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

SIMPOZIONUL ªTIINºIFIC
ªTIINºIFIC
SIMPOZIONUL

„Tânårul teolog - factor activ în lucrarea
liturgicå ¿i socialå a Bisericii“
Seminarul Teologic „Sf Ap Andrei“, Gala¡i, 29 noiembrie 2001
~n contextul s\rb\torilor Sf. Ap. Andrei, Seminarul g\l\]ean a fost gazda unui eveniment deosebit:
Simpozionul inter-seminarial „Tân\rul teolog - factor activ `n lucrarea liturgic\ [i social\ a Bisericii“.
Ca [i anul trecut, manifestarea a atras participarea unor delega]ii de la alte patru seminarii din ]ar\.
Al\turi de elevi, la deschidere au participat P.S. Episcop Dr. Casian Cr\ciun al Dun\rii de Jos, ~,P.S.
Mitropolit Apostolos de Moschonisia [i al]i oaspe]i din str\in\tate sau din ]ar\. Cu acest prilej s-a lansat
volumul „Apostolat [i misiune la `nceput de mileniu III“, constituit din referatele sus]inute de participan]i
la Simpozionul de anul trecut. La finele `ntâlnirii, profesorii celor dou\ comisii conduc\toare ale celor
dou\ sec]iuni de dezbatere - liturgic\ [i social\ - au alc\tuit un document - mesaj c\tre tinerii teologi,
seminari[ti [i studen]i din Biserica noastr\, mesaj pe care `l expunem al\turat:

DOCUMENT
Prin Hot\rârea Sf. Sinod din 14
noiembrie a.c., S\rb\toarea Sfântului Andrei
a devenit un prilej pentru fiecare român
de a preasl\vi pe Tat\l pe Fiul [i pe Sfântul
Duh, Treimea cea de o fiin]\ [i nedesp\r]it\
[i de a-l cinsti pe Întâiul chemat dintre
apostoli, ca ocrotitor al neamului românesc.
Seminarul „Sfântul Andrei“ din Gala]i,
fiin]ând sub inspira]ia Protoclitului, cu
binecuvântarea P.S. Episcop dr. Casian al
Dun\rii de Jos, g\zduie[te [i anul acesta,
primul din mileniul III, un Simpozion
dedicat tinere]ii teologiei române[ti [i
speran]ei ei pentru mâine ; „Tân\rul teolog
– factor activ în lucrarea liturgic\ [i
social\ a Bisericii“.
La chemarea Episcopului Dun\rii de
Jos, cu binecuvântarea ierarhilor no[tri,
ne-am reg\sit, la Gala]i, delega]ii din cinci
seminarii ale Patriarhiei Române : Sfântul
„Grigorie Teologul“ din Bucure[ti,
„Veniamin Costache“ de la M\n\stirea
Neam]“, „Chesarie Episcopul“ din Buz\u,
„Pr. acad. Dumitru St\niloae“ din Bra[ov [i „Sfântul Apostol Andrei“ din Gala]i, discutând probleme ale tineretului
teologic românesc prin teme de r\d\cin\,
dar atât de actuale în Ortodoxia contemporan\. {tim c\ pentru seminari[ti, intrarea

în [coala teologic\ reprezint\ o cotitur\
fundamental\ în via]\; ei primesc responsabilitatea comuniunii cu sacerdo]iul, cu
poporul lui Dumnezeu [i cu colegii , viitori
slujitori. Formarea se petrece în etape, prin
informare constant\ [i corect\, prin rug\ciune, care este hran\ sufleteasc\, prin acces
la cultura profan\ universal\, demersuri
aproape demiurgice ale profesorilor c\tre
ei.
În familia seminarial\ în care ne – am
reg\sit, am discutat probleme de ast\zi ale
Bisericii noastre. Nu am
c\utat a da solu]ii, ci
ne-am oferit a pune
um\rul la edificarea
„Maicii spirituale a
neamului românesc“Biserica, dup\ defini]ia
eminescian\, la sprijinirea colegilor de genera]ie, ispiti]i prin tinere]ea lor [i de ne[tiin]\. Am oferit, a[adar,
trezvia
tinere]ilor,
evlavia c\tre Sfântul
Apostol Andrei [i cur\]ia
inimilor, pentru a iconiza
prima genera]ie teologic\ a Bisericii noastre
din mileniul al III-lea

