintele profesor Dumitru St\niloae regreta, la vremea alc\tuirii

acestor reflec]ii, lipsa unor preocup\ri de actualizare a materiilor

de studiu teologic, astfel `ncât s\ poat\ r\spunde fr\mânt\rilor omu-

lui contemporan, `n conformitate cu ideile sau categoriile sale inte-

lectuale [i morale, `ntr-un limbaj viu [i capabil s\ mi[te [i s\ influ-

en]eze sufletele. Dintre recomand\rile sale explicite, important este

`ndemnul spre aprofundare [i dialog a [tiin]elor [i disciplinelor laice,

care, toate, ar trebui s\ slujeasc\ `mbun\t\]irii vie]ii spirituale a

53 Ibidem, `n vol. cit., pp. 103-104.
54 Idem, Cuvântarea P\rintelui rector dr. Dumitru St\niloae la serbarea Aca-

demiei Teologice „Andreiene” din 23 mai 1943, `n „Telegraful Român”, an XCI,

nr. 22, 30 mai 1943, p. 2-3, `n vol. cit., p. 388.
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omului. „Ceea ce ne lipse[te azi, spunea P\rintele St\niloae, este o

prelucrare a asceticii, atât pe baza idealurilor cre[tine, dar [i pe a

rezultatelor a[a de bogate ale [tiin]ei psihologice: s\ [tim cum se in-

troduce [i se `nr\d\cineaz\ p\catul cutare sau cutare `n suflet, cum

se manifest\, cum lucreaz\ la r\d\cina omului, cum poate fi localizat

[i comb\tut. Ne lipse[te orice lucrare serioas\ pe terenul medicinii

suflete[ti. {tiin]a bolilor suflete[ti [i a combaterii lor e `ntr-o faz\

primitiv\. Ne place [i azi s\ ardem boala cu fierul ro[u al pedepsei,

`n loc s-o trat\m din\untru `n afar\, organic”55. 

Concluzii

Ajun[i la finalul cercet\rii noastre privind necesitatea [i sensul

reform\rii `nv\]\mântului teologic, din perspectiva celui mai mare

teolog ortodox român, poate lucrul cel mai potrivit `l constituie pro-

punerea spre reflec]ie a cuvintelor sale. P\rintele profesor Dumitru

St\niloae considera c\ o astfel de reform\, necesar\ [i a[teptat\, „tre-

buie s\ fie orientat\ `ntr-o direc]ie tocmai contrar\: descongestiona-

rea facult\]ilor de teologie de materiile parazitare, care r\pesc timpul

[i aten]ia [i irosesc inutil energiile tinerilor”56. 

Iar, `n privin]a aspectelor practice, punctuale, Sfin]ia Sa propunea

„s\ se dea dezvoltare studiilor de concep]ie, de mistic\ [i de practic\

cre[tin\. S\ se l\rgeasc\ studiul dogmatic, s\ se creeze catedre de

Filosofie cre[tin\, de Apologetic\, de Mistic\ cre[tin\, catedre pentru

studiul problemelor actuale `n lumina cre[tinismului ortodox. S\ se

studieze doctrina [i spiritul curentelor spirituale necre[tine, spiritul

celorlalte confesiuni [i secte cre[tine `n opozi]ie cu spiritul Ortodo-

xiei, s\ se l\rgeasc\ `n adev\ratele institute studiul pastoral [i cate-

hetic. Azi nu cere lumea aramaic\, ci atitudine `n problemele vie]ii

[i caractere ce pot transforma societatea”57. 

Sintetizând medita]iile [i propunerile P\rintelui St\niloae privind

reforma `nv\]\mântului teologic [i sensul acesteia, putem conclu-

ziona c\ teologul român sublinia necesitatea insist\rii asupra celor

dou\ mijloace esen]iale de formare duhovniceasc\ a studen]ilor

55 Idem, Pentru o mai bun\ educaţie..., `n vol. cit., p. 869.
56 Idem, Reorganizarea facult\ților de teologie, `n „Telegraful Român”, an LXXXI,

nr. 53, 1 iul. 1933, pp. 1-2, `n Cultur\ [i duhovnicie. Opere complete…, vol. 1, p. 315.
57 Ibidem, `n vol. cit., pp. 315-316.
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teologi, viitorii slujitori ai altarelor str\bune, [i anume: cultura [i

duhovnicia, preg\tirea [i tr\irea, [tiin]a [i rug\ciunea, iar `n pri-

vin]a schimb\rilor necesare `nv\]\mântului teologic, pentru ca acesta

s\ poat\ oferi r\spuns adaptat vremurilor [i problemelor omului

contemporan, Sfin]ia Sa recomanda eliminarea din programele de

studiu a acelor discipline care sunt anacronice [i f\r\ relevan]\ `n

planul mântuirii, `nlocuirea lor cu unele absolut necesare cunoa[-

terii adev\rului credin]ei ortodoxe (Teologia Dogmatic\), practice

[i experimentale: Ascetica, Mistica, ori unele esen]iale `n formarea

liturgic\ a viitorilor preo]i: Teologie Liturgic\ [i Pastoral\, precum

[i unele discipline de dialog, asemenea Filosofiei cre[tine, Apologe-

ticii, Psihologiei religioase. Chiar [i acestea trebuie predate de cadre

didactice de o cert\ voca]ie pedagogic\, cu o preg\tire intelectual\

`nalt\ [i de o probitate moral\ irepro[abil\, iar finalitatea lor nu

trebuie s\ fie teoretic\ [i abstract\, ci una practic\, formativ\. 


