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Cuvânt înainte 
 
 
 

Prea Sfinţitul Părinte 
Corneliu Bârlădeanul 

Arhiereu Vicar al Episcopiei 
Huşilor 

 
 
 

Elevii Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gura de Aur” din 
Huşi, împreuna cu dascălii lor ,au hotărât să editeze această revistă, 
prin care se fac cunoscuţi celor care doresc să-i recepteze 
îndeaproape, aşa cum sunt ei. 

Ideea este una de bun augur mai ales pentru ei înşişi , dar şi 
pentru cei ce ar dori să intre în dialog , dialogul fiind un mijloc de 
comunicare bazat pe limbaj ,care dezvoltă cunoaşterea , apropierea , 
stabilind relaţii de prietenie şi trezind dorinţa de apreciere a 
interlocutorului. 

Pentru că ne despart doar câteva zile de marele eveniment 
istoric al Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos , doresc să abordăm 
cea mai firească temă , răspunzând la întrebarea de ce Hristos a 
coborât din ceruri , acceptând starea de umilinţă a omenirii . 
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În primul rând, El a venit pentru a Se face cunoscut nouă , 
oamenilor , şi ca să ne arate Cine este , de unde este şi de ce vrea să 
aibă un dialog cu noi . 

El este Dumnezeul cel Veşnic , venit din ceruri, întrupat , 
acceptând cele ale noastre afară de păcat. 

Coborârea Lui a însemnat urcarea noastră din lumea asuprită 
de vicisitudini şi nedreptăţi istorice, El a ridicat conştiinţa acesteia 
arătându-i prin viaţa şi minunile Lui , că ea , lumea , are destinaţie 
cerul , şi nu pământul .„Eu pentru aceasta am venit în lume , ca 
oricine crede în Mine, chiar de va muri, să trăiască veşnic.” (Ioan 
XI,25)  

Apoi ne-a arătat că noi ,oamenii, avem nevoie de El şi că prin 
El ne descoperim dorinţa de a fi utili unii altora , că nimeni nu poate 
trăi în izolare şi singurătate , că toţi oamenii au  nevoie de 
înţelegere, compasiune, dragoste şi iertare . 

 El doreşte să ne apropie pe noi , oamenii , unii de alţii ,să ne 
privească mereu cu o iubire compătimitoare şi îngăduitoare , 
oferindu-ne unica şansă , sigură , biruitoare şi de neînvins , aceea că 
prin El descoperim  ceea ce este veşnic şi nepieritor , credinţa 
lucrătoare prin iubire şi fapta cea bună .  

Este nevoie astăzi de această credinţă rodnică , de aceea elevii 
seminarului , împreună cu profesorii lor, sunt mesagerii acestei 
credinţe precum, odinioară , îngerii şi magii , care au adus lumii 
bucuria cea mare a Naşterii Celui veşnic născut Om pentru noi, 
oamenii , şi a noastră eliberare .  



Ieri şi azi 
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Şcoala teologică huşeană 
 

Învăţământul teologic huşean instituţionalizat 

începe în perioada în care scaunul episcopal din Huşi era 

ocupat de episcopul Meletie Lefter (1851 – 1857). În anul 

1851, domnitorul Grigore Alexandru Ghica dă în Moldova 

o lege pentru organizarea învăţământului – care includea şi 

învăţământul bisericesc . În urma acestei legi se ia 

hotărârea înfiinţării a două noi seminarii în Moldova, şi 

anume unul la Roman şi altul la Husi. În acest sens, 

episcopul Meletie Istrati al Huşilor îl aduce în 1852 de la 

mănăstirea Slatina pe arhimandritul Veniamin Arhipescu, 

pentru a se ocupa de administraţia seminarului. Aşadar, 

Veniamin Arhipescu este primul director al Seminarului din Huşi, însă pentru puţină vreme, până în 

1853.  

Ca orice început, şi cel al seminarului huşean a fost unul  modest, având în vedere că şcoala 

funcţiona doar cu câţiva elevi şi profesori. Însă cu trecerea anilor, seminarul huşean reuşeşte să 

devină o şcoală teologică de condiţie înaltă, şcoală în care au predat , dar au şi învăţat mai multe 

personalităţi ale timpului: Melchisedec Ştefănescu, Narcis Creţulescu, Policarp Bârlădeanul, Gavriil 

Musicescu. 

Asemenea oricărei instituţii, au existat în decursul timpului urcuşuri şi coborâşuri. Astfel, în 

scurt timp de la înfiinţare s-a reuşit construcţia unui local propriu şi înfiinţarea unei biblioteci, 

pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ. Cu toate acestea, în anul 1893, Seminarul 

Teologic din Huşi va fi desfiinţat, iar în clădire avea să se instaleze gimnaziul Anastasie Panu şi 

şcoala de cântăreţi bisericeşti ,care luase fiinţă în urmă cu doi ani. 

De la înfiinţare şi până în aceast an, majoritatea preoţilor hirotoniţi pe seama parohiilor din 

Episcopia Huşilor fuseseră formaţi la această şcoală. După desfiinţare, viitorii preoţii ai parohiilor  

s-au format la alte seminarii, mai ales la cele de la Iaşi şi de la Galaţi. Începuse să se simtă o lipsă a 

preoţilor în parohii, mai ales în perioada imediat următoare războiului. Totodată, era necesar un 

aşezământ de cultură în această parte a ţării. Astfel că, printr-un decret de lege dat în 1919, de 

înfiinţare a unor seminarii la Curtea de Argeş şi Roman, s-a hotărât şi înfiinţarea (sau, mai bine 
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spus, reînfiinţarea) seminarului de la Huşi. Nu după mulţi ani se ridică un alt local pentru seminar 

,care, până astăzi, a rămas una din clădirile semeţe ale oraşului. În momentul de faţă construcţia se 

află în folosinţa unităţii militare din Huşi. 

Din păcate, începând cu 1 septembrie 1931, seminarul este scos  din bugetul de stat, dar va 

mai funcţiona din taxele elevilor şi cu sprijinul episcopiei până în 1932, cănd va fi desfiinţat. 

Până la începerea celui de-al doilea război mondial nu se va mai pune problema reactivării 

acestui aşezământ de educaţie, iar dacă acest fapt nu s-a întâmplat până atunci, cu atât mai puţin în 

perioada războiului sau în anii grei de comunism, prin care a trecut Biserica şi întreaga ţară. 

