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Abstract

The Theology can be a science, but must be a science in God and above this,

theology must be a way of life, a way of relating to God and to the word in which

we live. And the experience of the true theologians in state of holiness is not only a

miracle, but an absolutely necessary condition of Christians today.

The conception about theology and theological education of Pr. Prof. Du-

mitru St\niloae is one faithful to Church Fathers. Education of young people is

closely connected with Christian morality and of all subjects, theology fully satisfy

the thirst for knowledge. Far from being just a science, theology is an expression

of religious experience which should produce religious experience. So, theological

school is the place for knowledge of God. The divine knowledge is closely con-

nected with the ideal of theologian student – the priesthood, a quality of the soul

which is acquired through courage and angelic purity. Pr. Dumitru St\niloae re-

commended religious reading, a father confessor – as an existential model and

an increase in church worship, to deepen the spiritual life of theological students.

Theological education doesn't exclude systematic study, but it suggests an acqui-

rement through meditation and prayer. The purpose of this education is to trans-

form the man and the society, to resemblance with Christ, the Supreme Teacher.
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Introducere

Cine suntem noi cei care ne a[ez\m `n scris gândurile [i me-

dita]iile proprii? Simpli speculan]i, sau teologi? Simplu speculant pare

a fi cel care-[i d\ cu p\rerea, care, indiferent dac\ este sau nu `n cu-

no[tin]\ de cauz\, interpreteaz\ totul `n lumina ra]iunii sale. Acesta

este singurul s\u criteriu de judecat\: propria-i ra]iune [i propriile-i

experien]e. ~n schimb, teologul este cel care mai mult tace [i se
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roag\, iar când scrie, scrisul vine ca un reflex necondi]ionat al t\-

cerii, al rug\ciunii continue, care-i scald\ `ntreaga via]\. 

Sfântul Simeon Noul Teolog s-a revoltat `mpotriva oric\rei teo-

logii abstracte [i de liter\, lipsite de temelie duhovniceasc\, c\ci,

potrivit lui, nu prin studii se dobânde[te cunoa[terea lui Dumne-

zeu. ~ns\ el nu respinge orice studiu intelectual `n domeniul teo-

logiei, ci `i opune acestuia o contempla]ie intelectual\ s\vâr[it\

prin Duhul Sfânt. Astfel, nu numai studiile profane, dar nici chiar

o lectur\ a Sfin]ilor P\rin]i, când nu este f\cut\ `n duhul lor, nu

duce la adev\rata cunoa[tere de Dumnezeu1. Sfântul Simeon se

opune prin aceasta chiar [i celor care citesc pe Sfin]ii P\rin]i doar `n

scopul de a str\luci prin vasta lor cultur\.

Pe lâng\ cuvintele veritabilului teolog, Sfântul Simeon, cuvin-

tele mele sunt de prisos, dar pentru a face o analiz\ succint\ `ntre un

simplu speculant [i un teolog veritabil, voi face uz de ele. Ra]iu-

nea teologului se afl\ `n Dumnezeu, o ra]iune teonom\, iar nu una

autonom\ – expresie a seculariz\rii –, iar scopul pentru care teolo-

ghise[te este, fie pentru a ap\ra credin]a de eresuri, fie pentru a-L

propov\dui pe Dumnezeu. Dumnezeu, credin]a `n El – acesta este

motivul pentru care el teologhise[te, iar nu satisfacerea propriei

`nset\ri a egoismului. Dumnezeu este ra]iunea de a fi [i de a teolo-

ghisi. ~n raport cu Acesta, teologii nu sunt decât vase alese, `n care

Duhul Se pogoar\ [i inspir\, iar c\ este a[a vedem `n experien]ele

profe]ilor Vechiului Testament, care vorbeau doar pentru c\ Dum-

nezeu vorbea prin ei.

