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LA CE BUN SĂ STUDIEZI TEOLOGIA? 
„Multe Universități din România (dar nu numai) și Facultățile din 

componența lor își fac, pe drept, reclamă în dorința de a atrage noi 

studenți. Unele promit să facă din viitorii lor studenți, ca prin minune, 

lideri. Altele că absolvenții lor vor avea, negreșit, locuri de muncă și salarii 

de vis. Mai există și categoria acelor "unități de învățământ" care, subtil, 

sugerează că nu o să ai stres, dar că diploma este asigurată. Oferte, așadar, 

diferite, de unde ai de ales. Acum, pe mine mă privește o întrebare aparent 

simplă: la ce bun să studiezi teologia? Evident, mă gândesc la cea 

ortodoxă, dar poate avea de a face și cu alte confesiuni. Pe scurt: 

Teologia este un univers, nu o materie. De la limbi vechi (greacă, latină 

și ebraică) la cele moderne, de la istorie la filosofie, de la aspecte 
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     „Fraților, acum mântuirea este mai aproape de noi, decât atunci când am 

crezut. Noaptea e pe sfârșite; ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile 

întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să umblăm cuviincios, ca 

ziua: nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în ceartă 

și în pizmă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și grija de trup să nu o 

faceți spre pofte. Primiți-l pe cel slab în credință fără să-i judecați gândurile. 

Unul crede că poate să mănânce de toate; cel slab însă mănâncă legume. Cel 

ce mănâncă să nu disprețuiască pe cel ce nu mănâncă, iar cel ce nu mănâncă 

să nu osândească pe cel ce mănâncă; fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești 

tu, ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va sta, 

fiindcă Domnul are putere ca să-l facă să stea“.       (Romani XII, 11-14; XIV, 1-4) 
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dogmatice la cele care țin de ritual, de îmbrăcarea prin gesturi și 

materialitate a tentativei de dialog cu Dumnezeu, de la chestiuni de drept 

(civil și canonic) la bioetică și de la implicarea socială la restaurarea 

icoanelor, acoperișul Teologiei (cu majusculă!) este generos. 

- Teologia nu este doar suma unor convingeri, ci nu mai puțin a unor 

căutări. Exemplul este limpede: de multe ori, în Noul Testament, ucenicii îl 

întreabă pe Domnul Hristos "ce vrei să spui cu asta"? Așadar, tocmai 

pentru că ai dubii, căutări și neliniști, teologia poate fi un spațiu al sondării, 

al pescuirii de răspunsuri în adânc, dincolo de pojghița subțire a 

conformisului cotidian. 

- Teologia nu are de a face doar cu trecutul, ci inclusiv cu prezentul și 

mai ales cu viitorul. Ea te ajută să te plasezi de o manieră complexă, adică 

nu simplistă, în timp și pe hartă. Îți oferă capete de intrepretare pentru 

provocări actuale. Vezi recenta decizie de anulare a fostului statut de 

muzeu a ex-catedralei bizantine Sfânta Sofia de la Constantinopol/Istanbul.  

- Teologia este un medium, o poartă, o invitație. La dialog cu tine însuți, 

cu ceilalți, cu Dumnezeu. Rugăciunea nu exclude însă curiozitatea, așa 

cum inteligența nu este completă fără credință. Nu trebuie să renunți la 

nimic din ceea ce ești, ci doar să te transformi. Până la transfigurare. Adică 

aidoma sfinților. Nici mai mult și nici mai puțin.  

- Teologia este vindecare. De spaime, de îngrijorări obsesive, de 

nesiguranță, de gama largă, din ce în ce mai largă, a depresiilor omului 

modern. Oferindu-ți, dacă ești în căutare, un set de achiziții clare, ea te 

reconfortează. Știi că nu știi (totul), știi că ești muritor (dar nu imediat), știi 

că ai un orizont de așteptare, că Învierea nu rămâne o metaforă.  

- Teologia nu este geloasă. O poți studia alături, după sau înaintea altor 

domenii. În fapt, aceasta ar fi și formula cea mai bună: să duci teologia în 

alte științe și pe acestea să le aduci în pridvorul teologic. Un câștig imens. 

Personal și comunitar. 

Teologia nu este o garanție. Nici pentru că ai avea credință, nici că ai fi 

om bun. Dar ea poate fi o premiză, un punct de plecare, un sprijin, un 

reper. 

- Teologia nu te sechestrează. Poți să faci orice după aceea, mai puțin să 

devii slujitor al forțelor întunericului. Adică este compatibilă cu viața post-

teologică. Pentru că ea a devenit o prezență în tine, chiar dacă, aparent, tu 

colinzi alte meleaguri de cunoaștere și pricepere.  

- Teologia te poate învăța școala libertății, a iubirii profunde a lui 

Dumnezeu față de creația lui.  
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Toate acestea sunt posibile dacă mergi unde trebuie. Adică să nu ai 

neșansa de a întâlni dascăli obtuzi, moace acre și dictatori ai Adevărului. 