Căderea comunismului în România a dus la o altă perspectivă în ceea ce priveşte activităţile 

Bisericii, dar şi ale altor instituţii ce au ca menire nobilă şi imperios necesară educaţia. Astfel, în 

1996, prin strădaniile Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi ,mai ales, a Preasfinţitului Părinte 

Ioachim , s-a reactivat Episciopia Huşilor, desfiinţată de regimul comunist în 1949. Tot în acel an s-

a luat hotărârea înfiinţării  unui seminar în eparhie, care să deservească cerinţele de personal din 

parohii. Aşa că, în anul şcolar 1996-1997, în planul de şcolarizare al Liceului Teoretic            

„Cuza- Vodă” au fost cuprinse şi clasa a IX-a profil teologic, şi anul I cântăreţi bisericeşti. Aceste 

clase au fost propuse şi aprobate şi în anii următori şi au funcţionat în localul liceului. 

Din anul 1998 seminarul teologic de la Huşi se bucură de prezenţa în cadrul corpului 

profesoral a Preasfinţitului Părinte Corneliu Bârlădeanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Huşilor. 

Preasfinţia Sa predă disciplinele teologice biblice şi are un rol determinant în formarea profesională 

şi duhovnicească a viitorilor slujitori. 

În anul 2000 se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale înfiinţarea Seminarului 

Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur”, cu sediul în strada I. Al. Angheluş, nr. 1, începând 

cu anul şcolar 2000-2001. Director a fost desemnat părintele Costică BUSUIOC, care ,până în vara 

anului 2006, s-a îngrijit cu devotament de bunul mers al activităţilor seminarului. In septembrie 

2006 , părintelui Andrei Dragoş ZAGAN i se încredinţează conducerea seminarului,al cărui  

director este  şi în prezent. 

Alegerea Sfântului Ioan Gură de Aur ca patron al şcolii noastre nu este întâmplătoare. 

Ierarhii noştri s-au gândit că, sub ocrotirea lui , în  şcoala teologică huşeană vor creşte  vlăstare de 

nădejde ale teologiei ortodoxe româneşti. 

 Sf. Ioan Gură de Aur, predicatorul prin excelenţă al Bisericii creştine, reprezintă pentru 

elevii noştri model al predicatorului bisericesc. Predicile  sale nu doar că-i ghidează pe viitorii 
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teologi în alcătuirea cuvintelor de învăţătură ce le vor rosti de la amvonul bisericii, ci sunt adevărate 

tratate de teologie , în care elevii găsesc învăţături dogmatice şi morale, pe care caută să şi le 

însuşească pentru a-şi potrivi viaţa cu ele, dar şi pentru ca să le propovăduiască oamenilor în 

mijlocul cărora vor trebui să-şi împlinească misiunea sfântă a preoţiei. 

An de an elevii, seminarului participă la olimpiade şcolare, mai ales la cele de discipline 

teologice, unde s-au obţinut şi rezultate deosebite. Spre exemplu, în aprilie 2007, elevii Iacob Ionuţ 

şi Pleşca Mihail din clasa a XII-a au obţinut menţiuni la Olimpiada de Istorie a Bisericii Ortodoxe 

Române, respectiv Dogmatică, ce s-a desfăşurat la Satu Mare. Nu puţine au fost participările la 

diferite conferinţe şi simpozioane pe teme religioase, precum şi la diferite concursuri muzicale şi 

concerte religioase, după cum veţi vedea şi în paginile următoare ale revistei. 

Corpul profesoral al seminarului, deşi restrâns ca număr, îşi face datoria cu profesionalism şi 

devotament, iar aceasta se reflectă în rezultatele elevilor. În anul şcolar 2008-2009, colectivul 

cadrelor didactice are următoarea componenţă: 

1. P.S. Corneliu BÂRLĂDEANUL – Noul Testament, Vechiul Testament, Catehetică ,  

       Omiletică , Patrologie  

2. Diac. Andrei Dragoş ZAGAN – I.B.O.R., Liturgică, Drept  bisericesc  

3. Dl. Ciprian BOGDAN – Dogmatică, Morală, I.B.U., Spiritualitate, Indrumări misionare 

4. Diac. Vîrlan Sorinel – Muzică bisericească, Limba latină, Limba greacă, Spiritualitate 

5. Pr. Marian Simion – Educaţie muzicala, Ansamblu coral 

6. Macovei Margareta – Limba şi literatura română  

7. Giosu Geogeta – Limba franceză 

8. Doru Vasile - Limba franceză 

9. Vasile Diana - Limba engleză 

10.Ciobotaru  Mircea – Istorie 

11.Ursache Dan-Alexandru – Stiinţe socio-umane 

12.Palade Monica – Matematică  

13.Căpraru Monica – Biologie 

14. Tanasă Ecaterina-Diana – Chimie, Fizică, Informatică 
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15.Manoliu Ioan – Geografie 

16.Săcăleanu Costel – Educaţie fizică 

17.Feier Nicolae - Educaţie fizică 

18.Pîndaru Vinetea-Gheorghe – Educaţie artistică 

    Dacă în ultimii doi ani am reuşit înfiinţarea unei biblioteci,  a unui birou administrativ şi a 

unei săli multimedia, nădăjduim ca pe viitor să reuşim construirea unei clădiri proprii seminarului, 

care să deservească toate condiţiile ce se impun unui învăţământ teologic de calitate. Cu toate că în 

momentul de faţă sunt multe care ne lipsesc,  profesorii de la seminar reuşesc prin strădania lor să 

formeze oameni culţi, înduhovniciţi, cinstiţi şi viitori slujitori vrednici ai sfintelor altare. 

Nădăjduim ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze în continuare în lucrarea  ce o îndeplinim în 

această şcoală, indiferent că suntem profesori sau elevi, iar fiecare dintre noi să tindă spre 

desăvârşirea divină, pentru că, oricâte ne propunem să Împlinim, nu trebuie să uităm că scopul 

vieţuirii omului pe pământ este mântuirea sufletului.  

                                            P.C. Diac. Andrei Dragoş Zagan , 

                                             director al  seminarului  



Timp liturgic, timp cosmic 
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Sărbători creştine 
 

Aflat într-o permanentă luptă cu timpul,omul zilelor noastre i-a uitat parcă dimensiunea 
sacră. S-a vorbit şi se vorbeşte încă mult despre timp. “Îl simţim, ne simţim existând în timp sau 
odată cu el, dar , fiind puşi în situaţia de a spune ce este , constatăm că scapă definirii sau că nu 
poate fi definit decât cu aproximaţie”, observă părintele Vasile Răducă în cartea “Ghidul creştinului 
ortodox de azi”. Realitate orientată, departe de a fi o convenţie , timpul este “intervalul în care omul 
ia o anumită hotărâre în faţa eternităţii personale a lui Dumnezeu care-l solicită: Iată , Eu stau la 
uşă şi bat; de-mi va auzi cineva glasul şi va deschide uşa , voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu 
Mine”(Apoc. 3, 20). 