{i apoi, la simplul speculant, p\rero-log, poate ap\rea [i o alt\

discrepan]\: `ntre „a spune” [i „a face”. Or, la teolog aceasta nu este

cu putin]\, c\ci ceea ce el teologhise[te este ~nsu[i Dumnezeu, `ntru

Care el `[i desf\[oar\ via]a. De[i `nc\ `n lume [i supus tenta]iilor de

tot felul, mintea lui cea a]intit\ `n Hristos le respinge, asigurându-i

acel confort interior pe care p\rin]ii `l numesc „nep\timire”.

Lipsa acestei discrepan]e `ntre cuvânt [i fapt\ ofer\ discursului

teologic o autoritate ce vine din interiorul s\u, o autoritate care nu se

impune cu for]a, ci, paradoxal, prin t\cere, prin t\cerea rug\toare.

1 Arhiepiscopul Vasili Krivo[ein, ~n lumina lui Hristos. Via]a [i `nv\]\tura du-

hovniceasc\ ale Sfântului Simeon Noul Teolog, traducere din limba francez\ de

Preot. prof. dr. Ioan-Vasile Leb [i Ierom. Gheorghe Iordan, EIBMBOR, Bucure[ti,

2005, p. 210. 
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C\ este a[a ne-o spune Evanghelistul: „{i L-a `ntrebat Irod multe

lucruri, dar El nu i-a r\spuns nimic” (Lc. 23, 9), [i aceasta nu pen-

tru c\ nu [tia ce s\ r\spund\.

~n concluzie, r\spunsul la `ntrebarea adresat\ la `nceput nu `l

voi putea oferi eu, ci mizez pe maturitatea duhovniceasc\ a celor

care `[i vor adresa aceast\ `ntrebare.

I. Medita]ii asupra Teo-logiei

Referitor la proprietatea tranzitiv\ a numerelor, `n matematic\

se afirm\: dac\ a=b, iar b=c, atunci a=c. Aceast\ expresie a rela]iei

tranzitive este `ntâlnit\ [i `n logic\, având drept baz\ o rela]ie de ega-

litate, de echivalen]\ `ntre cele trei numere, oricare ar fi ele. Extras\

din acest context [i aplicat\ realit\]ilor vie]ii cotidiene, aceast\ pers-

pectiv\ tranzitiv\ cap\t\ o nuan]\ simplist\, rezultând `ntr-o cata-

logare relativ u[oar\ a categoriilor vie]ii, `n func]ie de rela]iile contex-

tuale. Prioritar\ `ntr-o astfel de perspectiv\ este deduc]ia logic\, având

la baz\ autonomia gândirii…, o gândire ce trebuie s\ ]in\ cont de

autodeterminarea proprie a realit\]ilor.

Se pune `ns\ urm\toarea `ntrebare: ~n ce m\sur\ aceast\ logic\

simplist\, aceast\ catalogare rapid\ [i contextual\ se aplic\ `n do-

meniul Teologiei? Este Teologia un domeniu c\ruia i se poate aplica

filtrul simplit\]ii?

R\spunsul, `n integralitatea sa, va veni pe m\sura parcurgerii

urm\toarelor rânduri.

Premisa de la care plec\m este aceea c\ adev\rata Teologie nu

este un sistem de concepte autonome, a c\ror rela]ie contextual\ s\

poat\ da na[tere la noi concepte. Rela]iile dintre conceptele teolo-

gice nu se explic\ prin logica tranzitiv\, ci prin ceva cu mult mai

superior acesteia: taina. Astfel, Teologia adev\rat\ se define[te prin

tainele credin]ei, `n cuprinsul ei `ntâlnindu-se „abisuri”, peste care

cugetarea omeneasc\ nu poate s\ p\[easc\, pentru a le cuprinde `n

esen]a lor. Exemplificând aceste „abisuri”, pentru a ne face mai u[or

`n]ele[i, amintim de distinc]ia dintre necreat [i creat, dintre incog-

noscibil [i totu[i `mp\rt\[ibil, dintre n\scut, iar nu f\cut, dintre na[-

tere [i pururea feciorie, iar exemplele ar putea continua.