„ein orandes“ pentru smerenia [i jertfa
înainta[ilor – p\rin]i sfin]i ai neamului
românesc [i poporeni, [tiu]i [i ne[tiu]i [i
pentru speran]a de perpetuare a mesajului
Sfântului Apostol Andrei, atât de responsabilizator- „ L-am g\sit pe Mesia, Care
Se cheam\ Hristos!“, c\tre timpurile
eshatonice pe care, certamente, urma[ii
no[tri le vor tr\i.
Cu binecuvântarea P.S. Episcop dr.
Casian Cr\ciun, dobândind [i binecuvântarea Î.P.S. Mitropolit Apostolos de

Imagine de la deschiderea
lucrårilor Simpozionului

Chalki – apocrisiarhul Sanctit\]ii Sale,
Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al
Constantinopolului, în comuniune cu
Excelen]a Sa, P\rintele Manfred Wagner
- conduc\torul prelaturii din Episcopia
lutheran\ din Baden – Wurtterberg, cu
domnul Andrei Licher din Betsaida
andreian\ [i cu al]i invita]i de cinste ce au
deschis Simpozionul nostru, am jubilat întru
cinstirea Sfântului Apostol Andrei, într-o
s\rb\toare prin care am descoperit, la Dun\rea de Jos, real, via]a, duhul [i pa[ii în
oameni [i locuri, ai celui întâi chemat.
Simpozionul s-a structurat în dou\
sec]iuni. Prima dintre ele a fost dedicat\
implic\rii reale, efective, a tân\rului teolog
în via]a liturgic\ a Bisericii. Am teoretizat
despre o realitate care trebuie s\ devin\
structural\ în via]a seminari[tilor: fascina]ia
Sfintei Liturghii, vibra]ia misteriologic\ [i
binecuvânt\rile ierurgice, prin care poporul
român viaz\ de 2000 de ani. Ne-am aprins
f\cliile credin]ei unii de la al]ii. Ne-am
cuprins prin focul dorin]ei de a-I sluji lui
Hristos [i de a-l cinsti pe Sfântul Andrei.
Am în]eles c\ via]a liturgic\ a Bisericii
trebuie s\ treac\ prin noi [i prin viitorii
slujitori, dincolo de catapeteasma cultului,
s\ vrâsteze decisiv [i mântuitor existen]a
unui popor care, de 2000 de ani î[i ador\
Mântuitorul [i î[i cinste[te evanghelizatorul.
Am con[tientizat, ca un r\spuns, un fapt
real, despre care ne înva]\ p\rintele St\niloae, acela c\, „Biserica este un laborator în care ne prepar\m Învierea“.
Învierea noastr\ ca persoan\ [i Învierea
noastr\ ca neam, spre r\spuns bun la nemitarnica Judecat\! Seminari[tii m\rturisesc c\, înc\ de acum, se mistuiesc de
dorul Preo]iei pe care o vor purta pe
umerele sufletelor lor, indelebil, o ve[nicie.
Prin harul Sfântului Andrei, cu binecuvântarea ierarhilor no[tri sper\m s\ p\[im
în tinda raiului, cu turma cuvânt\toare
atârnat\ de grumajii no[tri, a[a cum înv\]a
Sfântul Ierarh martir Antim Ivireanul. Ceea
ce am conjecturat ast\zi, prin cuvânt [i
dorin]\, mâine vom tr\i, profesori [i fo[ti
elevi, în via]a noastr\, iar la „Marele
Mâine“ n\d\jduim a da r\spuns bun.
Apoi bunele cuvinte s-au întrupat în
proiecte de fapte. {i înv\]\ceii teologiei
doresc implicarea efectiv\ în sistemul
filantropic, social [i misionar al Bisericii,
ast\zi. La acest simpozion am în]eles cu
to]ii c\, de[i a parcurs 50 de ani de ateism
[i de vifor comunist, Biserica Ortodox\
Român\ nu a renun]at la filantropie, prin
diploma]ia [i în]eleapta cârmuire- providen]ial\ - a marilor Patriarhi Iustinian
Marina, Iustin Moisescu [i Teoctist Ar\pa[u;
am în]eles c\ lucrarea filantropic\ ajunge
sistemic\ dac\ porne[te de la fiecare
membru al Bisericii în parte [i dac\ devine
conlucrare comunitar\. Nefiind nici dogm\,
nici canon, aplecarea Bisericii spre om, cu
r\d\cinile sale vasiliene, cu argumentele
sale hrisostomice, cu perenitate secular\,
inatacabil\, cap\t\ o dinamic\ mereu fiabil\ în vremurile ce vin. Este o oper\ de
rafinament al detaliului- sufletul - [i de
strategie a maselor - poporul - la a c\rei
aplicare Biserica are s\ lucreze, inspirat,
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pân\ la sfâr[itul veacurilor. Mul]umim
Sfântului Andrei pentru chemarea sa, prin
binecuvântarea P.S. Episcop Dr. Casian al
Dun\rii de Jos, care ne-a oferit o întreit\
bucurie: de a venera o p\rticic\ din moa[tele apostolului, de a s\ruta un crâmpei
din crucea de la Patras [i de a participa la
procesiunea în ora[ cu noua racl\, în care
odihnesc [i moa[tele a 16 sfin]i, cât [i [ansa
sl\virii, în cor, a celui întâi chemat.