Fără să excludă timpul ca realitate cosmică , Biserica propune timpul sacru , spre o efectivă 
întâlnire cu Dumnezeu , ceea ce nu este altceva decât timpul liturgic.Prin urmare, pe lângă anul 
cosmic , există şi anul liturgic. Timpul sacru şi timpul cosmic nu se exclud , ci, dimpotrivă, timpul 
cosmic se împlineşte în timpul sacru. Zilele în care timpul sacru se întâlneşte cu timpul cosmic, 
prin actualizarea în Biserică a unor evenimente şi persoane sacre, prin rugăciune şi cult divin, 
sunt numite sărbători. 

În Biserica Ortodoxă toate zilele sunt serbate cu sfinţenie în serviciul liturgic.Însă unele zile 
au dobândit o însemnătate deosebită  devenind zile de sărbătoare. În sens creştin, sărbătorile sunt 
acele zile consacrate comemorării anumitor momente din istoria mântuirii , ca Naşterea Domnului , 
Învierea sau Rusaliile, sau comemorării persoanelor sfinte : Mântuitorul Hristos , Maica Domnului , 
îngerii şi sfinţii mai mari , ca Sfântul Gheorghe, Sfântul Nicolae . 

În calendarul bisericesc sărbătorile  ‘‘cu ţinere’’ sunt marcate cu cruce roşie , sugerând că în 
acele zile se săvârşeşte Sfânta Liturghie şi în bisericile de parohie , nu numai în mănăstiri . Tot 
diferit sunt marcate şi sărbătorile sfinţilor mai mari , aceştia având drept semn o cruce neagră . În 
amândouă cazurile , întregul cult divin public este mai fastuos. 

După importanţa lor , sărbătorile se împart în două categorii . Cele mai importante sărbători 
sunt praznicele împărăteşti, care se referă la persoanele dumnezeieşti .Între acestea sunt socotite şi 
sărbătorile Maicii Domnului .În calendar sunt marcate cu cruce roşie . Şi duminica , sărbătoarea 
săptămânală a creştinilor,poate fi inclusă în această categorie. 

Sărbătorile sfinţilor mai mari , marcate în calendar cu cruce neagră , alcătuiesc cea dea doua 
categorie. 

Duminica, sărbătoarea săptămânală a creştinilor 
 

După ce a terminat crearea lumii, Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrurile 
pe care le-a facut şi a binecuvântat-o şi a sfinţit-o. Mai târziu, Dumnezeu a poruncit poporului iudeu 
să păzească ziua a şaptea şi să nu facă nimic într-însa. Ziua a şaptea se numea în Vechiul Testament 
Sabat, adică sărbătoare sau zi de odihnă. Mântuitorul a înviat în ziua de după sabat şi pentru aceasta 
ucenicii sărbătoreau această zi spre a aduce laudă lui Dumnezeu , numind-o  Ziua Domnului(Dies 
Dominica) . Duminica comemorează Invierea Domnului Iisus Hristos şi a început să fie serbată 
imediat dupa Învierea Mântuitorului .Apostolii şi ucenicii Mântuitorului se adunau şi săvârşeau 
Sfânta Euharistie.Duminica este şi ziua în care apostolii au fost trimişi la propovăduire ‘‘Şi fiind 
seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii…Iisus le-a zis : Pace vouă ! Precum M-a trimis pe Mine 
Tatăl , vă trimit şi Eu pe voi. ’’(Ioan XX, 19), cunoscut fiind faptul că atunci prima zi a săptămânii 
era duminica . La inceputul secolului al IV-lea, datorită creşterii numărului de creştini din Imperiul 
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Roman , împăratul Constantin cel Mare a proclamat oficial ca zi de sărbătoare duminica pentru toţi 
cetăţenii imperiului, lucru concretizat prin  decretul din anul 321. Duminica nu este deci impusă ca 
sărbătoare nimănui, dar este recomandata in acest sens creştinilor. 

 

Praznicele împărăteşti 
 
Praznicele împărăteşti care cad în perioada de la începutul anului liturgic şi până la sfârşitul 

anului cosmic sunt Naşterea Maicii Domnului, Înălţarea Sfintei Cruci, Intrarea în templu a Maicii 
Domnului şi Naşterea după trup a Mântuitorului Iisus Hristos.  

Naşterea Maicii Domnului  
Este prima sărbătoare în cinstea Sfintei Fecioare Maria ,în 

cursul anului bisericesc, şi se serbează la 8 septembrie , în amintirea 
naşterii ei din sfinţii săi părinţi , Ioachim şi Ana. Tatăl Fecioarei Maria 
se numea Ioachim şi era din seminţia lui Iuda. Soţia lui Ioachim se 
numea Ana şi era fiica preotului Nathan. Astfel, tatăl Fecioarei Maria 
era un urmaş al regelui David, iar mama, o descendentă din familia 
preoţească a lui Aaron, împlinindu-se prin aceasta proorocia că Mesia 
va avea o dublă descendenţă : împărătească şi preoţească.  

Al doilea praznic împărătesc după 
Naşterea Maicii Domnului este Înălţarea 
Sfintei Cruci. Crucea era la păgâni un instrument de tortură şi ocară , 
deoarece pe ea erau răstigniţi făcătorii de rele şi cei condamnaţi la 
moarte.Însă ,prin răstignirea Mântuitorului pe ea , crucea a devenit 
instrumentul mântuirii noastre. La aşezarea acestei sărbători au condus 
două întâmplări, prima este aflarea Sfintei Cruci , iar a doua este 
reîntoarcerea ei din Persia. Serbarea acestei zile se face cu multă 
solemnitate , dar e zi de post , pentru că Sfânta Cruce ne aduce totdeauna 
aminte de patimile şi moartea Mântuitorului.Cea mai importantă parte a 
slujbei este ritualul scoaterii şi venerării Sfintei Cruci în mijlocul Bisericii, 
la sfârşitul utreniei. 