Orice `ncercare a min]ii omene[ti de a interpreta `ntr-o manier\

simplist\ profundele taine ale teologiei se va transforma `ntr-o de-

viere de la Calea, Adev\rul, [i implicit de la Via]a, m\rturisite de peste
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dou\ milenii `ncoace. Singura metod\ de cercetare care se poate

aplica de o inim\ desp\timit\ este metoda credin]ei. Celebra afir-

ma]ie „crede [i nu cerceta”, care de altfel `n spa]iul R\s\ritului cre[tin

nu [i-a g\sit niciodat\ locul, devine, prin „`ncre[tinare”, crede [i cer-

ceteaz\ prin tainele credin]ei. Iar aceasta este tocmai veritabila

expresie a st\rii de fericire: „Ferici]i cei ce n-au v\zut [i au crezut!”

(In 20, 29).

Prin credin]\, cel ce [i-a cur\]it sufletul de patimi, `ncununându-l

cu dumnezeie[tile virtu]i, `[i une[te mintea cu inima [i, astfel, cu

mintea slujitoare pe altarul inimii – cu ra]iunea slujind credin]ei –,

`ntr-o profund\ liturghie interioar\, va aduce o doxologie conti-

nu\ lui Dumnezeu prin rug\ciune curat\. ~n acest mod, `ndemnul

apostolic: „Ruga]i-v\ ne`ncetat!” adresat tesalonicenilor (5, 17), dar

universal valabil, `[i va deschide taina sa, descoperindu-i nevoito-

rului sensul adânc de dincolo de aparen]\. „Ruga]i-v\ ne`ncetat!”

devine „Cunoa[te-]i ne`ncetat, prin credin]\, tainele dumnezeie[ti!”.

Iar c\ este a[a, o m\rturise[te `nsu[i Evanghelistul: „{i aceasta este

via]a ve[nic\: S\ Te cunoasc\ pe Tine, singurul Dumnezeu ade-

v\rat, [i pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (In 17, 3). ~ns\ felul acestei

cunoa[teri, modalitatea prin care ea se aduce la `ndeplinire, face apel

nu la categoriile ra]iunii omene[ti, ci tot la tainele dumnezeie[ti, c\ci

taina, o tain\ mai adânc\ ne descoper\. Concret, inima cur\]it\ [i

virtuoas\, jertfind lui Dumnezeu rug\ciune sc\ldat\ `n lacrimile po-

c\in]ei, se va `mp\rt\[i de harul dumnezeiesc, de lumina cea ne-

creat\ a dumnezeirii, sensul prin excelen]\ al tuturor ra]iunilor. Aceast\

lumin\ scald\ mintea omeneasc\, umplând-o, `n acela[i timp, de

sensurile cele mai sublime, descoperindu-i tainele cele dumnezeie[ti:

„Taina cea din veci ascuns\ neamurilor, iar acum descoperit\ sfin-

]ilor S\i” (Col. 1, 26).

{i totu[i nici `n]elegerea acestor taine nu se va face `ntr-un mod

simplist, golitor de sens, ci, tot `n mod tainic, permanent r\mânând

un adânc de tain\, pe care omul nu-l poate [i nici nu-l va putea cu-

prinde. Acest adânc de tain\ inaccesibil persoanei umane create

este identificat `n tradi]ia patristic\ cu Fiin]a lui Dumnezeu Cel Ne-

creat [i Ve[nic, Fiin]\ cu totul incognoscibil\ omului, afar\ doar de

propriile-i rev\rs\ri luminoase, adic\ de lucr\rile sau energiile Sale

necreate, incognoscibil\ [i totu[i `mp\rt\[ibil\. Acest adânc de tain\

al Fiin]ei nu este expresia unui vid incognoscibil, adic\ un `ntuneric
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al lipsei de sens, [i aceasta pentru c\ taina Fiin]ei este `ntunecat\, `n

sensul preaplinului de lumin\, `n sensul orbirii din pricina nepu-

tin]ei sufletului de a primi atâta sens de lumin\, cât este capabil\

s\ ofere Fiin]a din Sine. Pe de alt\ parte, neputin]a cunoa[terii nu

este nici caracteristica vreunui refuz din partea lui Dumnezeu, ci este

tocmai expresia neputin]ei creatului de-a cuprinde sensul prin ex-

celen]\ al Necreatului. 