Riscul acesta este comun tuturor științelor. Fără mari promisiuni și 

amăgiri, înainte! Sus să avem inimile!“                         (Pr. Prof. Dr. Radu Preda) 

DĂRUIND VEI DOBÂNDI! 
Au susținut financiar acțiunea filantropică din 9 martie 2021, la 

Spitalul CFR, constând în 252 mucenici, în valoare de 630 lei: 

Agache Maria; Ambrose Margareta; Anatoschi Zoița; Antoniu 

Elisabeta; Banciu Nicoleta; Barbu Aurora; Bădărău Roxana; Bernea Anița; 

Bernea Jenica; Bilici Anghelina; Camelia; Capriș Maria; Caragea Gina; 

Cîrcei Romiță și Virginia; Chiosa Geta; Cocu Carmen-Liliana; Corina 

Nicoleta; Dobre; Florea Doina; Gavrilă Mariana; Hîncu Lenuța; 

Hmelnițchi Aurelia; Jarcă Mihai și Nela; Lungeanu Elena; Marius; Marola 

Eugenia; Matei Stănica; Neagu Ecaterina; Nicoară Marius și Lidia; Onofrei 

Dorina; Panaete Stratica; Pavel Elisabeta; Pavel Maria; Pr. Pelin Octavian 

și Presb. Tudorița; Pr. Pelin Gabriel-Ioan și presb. Ana-Larisa; Popa 

Ionica; Popescu Ileana; Roman Adrian; Rubanenco Mița; Rusu Camelia; 

Rusu Cătălina; Sbîrnea Alexandru și Iuliana; Secăreș Vasile și Mitrița; 

Secobeanu Violeta; Stan Neculai; Stanciu Marina; Stirian Nina; Stratulat 

Aurel; Stroia Tincuța; Șerban Elena; Ștefan Vali; Teleoacă Eugenia; Trifan 

Cornelia; Trifan Elena; Vlase Haralamb și Constantina.  

Dumnezeu să vă răsplătească dragostea față de semenii internați cu 

Covid și de personalul care îi îngrijește!               Pr. Gabriel Ioan PELIN 

10 lucruri pe care trebuie să le știi despre                               

Catedrala Națională (www.basilica.ro) 

1. „Necesitatea construirii unei Catedrale Naționale în Bucureşti s-a 

resimțit după Războiul de Independență și proclamarea României ca Regat. 

Regele Carol I a înaintat o lege privind acest proiect în 1884. 

2. Locul inițial al Catedralei a fost stabilit de Patriarhul Miron în 1929: 

la baza Dealului Mitropoliei, în actuala Piaţă a Unirii. 

3. Locul final, ales în 2005, reprezintă o reparație morală. Pe Dealul 

Arsenalului au existat cinci biserici demolate sau translate de comuniști 

spre a construi Casa Poporului: „Alba Postăvari”, „Spira Veche”, „Izvorul 

Tămăduirii”, „Schitul Maicilor” şi „Mihai Vodă”. 

4. Hramuri: Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor și Sfântul Apostol 

Andrei, Ocrotitorul României. 
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5. Catedrala Mântuirii Neamului (CMN) este proiect național asumat de 

stat prin legea 376/2007. 

6. Altarul CMN: în piciorul Sfintei Mese sunt așezate lista cu peste 

350.000 de nume ale eroilor români cunoscuți și fragmente din moaștele 

Sfinților Martiri Brâncoveni și ale Mucenicilor de la Niculițel. Pe absida 

altarului este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului (Platytera) din 

România: 16 metri de la bază până la vârful aureolei. 

7. Prima liturghie a fost oficiată pe șantierul catedralei cu prilejul ITO, 

în 04 septembrie 2016. Sfințirea catedralei a fost oficiată în 25 noiembrie 

2018, la 100 de ani de la Marea Unire. A urmat un adevărat pelerinaj pe 

Dealul Arseanalului: în perioada 25 noiembrie – 02 decembrie 2018 s-au 

închinat în altar aproximativ 150.000 de persoane. Papa Francisc a vizitat 

Catedrala Națională în 31 mai 2019. 

8. Peste 110 milioane euro au fost investiți în construcția „la roșu”. În 

prezent, la doi ani de la sfințirea altarului, se fac lucrări de pictură în 

interior, tencuiri și placări cu piatră la exterior. Se lucrează la subsoluri și 

la spațiile exterioare ale catedralei. 

9. Catapeteasma, realizată în întregime în tehnica mozaic, este unică în 

toată lumea ortodoxă prin dimensiunile ei impresionante: 23m lățime si 

18m înălțime. Pentru cei 400 mp ai catapetesmei s-au folosit 8 tone de 

mozaic. 

10. Cifre: Catedrala, înaltă de 120 de metri, va fi dotată cu 8 lifturi. 

Clopotele catedralei au o greutate totală de 33 de tone și se află la o 

înălțime de 60 de metri. Catedrala Națională are 28 de uși de bronz cu 

reprezentări iconografice. Acestea vor fi coordonate de un sistem 

computerizat care va comanda deschiderea automată a ușilor în caz de 

alarmă. De asemenea, Catedrala are un total de 392 de ferestre“.  
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