 

 Intrarea în templu a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu 
Sărbătoarea comemorează aducerea Fecioarei Maria, la vârsta 

de trei ani, la Templu , de către părinţii ei, Sfinţii Ioachim şi Ana. 
Aceştia făgăduiseră  că ,dacă vor avea un prunc, îl vor închina 
Domnului. Arhiereul Zaharia a luat-o pe pruncă şi a dus-o în Sfânta 
Sfintelor,unde nu pătrundea decât o singură dată pe an arhiereul. 
Intrând în cea mai sfântă cameră a Templului, Fecioara Maria s-a 
dedicat unei vieţi de rugăciune şi slujire a lui Dumnezeu. Aici va primi  
si vestea cea bună că îl va naşte pe Hristos.   

Sărbătoarea propriu-zisă dedicată intrării Maicii Domnului în 
Templu este de dată relativ recentă. Întrucât noul lăcaş de cult închinat 
lui Dumnezeu a devenit biserica, sărbătoarea a fost numită Intrarea în 
Biserică a Maicii Domnului. Deşi nu instituită oficial, sărbătoarea a 
existat înainte de sec. al VI-lea.  Sf. Grigorie de Nyssa o menţionează 
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în sec. al IV-lea. 

Naşterea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos 
Primul praznic împărătesc cu dată fixă, în ordinea firească 

(cronologică) a vieţii Mântuitorului, este Naşterea Domnului, numită în 
popor şi Crăciunul, la 25 decembrie. Hristos a venit  pe lume “la 
plinirea vremii”,după cum spune Sf .Ap. Pavel, în peştera din oraşul 
Bethleem din Iudeea, în zilele regelui Irod Idumeul şi al împăratului 
roman Octavian Augustus , în anul 748 de la fondarea Romei. Naşterea  
Domnului Iisus Hristos nu a fost una obişnuită ,ci a fost însoţită de 
minuni: închinarea magilor vestiţi de înger ; cântarea îngerilor, apoi 
steaua care lumina calea magilor . Praznicul Naşterii Domnului este 
precedat de un post de 40 de zile , iar în ziua de 24 decembrie postul e 
mai aspru.În Biserica veche, în această zi se botezau catehumenii şi se 
citeau ceasurile împărăteşti.Data serbării Naşterii lui Iisus Hristos a fost 
cea a solstiţiului de iarnă , care în primele veacuri creştine era în ziua 
de 25 decembrie . Întrucât în Egipt , Siria şi Asia Mică se folosea 

vechiul calendar egiptean, în care solstiţiul era la 6 ianuarie , creştinii serbau atât Naşterea , cât şi 
Botezul Domnului în aceeaşi zi . Occidentalii au fixat data sărbătoririi în funcţie de calendarul 
iulian , în cadrul căruia solstiţiul era la 25 decembrie . În urma generalizării utilizării calendarului 
iulian , toti creştinii vor serba Naşterea la 25 decembrie, excepţie făcând numai Biserica Armeană, 
care , şi astăzi , serbează Naşterea în aceeaşi zi cu Botezul Mântuitorului . 

În ajun, preoţii merg pe la casele creştinilor  cu icoana naşterii lui Hristos.  Sărbătoarea 
Naşterii Domnului , mai ales la noi, românii , este bogată în tradiţii şi obiceiuri străvechi, cum sunt 
cele ale colindelor sau al umblării cu “steaua”. Bucuria duhovnicească a acestui praznic ţine până la 
Botezul Domnului , cu care se încheie ciclul sărbătorilor Crăciunului. 

 

Sărbătorile sfinţilor mai importanţi 
 
În afară de sărbătorile împărăteşti şi cele ale Sfinţilor Îngeri şi ale Sfintei Cruci , Biserica a 

rânduit şi sărbători în cinstea unor sfinţi mai mari,care,prin virtuţile lor şi prin credinţa 
nestrămutată, au bineplăcut lui Dumnezeu .Prin cinstirea sfinţilor Biserica urmăreşte mai multe 
scopuri , şi anume: 

 să venereze pe sfinţi pentru virtuţile lor şi să preamărească pe Dumnezeu, Izvorul 
sfinţeniei; 

 să îndemne pe credincioşi să urmeze pilda vieţii lor; 

 să ceară de la sfinţi mijlocire către Dumnezeu, pentru 
uşurarea şi iertarea păcatelor noastre, ei fiind şi 
mijlocitori între Dumnezeu şi omenire . 

Printre sfinţii mai importanţi care au data de prăznuire între            
1 septembrie şi 31 decembrie este şi Sfânta Cuvioasă Parascheva de la 
Iaşi, a cărei sărbătorire se face la 14 octombrie şi ale cărei sfinte moaşte 
au fost aduse în Moldova încă din anul 1641, de către domnitorul Vasile 
Lupu. Moaştele au fost depuse în biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi, 
zidită din porunca voievodului ,de unde au trecut în catedrala 
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mitropolitană din Iaşi şi unde se păstrează şi astăzi. 

 Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir , se 
serbeaza la 26 octombrie. Acesta a trăit pe vremea împăraţilor Diocletian 
şi Maximilian (284-305) în cetatea Tesalonic, fiind de mic copil evlavios 
. Mergând Maximilian la Tesalonic l-a prins pe sfânt şi l-a pus în 
temniţa, pentru că era vestit în dreapta credinţă. Lăudându-se împăratul 
cu un om al lui ce îl chema Lie , care întrecea pe toti cei de vârsta lui la 
mărimea trupului şi la putere, îi îndemna pe oamenii cetăţii să iasă să se 
lupte cu el . Un oarecare tânăr creştin , anume Nestor, mergând la Sfântul 
Dimitrie în temniţa,  îi zise: "Robule al lui Dumnezeu, vreau să mă lupt 
cu Lie; roagă-te pentru mine". Iar sfântul, însemnându-l cu semnul 
Sfintei Cruci, îi zise: "Şi pe Lie vei birui şi pentru Hristos vei mărturisi". 
Deci , luând Nestor îndrăzneală din cuvintele acestea, s-a luptat cu Lie şi 

, omorându-l ,  l-a ruşinat pe împărat , în acelaşi  timp mâniidu-l . Împăratul , aflând că Sfântul 
Dimitrie a îndemnat la aceasta pe Nestor, a trimis ostaşi şi le-a poruncit să-l străpungă cu suliţele pe 
sfânt , pentru că a fost cauza morţii lui Lie. După moarte , sfântul a săvârşit  mari minuni şi 
tămăduiri. Apoi , din porunca împăratului , a fost ucis şi Sfântul Nestor. 