Prin aceasta, ra]iunea omeneasc\ se dovede[te a nu fi rea `n sine,

ci, ca descoperindu-[i adev\rata voca]ie `n Dumnezeu. Iar pentru

a `nt\ri aceast\ afirma]ie, voi spune c\ toate rev\rs\rile luminoase

de care se `mp\rt\[e[te persoana uman\, pe lâng\ faptul c\ nu reu[esc

niciodat\ s\ fie conceptualizate `ntr-un mod exhaustiv – permanent

r\mânând acel ceva care nu poate fi exprimat – sunt expresia

iubirii lui Dumnezeu, Care revars\ asupra sufletului doar atâta lu-

min\ cât poate el cuprinde, iubire pe care P\rintele profesor Du-

mitru St\niloae o nume[te „energie necreat\”.

~ns\ aceast\ iubire este r\spunsul dumnezeirii la iubirea jertfi-

toare [i lucr\toare a omului, pe care el [i-a manifestat-o din momentul

`n care, a[ezându-[i credin]a `n Dumnezeu, ca temelie a `ntregului

s\u edificiu, a `nceput a urca traseul ascetico-mistic spre piscurile

cunoa[terii adev\ratei teologii. Un efort ce se dovede[te a fi, `nc\

din timpul parcursului lui, iar nu doar finalmente, teandric, nu doar

uman.

Din cele spuse pân\ aici, vedem c\ la credin]\ s-a ad\ugat iu-
birea persoanei umane, `ns\ [i aceasta tot ca un r\spuns la iubi-
rea pe care Creatorul a s\dit-o `n crea]ia Sa. {i fiindc\, dup\ cum am

v\zut, `ntreaga lucrare a omului are nevoie de harul dumnezeiesc,
pentru ca lucrarea sa s\-i fie plinit\ – c\ci rug\ciunea Duhului Sfânt
pline[te rug\ciunea cea nedeplin\ a omului – nu ne mai r\mâne

decât n\dejdea ca Duhul Sfânt s\ vin\ [i s\ Se s\l\[luiasc\ `ntru noi,
precum o cerem `n rug\ciune. 

 Concluzionând, afirm\m faptul c\ logica Teologiei nu este o

logic\ simplist\, cauzal\, autonom\, ci o logic\ treimic\ a cre-
din]ei, a dragostei [i a n\dejdii, sc\ldat\ tainic de lumina harului
dumnezeiesc: „{i acum r\mân acestea trei: credin]a, n\dejdea [i dra-

gostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea” (I Cor. 13, 13).
~n acest fel, Teologia nu este considerat\ a fi un sistem de concepte
autonome [i simpliste, ci adev\rata Teologie se reveleaz\ `n carac-

terul ei de experien]\ existen]ial\ a divinului, sensurile sau logica
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acesteia (logos-urile) descoperindu-se `n Dumnezeu, fiind concen-
trice `n El, fiind Teo-logice: „Taina aceasta mare este; iar eu zic `n
Hristos [i `n Biseric\” (Efes. 5, 32).

II. Teologia academic\ [i studentul teolog din perspectiva 
P\rintelui Dumitru St\niloae

~n tradi]ia patristic\, conceptul de „teologie” are o dubl\ cono-

ta]ie: pe de o parte, semnific\ starea de comuniune cu Dumnezeu,

cea mai `nalt\ treapt\ a vie]ii spirituale, pe de alt\ parte, teologia este

[i cunoa[terea obiectiv\ a `nv\]\turii cre[tine. Fidel acestui spirit

patristic, Pr. prof. Dumitru St\niloae va defini teologia ca „o sintez\

de [tiin]\ [i evlavie, de doctrin\ riguroas\ [i de m\rturisire cutre-

murat\”2, a c\rei realizare este posibil\ numai prin comuniunea `n

cunoa[tere [i tr\ire cre[tin\. Astfel, „`ndeletnicirea cu cunoa[terea

lui Dumnezeu, fiind sus]inut\ de iubirea lui Dumnezeu, niciodat\ nu

poate obosi. Dac\ cineva obose[te `n aceast\ sublim\ ocupa]ie,

dovedit este c\ n-are iubire pentru Dumnezeu. Iar dac\ n-are iu-

bire, n-a cunoscut nimic”3.