26 noiembrie - Elevii au participat in
corpore, la Conferin]a P.S. Episcop Casian
Cr\ciun pe tema „Tinerii - daruri nepre]uite
pentru Biseric\“.
Q28 noiembrie - Seminari[tii particip\ la
deschiderea oficial\ a S\rb\torilor Sf.
Apostol Andrei, la Catedral\; seara, anul
V a participat la expozi]ia „Icoana - fereastr\
spre absolut“.
Q29 noiembrie - Grupe de seminari[ti au
participat la Simpozionul „Tân\rul teolog
- factor activ `n via]a liturgic\ [i social\ a
Bisericii“, de la Seminar, la simpozionul
„Apostolat [i misiune `n slujirea Biserici
Ortodoxe la `nceput de mileniu“ de la
Centrul eparhial, la procesiunea cu noua
racl\ din Catedral\, pe str. Domneasc\.
Seara au participat la conferin]a ]inut\ de
P.S. Ioachim al Hu[ilor la Universitate,
apoi la priveghere.
Q30 noiembrie - Seminari[tii au participat
la Sfânta Liturghie, `n Catedrala Episcopal\, la Capela Seminarului [i la Capela
Spitalului de Urgen]\; seara au audiat
concertul inter-seminarial de la Teatrul Dramatic.
Q 5-6 decembrie - Corul Seminarului a
concertat pe scena Teatrului „Maria Filotti“,
iar a doua zi au luat parte la Sfânta
Liturghie [i la alte diferite manifest\ri din
Br\ila, la s\rb\torile Sf. Ierarh Nicolae.
Q 11 decembrie - Corul Seminarului a
participat la Ceremonia de inaugurare a
noului sediu al {antierului Naval „Damen“
Gala]i.
Q

A consemnat,
Cristian Ni¡u, anul V A

Mul¡umiri:

Pliant în lb. englezå, editat
cu prilejul simpozionului, con¡inând
elemente din istoricul ¿colii

Suntem mândri c\ la Gala]i am fost în
consens de s\rb\torire cu Bizan]ul, care
are acela[i ocrotitor ceresc. Suntem onora]i
c\ simpozionul a c\p\tat rezonan]e europene
prin distin[ii participan]i la deschidere.
Lans\m un mesaj [i un apel c\tre to]i
seminari[tii [i teologii, c\tre to]i colegii de
genera]ie din Biserica Ortodox\ Român\
ca, venind ca pelerini la Dun\rea de Jos s\
întrevad\ aici duhul andreian, credin]a
fervent\ a primelor veacuri, disponibilitatea
jertfelnic\ a secolelor martirice, emula]ia
veacului de aur patristic, ceva din împlinirea
evsevial\ a epocii isihaste, totul cu actualitate, f\r\ ajustare, f\r\ compromis, disponibile [i responsabile.
Mul]umim Sfântului Andrei, prin
rug\ciunea noastr\ [i m\rturisim c\ am
participat cu toat\ însufle]irea, [i c\ i-am
receptat [i i-am reacceptat, a câta oar\ (?)
mesajul bimilenar: „L-am g\sit pe Mesia,
Care Se cheam\ Hristos!“.
Semneazå profesorii
din cele douå comisii

Direc]iunea, corpul profesoral [i
elevii Seminarului Teologic „Sf. Apostol Andrei“ din Gala]i mul]umesc
tuturor acelora care `n decursul
timpului [i mai cu seam\ la s\rb\torirea Sf. Apostol Andrei au fost
al\turi de [coala noastr\.
Obolul [i solidaritatea lor s-au
`nscris `n inimile noastre [i au rodit
`mplinirile de care ne bucur\m atât
de mult.
Mul]umim `n chip special Prea
Sfin]itului Episcop Casian al Dun\rii
de Jos pentru ajutorul necontenit,
pentru binecuvântarea prin cuvânt [i
prezen]\, onoruri pe care ni le d\ruie[te din bel[ug.
Pe to]i aceia care sunt al\turi de
seminari[ti s\-i r\spl\teasac\ Domnul ca pe ni[te ctitori de oameni. La
mul]i ani, 2002!
Redac¡ia „Axios
Axios
Axios“
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