Preacuviosul Părintele nostru Dimitrie cel nou de la Basarabi 
este pomenit în data de 27 octombrie. Acest cuvios părinte a trăit  în 
vremea evlavioşilor împăraţi bulgari, într-un sat din Bulgaria ,si anume 
Basarabi, pe marginea apei Lomului .Văzând că toate ale lumii sunt 
trecătoare, a ieşit din satul şi s-a dus într-o peşteră , aproape de Basarabi ,  
şi s-a făcut călugăr la o mănăstire ce se afla  înăuntrul peşterii. ‘‘Şi cine 
poate spune luptele ce a suferit? Postul, rugăciunea şi privegherile ce le 
făcea ? ’’ Era atât de avansat duhovniceşte , încât s-a învrednicit de harul 
facerii de minuni . Chiar şi vremea ieşirii sufletului său din trup a 
cunoscut-o de dinainte, pentru care, intrând în mijlocul a două pietre, şi-a 
dat prealuminatul său suflet în mâna lui Dumnezeu . Şi a rămas trupul 
sfântului acolo unde se aşezase el până când apele râului au inundat peştera în care se afla şi au luat 
cu ele trupul sfântului . Peste alţi o sută de ani, sfântul s-a arătat în vis unei fetiţe cu duh necurat şi  
i-a poruncit să spună părinţilor s-o ducă la malul râului , unde îşi va afla vindecarea. Astfel, a fost 
găsit trupul sfântului şi a fost păstrat în satul Basarabi , până în al doilea război mondial, când este 
adus la Bucureşti. În urma minunilor săvârşite , el este cinstit ca protector al oraşului Bucureşti şi al 
întregii Românii. 

Biserica cinsteşte pe Sfinţii Îngeri ,deoarece aceştia mijlocesc între 
noi şi Dumnezeu .În cinstea lor au fost rânduite în calendarul ortodox mai 
multe sărbători . Dintre aceste sărbători, singura prăznuită cu “ţinere” este 
Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor Puterilor 
cereşti la 8 noiembrie. Venerarea Sfinţilor Îngeri îşi are temeiul în Sfânta 
Scriptură , întrucât ei neîncetat preamăresc pe 
Dumnezeu şi sunt organe care îndeplinesc 
poruncile Sale pentru mântuirea oamenilor.Astfel, 
Sf. Arhanghel Gavriil vesteşte pe Sfânta  Fecioară 
Maria că va naşte pe Mântuitorul lumii. 

Pomenirea Sfântului Apostol Andrei – 
Ocrotitorul României şi cel dintâi chemat dintre apostoli este în data de 
30 noiembrie. Acesta era din Betsaida, orăşel pe malul lacului 
Ghenizaret, fiul lui Iona şi fratele lui Petru. Înainte de a fi Apostol al 
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Domnului, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Când a auzit , a doua zi după 
Botezul lui Iisus în Iordan, pe dascălul său Ioan, arătând cu degetul către Iisus şi zicând: "Iată 
Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii" (Ioan, 1, 29), Sfântul Andrei, lăsându-l pe Ioan, a 
urmat lui Hristos.Din zilele acelea, Sfântul Andrei a urmat Mântuitorului, însoţindu-l pe drumurile 
Tării Sfinte, adăpându-se din izvorul nesecat al dumnezeieştilor descoperiri pe care le aducea 
Mântuitorul. A fost martor al faptelor minunate săvârşite de Domnul, s-a împărtăşit din cuvântul 
dumnezeiesc, dătător de viaţă, al credinţei celei noi întemeiate de Hristos, şi, mai presus de toate, a 
văzut Patimile Domnului, a plâns moartea Lui pentru noi şi s-a întărit în credinţă, în ziua Invierii. 
La rândul ei, Tradiţia Bisericii ne spune că, după Inălţarea Domnului la cer şi după Cincizecime, 
apostolii au tras la sorţi şi au mers în toată lumea, pentru propovăduire. Atunci, acestui întâi chemat, 
i-a căzut sorţul să meargă în Bitinia, Bizanţia, Tracia şi Macedonia, cu ţinuturile din jurul Mării 
Negre, până la Dunăre şi în Sciţia (adică Dobrogea noastră) şi  în Crimeea. Însă a umblat în aceste 
locuri răbdând multe împotriviri şi nevoi, pe toate biruindu-le cu ajutorul lui Hristos . S-a întors la 
urmă din nou în Bizanţia, hirotonind acolo episcop pe Stahie şi, străbătând celelalte ţări, a ajuns la 
ţinutul Peloponezului, unde pe mulţi  i-a tras de la idoli la Hristos. Tot din Tradiţie, mai ştim că 
Sfântul Andrei a avut şi un sfârşit de mucenic, fiind răstignit, la Patras, lângă Corint, cu capul în jos, 
pe o cruce în forma de X, căreia i   s-a spus "Crucea Sfântului Andrei". 

Sfântul Ierarh Nicolae , arhiepiscopul  Mirelor din Lichia ,în Asia 
Mică, se serbează la 6 decembrie. Acesta s-a distins prin viaţa lui sfântă , 
prin numeroasele fapte de milostenie şi a fost un păstor model, cum spune şi 
troparul : “Indreptător credinţei şi chip blândeţilor” . La anul 325 a luat parte 
la Sinodul I Ecumenic de la Niceea ,apărând dreapta credinţă împotriva 
ereziei lui Arie . A murit pe la mijlocul secolului al IV-lea .Sfintele sale 
moaşte au fost aduse în anul 1087 de către cruciaţi la Bari, în Italia, unde se 
află şi astăzi. 

 
Pomenirea primului mucenic creştin ,Sfântul 

Arhidiacon Ştefan ,este serbată la 27 decembrie.  Acesta a fost ales de Sfinţii 
Apostoli printre cei şapte diaconi, fiind bărbat plin de credinţă ; a propovăduit 
dumnezeirea Mântuitorului ca Adevăratul Mesia, fapt pentru care iudeii l-au 
condamnat să fie ucis cu pietre.Trupul său a fost înmormântat aproape de 
Ierusalim şi apoi , pe la anul 415 , a fost dus în Constantinopol.  

Cu pomenirea acestui întâi mucenic creştin se încheie încă un ciclu 
anual al timpului cosmic. 

 

 Multe sărbători sunt însoţide de diverse obiceiuri, unele cu origine creştină, altele ţinând de 
fondul folcloric ancestral ori fiind achiziţii moderne(ca bradul de Crăciun), având prea puţină 
legătură cu mesajul religios. Este de dorit să păstrăm semnificaţia creştină a sărbătorii , cu atât mai 
mult cu cât chiar sensul cuvantului sărbătoare este acela de a respecta . În latineşte, servataria 
(< servo, -are : a păstra, a respecta) însemna ziua care este respectată. 
 