De[i nu a realizat un anume tratat sau studiu pe tema studen-

tului teolog, parcurgând articolele semnate de Pr. prof. Dumitru

St\niloae putem `ntrez\ri, `ntr-o oarecare m\sur\, câteva linii defini-

torii despre ceea ce s-ar putea numi un profil al studentului teolog.

P\rintele St\niloae vede o educa]ie a tineretului f\cut\ pe te-

melia moralei cre[tine, o educa]ie care s\ conduc\ la cre[terea `n

spirit duhovnicesc, altfel, neputând fi vorba despre o educa]ie

autentic\4. O anume preg\tire a spiritului `n anumite credin]e [i

concep]ii va duce la o disciplin\ exterioar\ corespunz\toare. Accen-

tul educa]iei cade, a[adar, asupra influen]\rii directe a sufletului, iar

nu asupra unor tehnici sau reguli ce privesc prioritar trupul. ~ns\,

aceast\ preg\tire a sufletului trebuie s\ ]in\ cont de un fapt esen-

]ial, [i anume suveranitatea sau libertatea acestuia, `n sensul c\ nu

exist\ o putere care s\-l poat\ sili la ceva. ~n aceste condi]ii, se re-

comand\ dou\ moduri de educa]ie: prin exemplul personal [i prin

2 Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Cuvânt c\tre studen]ii teologi la `nceput de

an academic, `n Telegraful Român, anul XCI, 1943, nr. 40, p. 1.
3 Idem, ~ncre[tinarea `nv\]\mântului, `n Telegraful Român, anul LXXXVI,

1938, nr. 21, p. 2.
4 Ibidem, p. 1.
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s\direa `n suflet a unei credin]e `nalte. Dac\ primul mod de

educa]ie recomandat se prezint\ ca o „atrac]ie magnetic\ pentru

oameni”5, cel bazat pe credin]a religioas\, „o credin]\ ancorat\ `n

metafizic”6, va duce la apari]ia unui tineret disciplinat de for]a va-

lorilor cre[tine.

Pe lâng\ aspectul eficien]ei unei educa]ii axate pe morala cre[-

tin\, P\rintele St\niloae mai particularizeaz\ [i o alt\ fa]et\ a acesteia,

[i anume satisfac]ia maxim\ `n procesul cunoa[terii. Vorbind despre

felul `n care tinerii aleg s\ studieze la anumite [coli, P\rintele St\ni-

loae afirm\ c\ ei au `n vedere cel pu]in dou\ aspecte: aspectul

utilitarist, oportunist al societ\]ii, [i aspectul superiorit\]ii speciali-

z\rii respective, `n sensul c\ aceasta se ridic\ peste aspectul tehnic,

la ceva superior, la cunoa[terea adev\ratei realit\]i. ~n acest sens,

el afirm\: „Adev\ratele infinituri ale realit\]ii, ca ve[nic\ realitate [i

surpriz\, nu se reg\sesc `n direc]ie fizic-longitudinal\ [i vertical\,

ci `n suportul metafizic al lucrurilor, `n spirit [i `n via]a spiritual\.

(...) Setea de cunoa[tere o satisface mereu [i o ]ine mereu treaz\,

mai mult decât oricare alt studiu, cel al teologiei”7.