 
 
 
  Andrei Bîrsan,clasa a X-a 
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PRAG DE LUMINA 

 
      Luceafăr de seară veghează pe cer. 

      Blândă lumină pogoară-n ogradă. 
      Freamăt de frunză, 

      Şopot de apă 
      Cântec de leagăn se fac deodată. 

 
      Fuioare de raze-mpletesc rugă sfântă, 

      Caldă suflare în staul adastă, 
      Că-n tainica iesle 

      Iisus stă să se nască. 
 

      Alunecă îngeri în alb zbor de noapte 
      Şi pruncul născut îl scaldă in rouă, 
      ÎI înfaşă-n mătasă din flori adunată 

      Şi-L arată Cerescului Tată. 
 

      Firea întreagă a slavă Îi cântă, 
      În braţe-L primeşte Maica cea Sfântă, 

      O stea vesteşte Naşterea-Taină 
      Şi lumea-nveşmântă- 

      -Ntr-o veşnică 
      Şi ecumenică haină. 

 
      Magii purced către-al lumii-mpărat, 

      Cu aur,cu smirnă,tămâie, 
      Să I se-nchine 
      Cu suflet curat. 

 
      De-atunci, peste lume-,n tocit prag de 

iarnă, 
      Pogoară lumina blândă-n ogradă, 

      Ne înfăşoară pe toţi 
      Cu o albă zăpadă 

      Şi ne strecoară în suflet 
      Bucurii fără seamăn, 

      Smerenie, milă, virtute, 
      Duh şi iubire de oameni. 

 
Alexandra Matei 
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Colinde 
     Pagină realizată de Andrei Bîrsan 

        
Sărbătoarea Crăciunului este prilej pentru români de a 

întoarce pagină cu pagină istoria biblică , răsfoind scriptura cu 
fiecare colind religios, cântec de stea sau vicleim. 

Din comoara de nepreţuit a folclorului românesc , unde se 
găsesc toarse de veacuri , ca-n firul de borangic , fibrele credinţei 
milenare, desprindem din adâncimea sufletului strămoşesc trăirea 
cuvântului divin , an de an , odată cu sărbătorile creştine. 

Am putea spune că, având în vedere felurimea şi bogăţia 
colindelor de Crăciun şi de Anul Nou , mulţimea versurilor şi 
unitatea melodică a cântecelor de stea , ca şi practicile ce se leagă 
de aceste două sărbători creştine cu drama religioasă a irozilor, 
poporul român are cea mai populară sinteză a religiei creştine. 

Într-adevăr , cu ocazia datinilor ce se desfăşoară în ciclul 
sărbătorilor creştine de iarnă, între 24 decembrie şi 6 ianuarie , ne 

întâlnim cu Dumnezeu şi oştile sale îngereşti , cu Maica Domnului  şi sfinţii rugători , cu profeţii 
şi drepţii Vechiului Testament, cu Adam cel păcătos şi Irod cel plin de răutate, cu steaua ce 
străluceşte şi naşterea vesteşte , cu Pilat nevinovat şi „Sf. Ioan cap tăiat”, cu „Marele Sân Ilie” şi 
„Maica Sântămarie”, cu „Sfânt Nicoară ”, cu “Moş Ajun”, “Moş Crăciun” şi  “Crăciun din iastă 
seară”. Ne mai întâlnim cu Iuda vânzătorul şi Sf. Gheorghe săgetătorul , cu Sân Petru la poarta 
raiului şi cu botezul lui Hristos în Iordan când s-a sfărâmat zapisul ce Adam l-a dat diavolului 
necurat sau câte alte scene biblice. 

Cine străbate toată mulţimea colindelor religioase poate confirma fără urmă de 
dezminţire , că aceste producţii nu sunt nişte fantezii ale maselor populare , ci perle de mare preţ , 
provenite din doctrina religiei creştine , sub înfăţişarea poetică şi melodică a ortodoxiei 
româneşti.  

 
Domnului răsărit 

 
Scoală, gazdă, nu dormi, 
Ioi flori dalbe , doi de măr, 
Că de când gazd-ai dormit, 
Iată Creciun a venit, 
Ioi flori dalbe , doi de măr. 
Flori pe Domnul răsărit, 
Şi  pe faţă,  
Şi  pe braţă. 
Trei cucoşi galbeni cântară, 
Zori de ziuă revărsară. 
Printre zori şi sfântul soare, 
Sfântul soare cu trei raze; 
Doua raze 
Răzămează . 
 
 
 

Colo jos, Doamne, mai jos,  
La luncele 
Cu grânele . 
Colo sus , Doamne , mai sus, 
La vârşezul munţilor 
Pin crucişul brazilor 
Pin crucişul pe fereastă, 
La mijloc dragă de masă. 
Şi  colinda să găteşte,  
Cată colac bărbăteşte, 
Or colac, or covrig,  
Dă-mi-l iuti că mor de frig 
Ş-un colac ş-un godinaş 
Ş-o oiagă de vinars. 
 

(de la un transilvănean din Borzeşti) 
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Florile dalbe 
 
Florile dalbe,  
Colo-n deal , 
După deal,  
Florile dalbe, 
Răsărit-a sfântul soare. 
Florile dalbe, 
Ş-acela nu-i sfântul soare, 
Florile dalbe. 
Da-i o monăstire mare, 
Cu nouă uşi , cu nouă altare. 
Da într-însa cine şede? 
Măicuţa cu fiu-n braţe. 
 
 

Taci, fiule, nu mai plânge, 
Că eu ştiu ce ţi-oi da ţie, 
Nouă stele-ncoronate, 
Cu topoare-ncunjurate, 
Două mere roşioare, 
Cheiţele raiului, 
Scaunul judeţului , 
Lumina botezului. 
La Ispas 
Un boţ de caş. 
Pe părete păun verde, 
Pe portiţă rânduniţă. 
 