Dar, ce se `n]elege prin „studiul teologiei”? Este studiul teolo-

giei asemenea studiului oric\rei alte [tiin]e? P\rintele St\niloae ne d\

r\spunsul la aceast\ `ntrebare cu o fermitate patristic\: „Teologia

nu e o [tiin]\ ca scop `n sine. Când tinde s\ devin\ a[a ceva, ea nu

mai are nici o leg\tur\ cu religia”8. Teologia este „reflexiune asupra

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 expe-

rien]e religioase [i tinde s\ produc\ experien]\ religioas\”9. Din

aceast\ definire a Teologiei desprindem direc]ia spre care trebuie s\

se `ndrepte studiile [i preocup\rile dintr-o [coal\ teologic\, [i anume

spre clarificarea [i intensificarea vie]ii religioase cre[tine. ~n acest

sens, P\rintele Dumitru St\niloae se exprim\ radical: „Cine n-are

5 Idem, Disciplina tineretului, `n Telegraful Român, anul LXXXII, 1934, nr. 4, p. 1.
6 Ibidem, p. 1.
7 Idem, C\tr\ tinerii dela r\scruce, `n Telegraful Român, anul LXXX, 1932,

nr. 58, p. 2.
8 Idem, Problema `nv\]\mântului teologic, `n Telegraful Român, anul LXXXIII,

1935, nr. 10, p. 3.
9 Idem, Reorganizarea Facult\]ilor de Teologie, `n Telegraful Român, anul

LXXXI, 1933, nr. 53, p. 1.
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experien]\ religioas\ nu e nici teolog; pentru c\ nu `n]elege cuprin-

sul formelor pe care le mânuie[te”10. Pentru atingerea acestui ideal,

educa]ia teologic\ se folose[te de un mijloc pozitiv: via]a spiritual\. 

Pornind de la acest prim aspect, via]a spiritual\, putem `ncepe
conturarea unui profil ideal al studentului teolog, `n percep]ia P\-
rintelui St\niloae. Dac\ [coala teologic\ este v\zut\ ca „loc de cu-
noa[tere sau de vedere comun\ a lui Dumnezeu, iar Dumnezeu e
duh [i lumin\, [coala aceasta e [i loc `n care cei ce vie]uiesc trebuie
s\ se p\trund\ prin cunoa[tere, pân\ `n fiin]a lor, de lumina [i de
duhul dumnezeiesc”11. Se vorbe[te, a[adar, despre deplina `nduhov-
nicire a studentului teolog, `nduhovnicire ce trebuie pus\ `n strâns\
leg\tur\ cu idealul urm\rit de acesta: idealul de preot. 

Preo]ia, `n viziunea P\rintelui St\niloae, trebuie s\ devin\ „o
calitate a sufletului, `ntre]esut\ intim cu toat\ fiin]a ta, a[a `ncât s\
nu mai po]i face nici o separa]ie, nici o distinc]ie `ntre tine [i ea”12.
Eroismul preo]esc – prin eroism a se `n]elege stavila puternic\ `m-
potriva imoralului – „nu poate fi decât emana]ia unei depline ilumi-
n\ri interioare”13, iar aceasta trebuie preg\tit\ `nc\ de pe b\ncile
[colii. Astfel, punându-se `n leg\tur\ cu idealul urm\rit, studentul teo-
log va `n]elege credin]a mai degrab\ ca un proces de via]\, decât ca
o serie de tematici [colare. Pentru aceasta, P\rintele St\niloae cere
studen]ilor teologi dou\ calit\]i esen]iale: s\ fie viteji ca `ngerii (slu-
jitori adev\ra]i ne`nfrica]i de du[manii lui Hristos) [i cura]i ca `ngerii.
Despre aceast\ ultim\ calitate, el afirm\: „Viitorul preot e dator s\
realizeze `n sine cât mai deplin acest chip al des\vâr[itului slujitor al
lui Dumnezeu, care e `ngerul. (...) El trebuie s\ fie absorbit deplin
[i cu ardoare de singurul gând, al slujirii lui Dumnezeu, uitând cu
totul de ale sale. Numai pentru Dumnezeu trebuie s\ tr\iasc\, Dum-
nezeu s\-l covâr[easc\ cu totul. (...) Numai f\cându-ne pe noi ruguri
incandescente ale credin]ei, realizând `n noi `n m\sur\ maxim\ chi-
pul omului care tr\ie[te viguros din credin]\, vom putea sus]ine fla-
c\ra credin]ei biruitoare [i `n mijlocul neamului nostru”14. 

10 Ibidem, p. 2.
11 Idem, Cuvânt c\tre studen]ii teologi..., p. 1.
12 Idem, La `nceputul anului `n Academia teologic\ „Andreian\”, `n Tele-

graful Român, anul LXXXV, 1937, nr. 37, p. 1.
13 Idem, ~nv\]\mântul teologic `n alte ]\ri, `n Telegraful român, anul LXXXII,

1934, nr. 40, p. 2.
14 Idem, Cuvânt c\tr\ studen]ii teologi la sfâr[it de an academic, anul LXXXIX,

1941, nr. 26, p. 3.
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Vedem, a[adar, c\ raportându-ne la idealul urm\rit, reiese din

statutul studentului teolog o responsabilitate [i, `n acela[i timp, o sar-

cin\ de `ndeplinit: `nduhovnicirea. Recunoscând greutatea acestei

sarcini, P\rintele St\niloae recomand\ studen]ilor, `n primul rând,

o lectur\ religioas\ din Vie]ile Sfin]ilor [i din Sfânta Scriptur\: „Cred

mult `n virtu]ile Sfintei Scripturi de-a crea `n suflet acea calitate de

preot de care v-am vorbit”15. 

Un alt factor permanent `n procesul `nduhovnicirii `l constituie

duhovnicul, c\tre care studen]ii sunt `ndemna]i s\ alerge. Prin con-

vorbiri, prin lecturi bine alese, prin exemplul propriu, prin corec-

tarea cu blânde]e duhovniceasc\, duhovnicul va reu[i s\ `ndrume

tân\rul teolog spre o via]\ profund spiritual\, o via]\ „dominat\ `n

toate momentele [i actele ei de gândul la Dumnezeu”16. De aseme-

nea, con[tiin]a de slujitor al Bisericii, despre care vorbea P\rintele

St\niloae, trebuie `nt\rit\ de studentul teolog prin cre[terea `n via]a

concret\ [i actual\ a Bisericii: „Un student teolog nu poate s\ pri-

veasc\ la Biseric\ ca la ceva de vis-à-vis. ~n plin centrul vie]ii biseri-

ce[ti, nu la periferia sau `nafara ei, trebuie s\ stea [coala teologic\”17.

Din cele prezentate, am observat importan]a deosebit\ pe care o

acord\ P\rintele St\niloae vie]ii spirituale a studentului teolog, via]\

spiritual\ pe care o pune `n strâns\ leg\tur\ cu idealul de preot.

~ns\, nici aspectul teoretic al educa]iei teologice nu este trecut cu

vederea de P\rintele Dumitru St\niloae, dimpotriv\, i se arat\ adev\-

ratul spirit `n care trebuie conceput acesta. ~n cadrul diverselor dis-

cipline teologice se transmite o [tiin]\, `ns\ „[tiin]a aceasta nu e

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

cimile fiin]ei noastre. (...) Teologia noastr\ e doctrin\ transfigurat\ `n

m\rturisire de credin]\, `nflorit\ `n duhul de comuniune al celor ce

sunt aici. (...) {coala noastr\ este o parte din Biseric\, e ea `ns\[i

Biseric\”18. A[adar, acelor studen]i „cari `ntr-o sârguin]\ t\cut\ nu mai

15 Idem, La `nceputul anului `n Academia teologic\ „Andreian\”, `n Tele-

graful Român, anul LXXXV, 1937, nr. 37, p. 1.
16 Idem, Pentru o mai bun\ educa]ie `n [coalele teologice, `n Telegraful Ro-