(Maria Siretean, Siret) 
În oraşul Vifleem 

 
În oraşul Vifleem, 
Veniţi , boieri, să vedem, 
Că astăzi ni s-a născut 
Domnul Cel făr de-nceput. 
Şi  astăzi ni s-a umplut  
Prorocia de demult, 
Că se va naşte Hristos, 
Mesia cap luminos. 
Din Fecioara Mariam, 
Din numele lui Avram, 
Mântuirea lui Adam. 
Din sămânţa lui David, 
 
 
 
 
 

Din Duhul Sfânt zămislit. 
Trei crai de la rasarit 
La-nchinare i-au venit, 
Daruri scumpe i-au adus 
Şi lângă Hristos le-au pus 
Şi cătră Hristos cântând : 
Culcă-Te , împărat ceresc, 
În salaş dobitocesc, 
Te culcă pe fân uscat, 
De îngeri încunjurat. 
Slavă întru cei de sus 
Şi  pace păn’ la apus. 
 

(Gheorghe Calfă, Botoşani) 
 

 
 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 
Naşterea Domnului şi Anul Nou , 

redacţia revistei  
Lumină din lumină 

doreşte tuturor cititorilor ca 
Dumnezeu să le dăruiască pace, 

spor duhovnicesc, sănătate şi 
multe bucurii. 
La mulţi ani !   
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Apostolat şi educaţie religioasă în zilele noastre 
 

Tineretul actual traversează o perioadă în care valorile morale şi în special cele creştine sunt 
relativizate. De această instabilitate sunt responsabili, în cea mai mare parte, părinţii, învăţătorii, 
clericii, îndrumătorii spirituali, care şi-au pierdut orientarea duhovnicească. De aceea, credem că 
focalizarea pe componentele educaţiei este mai mult decât necesară. Dar, ca operă de spiritualizare , 
nu devine eficientă fără o componentă fundamentală, cea religioasă. 

Educaţia religioasă poate fortifica fiinţa şi o poate orienta înspre ţinte autentice. Pentru 
aceasta, prima ei sarcină este formarea bunului creştin, care debutează cu Sfântul Botez şi se 
precizează prin conduite învăţate zi de zi. În acest demers, ea poate atenua unilateralitatea deplasării 
spre raţionalitate sau pragmatismele înguste excesive. 

Ca orice tip de educaţie autentică, ea facilitează formarea unei viziuni personalizate asupra 
realităţii, contribuind la definirea unui caracter, prin statornicirea credinciosului în credinţa sa şi 
dezvoltarea spiritului de toleranţă faţă de un altul care are o credinţă diferită. 

În favoarea educaţiei religioase aducem următoarele argumente: 
 
1. Argumentul cultural 
Nu poţi fi considerat o persoană culturală dacă nu cunoşti propriile referinţe religioase, sau 

pe cele ale persoanelor cu care eşti în comuniune. De asemenea, multe producţii culturale îşi au 
originea în Biblie sau Sfânta Tradiţie. De aceea, copiii trebuie să cunoască tezaurul cultural-
tradiţional la care Biserica românească şi-a adus contribuţia prin: carte tipărită, literatură, muzică, 
artă şi arhitectură. 

 Instrucţia de ordin religios ne mobilizează mintea şi sufletul, ne deschide spiritul către 
experienţe culturale diverse. 

 
2. Argumentul psihologic 
A nu face educaţie religioasă copilului , care este cel mai apropiat de mirajul şi grandoarea 

religiei, înseamnă  a amputa fiinţa umană de ce are mai de preţ: sufletul. 
Omul, în călătoria prin destinul său, lăsat la puterea minţii, rătăceşte prin tainele din el. 

Religia poate să descifreze omului toate tainele spirituale, morale şi psihologice din el. Se constată 
că oamenii credincioşi sunt mai moderaţi, mai cumpătaţi, mai echilibraţi.  

 
3. Argumentul sociologic 
Religia este şi un factor care coagulează societatea. Valorile religioase au virtutea de a aduce 

oamenii laolaltă, de a  crea legături durabile, de a solidariza şi a cimenta unitatea grupală, 
comunitară. Educaţia în perspectiva valorilor religioase formează persoane ce se deschid uşor spre 
alţii, se manifestă generos prin iubire, dăruire şi înţelegerea aproapelui. Avem nevoie în continuare 
de comunităţi solidare,  particulare, stabilizate cultural, care nu se disipează valoric în contact cu 
alte experienţe culturale. 

 
4. Argumentul istoric 
Pentru spaţiul românesc, credinţa creştină a acţionat ca un factor de formare şi dăinuire a 

neamului. Este lucru ştiut că încreştinarea ţinutului dintre Dunăre şi Marea Neagră , a coincis cu 
formarea poporului român. Creştinismul a fost factor de perpetuare şi continuitate socială şi 
culturală. Mai multe secole de cultură s-au consumat pe lângă biserici şi mănăstiri. Clerici 
importanţi ortodocşi , s-au implicat în marile evenimente istorice care au marcat evoluţia noastră. 
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5. Argumentul teologic 
Fiecare religie deţine şi un program educaţional, pedagogic, care să cultive şi să propage 

adevărurile de credinţă. Credinţa nu se poate cultiva decât în comunitate şi în comuniune cu alţi 
credincioşi, de la care o deprindem : „Credinţa este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos“ 
(Romani 10, 17). 

 
6. Argumentul ecumenic 
Formarea religioasă ne pregăteşte într-o măsură mai mare pentru înţelegerea aproapelui. 

Numai în măsura în care suntem bine ancoraţi în religia proprie, nu mai suntem suspicioşi şi nu mai 
vedem în ceilalţi, pericole virtuale. Asumarea propriei credinţe dezvoltă capacitatea empatică 
necesară pentru a respecta alteritatea confesională. 

Catehizarea presupune iubirea - a lui Dumnezeu faţă de noi, a noastră faţă de Dumnezeu şi a 
credincioşilor întreolaltă. 

Ca şi în cazul altor componente ale educaţiei (morale, intelectuale, civice, estetice, etc.), de 
educaţia religioasă sunt responsabili mai mulţi factori al căror aport îl vom reliefa în cele ce 
urmează, în funcţie de momentul intrării lor în acţiunea de formare a personalităţii: 

 
A. Familia  
Primul care formează persoana în perspectivă creştină este familia. Aceasta are rolul de a 

înlesni introducerea copilului în Biserică prin Botez, şi responsabilitatea formării primelor conduite 
sau interiorizării unor stări de spirit elementare. Primele cunoştinţe copilul le primeşte în sânul 
familiei. Aici el învaţă să se închine la “Doamne-Doamne”, rugăciunea către îngerul păzitor dar, şi 
rugăciunea domnească “Tatăl nostru”, însă nu toţi copiii au parte de familii sănătoase. Lucrarea 
pedagogică corectă şi înţeleaptă a părinţilor asupra sufletelor copiilor încă de la cea mai fragedă 
vârstă, trebuie să pună bazele unei vieţi întru Hristos, a singurei căi viabile şi adevărate, pe care 
nicio furtună a vârstei tinere sau adulte nu o va putea clătina. Această educaţie trebuie făcută prin 
iubire, dar şi cu suficientă autoritate personală, pentru a nu face din Dumnezeu un fel de poliţist. 
Sfânta Scriptură îi dezaprobă pe a cei părinţi care nu îşi instruiesc copiii. 