mân, anul LXXXIV, 1936, nr. 35, p. 1.
17 Idem, Problema `nv\]\mântului teologic..., p. 3.
18 Idem, Cuvânt c\tre studen]ii teologi..., p. 1.
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[tiu cum s\ adune `n mintea lor cât mai mult\ din `n]elepciunea

sobr\ a grelelor tomuri”19 le atrage aten]ia asupra unui fapt esen]ial

`n studiul teologic: interiorizarea. Aceasta presupune interpunerea

„cu via]a ta intim\, cu durerile [i bucuriile tale, cu gândurile tale pro-

prii, `n circuitul acesta care `ncepe cu `nv\]area lec]iei [i sfâr[e[te cu

r\spunsul la examen. Trecând prin tine curentul, te va reorganiza

potrivit cu el”20. A[adar, „nu mântuie[te [tiin]a, oricât de `nalt\ ar fi

ea [i oricât ar ajuta la `mbun\t\]irea condi]iilor materiale ale vie]ii;

nu mântuiesc oamenii, oricât de proeminen]i ar fi ei, ci mântu-

ie[te singur Dumnezeu, când este pentru noi nu o teorie, nu un obiect

de gândire, ci persoan\ vie `n fa]a noastr\”21. Tocmai de aceea, pen-

tru P\rintele St\niloae satisfac]ia profesorilor de teologie nu const\

`n simpla expunere a materialului didactic, ci `n dorin]a de a obi[-

nui studen]ii, „`n majoritatea clipelor vie]ii, `n fa]a lui Iisus Hristos [i

cu fa]a c\tre El”22. Aceast\ obi[nuin]\ se produce prin „studiu serios,

str\b\tut de medita]ie, dar mai ales de rug\ciune. F\când acestea

din partea voastr\, ~nsu[i Iisus Hristos ~[i va cobor` harul S\u `n ini-

mile voastre”23.

Scopul unei educa]ii teologice, realizate `n spiritul idealului de

preot, este acela de a „ar\ta lumii c\, cre[tinismul este un factor ca-

pabil de o puternic\ transformare a omului [i a societ\]ii. {i numai

a[a cre[tinismul va fi prin voi o for]\ transformatoare a lumii”24.

„O societate de oameni adev\ra]i este o societate de in[i care se asea-

m\n\ cât mai mult cu Hristos. Voi, cari ve]i avea nobila misiune

de-a face pe oameni s\ samene cu Hristos, trebuie s\ v\ n\zui]i

`n[i[i a sem\na cât mai mult cu El, ca prin toat\ fiin]a [i lucrarea

voastr\ s\-L `nf\]i[a]i cuceritor”25.

19 Idem, Facultatea de Teologie din Cern\u]i, `n Telegraful Român, anul XC,

1942, nr. 21, p. 1. 
20 Idem, ~nv\]\mântul teologic `n alte ]\ri..., p. 2.
21 Idem, La `ncheierea anului [colar `n Academia teologic\, `n Telegraful Ro-

mân, anul LXXXV, 1937, nr. 3, p. 1.
22 Ibidem, p. 1.
23 Idem, Cuvânt c\tr\ studen]ii teologi la `nceputul anului academic 1942-43, `n

Telegraful Român, anul XC, 1942, nr. 40, p. 2.
24 Idem, Cuvânt c\tre studen]ii teologi..., p. 2.
25 Ibidem, p. 2.
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Sfatul oferit de P\rintele Dumitru St\niloae studen]ilor teologi,

de o impresionant\ actualitate, trebuie s\ devin\ idealul preotului

contemporan: „Unde intra]i, s\ intre Dumnezeu, cine v\ `ntâl-

ne[te s\ `ntâlneasc\ pu]in [i pe Dumnezeu. Aceasta s\ v\ fie ma-

xima vie]ii. S\ v\ `ntreba]i dup\ fiecare contact cu un om: F\cut-am

de ast\dat\ s\ se `ntâlneasc\ acest om pu]in cu Dumnezeu?”26

26 Idem, La `ncheierea anului [colar `n Academia teologic\..., p. 1.