 
B. Biserica 
Următorul factor care intră în scenă este Biserica, care prin intermediul preotului 

instaurează o perioadă mai densă în transmiterea stimulilor religioşi. Forma principală de educaţie 
religioasă prin Biserică o reprezintă participarea la ceremoniile religioase şi  îndeosebi, la Sfânta 
Liturghie. Biserica este cea care completează opera educativă începută de părinţi, alături de şcoală. 
 

C. Şcoala 
Un important factor al educaţiei îl constituie şcoala. La nivelul acestei instituţii educaţia 

religioasă ajunge într-un stagiu de maximă dezvoltare prin caracterul progamat, planificat şi 
metodic al activtăţilor instructiv-educative. Cei care realizează această latură a educaţiei sunt cadre 
specializate ce deţin, pe lângă competenţe teologice, şi pe cele de ordin pedagogic. 

Desigur, etapele descrise mai sus au un caracter orientativ. Să mai adăugăm faptul că 
atitudinile şi valorile religioase se formează în mai multe circumstanţe, atât în familie, cât şi în 
şcoală sau mediul informal. După trecerea prin aceste stagii copilul ar trebui să ajungă la o 
cunoştere minimă a învăţăturilor creştine. Astfel, se atinge scopul ultim al acestei educaţii, de ordin 
religios: educarea sufletului şi a trupului. Fără religie am rămâne şi am trăi mai ales cu întrebările, 
decât cu răspunsurile.  

(Rezumat  al referatului susţinut la Simpozionul cu aceeaşi 
temă organizat de Seminarul Teologic „Sfântul Apostol 
Andrei“ din Galaţi – noiembrie 2008) 
Marian Florea, clasa a XI-a Seminar 
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Sfântul  Ioan  Gură  de  Aur în viaţa  tânărului seminarist 

Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că cel mai bun mod de 
a-i cinsti pe Sfinţi este imitarea, în sensul însuşirii modului 
duhovnicesc de viaţă şi a virtuţilor lor. De aceea, mulţi elevi 
seminarişti cu vocaţie îşi aleg un mentor, un model pe care 
să-l urmeze. Dorind să fie asemenea monahilor care tind 
spre desăvârşire, unii elevi şi-i apropriază drept paradigmă. 
Alţii sunt entuziasmaţi de preoţi sau se îndreaptă către mireni 
autentici prin credinţă. De fapt, ei se simt atraşi de iubirea 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care irumpe din persoanele 
enumerate mai sus. 

La rându-i, Sfântul Ioan Hrisostom a luat ca pildă pe 
Sfântul Apostol Pavel:"Să-l imităm, fraţii mei, căci e un om 
cu aceeaşi natură ca şi a noastră, dar, pentru că a arătat o 
mare dragoste de Hristos, a intrat în ceruri şi acum are loc 
aici, împreună cu îngerii." 

 Pentru a-1 imita pe Sf. Ioan trebuie să avem în vedere 
coordonatele mai importante ale vieţii sale: traiul în 
familie, comportamentul la studiu, raporturile cu cei 
apropiaţi (prietenii, păstoriţii), grija faţă de diferitele 

categorii defavorizate (orfanii, bolnavii, văduvele, săracii), 
relaţiile cu autorităţile  timpului, funcţia lui de predicator al 

Evangheliei şi săvârşitor al Sfintelor Taine, vocaţia de monah şi ierarh al Bisericii. Ca să  înţelegem mai 
bine, le vom dezvolta în cele ce urmează. 

1.Legat de familie, aflăm că Sfântul Ioan Gură de Aur a avut lângă sine o femeie cu chip de 
înger, o mamă exemplară. Ea este cea care a imprimat atât Sfântului, cât şi soţului credinţa în Hristos. 

Mamele noastre ar trebui să fie la fel ca Sfânta Antusa , care, văduvă rămânând de tânără,  şi-a 
investit întreaga energie numai în scopul educării copilului prin Tainele creştine. Copiii din zilele noastre 
au nevoie de astfel de mame, care să le vorbească despre Sfinţi, despre Dumnezeu, îndreptându-le 
astfel paşii  către Biserica lui Hristos. 

2.Sfântul Ioan Gură de Aur avea o mare admiraţie şi iubire faţă de profesorii lui, respectându-i 
chiar şi pe cei păgâni, cum era Libaniu, care l-a deprins cu arta retoricii. Îi amintea cu pioşenie pe 
profesorii lui de suflet, Meletie şi Diodor din Tars, care 1-au iniţiat în credinţa în Hristos. Lor le 
datorează unele din cele mai frumoase şi emoţionante omilii din istoria Bisericii. Este acesta un 
exemplu al modului în care respectul faţă de profesori ne ajută să ne însuşim cunoştinţele ce pot fi 
fructificate în propovăduirea Evangheliei. 

3. În timpul vieţii sale a avut dese contacte cu multă lume. Astfel, şi-a format mulţi prieteni, cel 
mai bun fiind Vasile, convins să primească Taina Preoţiei. Prietenia adevărată şi nepătată care i-a 
legat pe cei doi asceţi s-a constituit într-unul din cele mai emoţionante şi grăitoare modele pentru noi 
toţi.  

4.Viaţa Sfântului este pildă pentru noi şi în aplicarea milosteniei, deoarece el a ajutat pe săraci, 
bolnavi, orfani, văduve. Aceasta e dovada iubirii pe care o avea  pentru tot sufletul necăjit şi 
întristat. De aceea, şi noi, ca seminarişti,  ar trebui să deprindem această virtute încă de pe băncile 
şcolii, ajutându-i pe cei nevoiaşi cu bunuri materiale, după posibilităţi - bineştiind că până şi un pahar cu 
apă dat cuiva, cu inimă bună, este primit de Dumnezeu -, dar, mai ales, cu bunuri spirituale, cum ar fi 
tâlcuirea, pentru neştiutori, a  adevărului de credintă. Elevii seminarişti, în modul cel mai eficient, ar face 
milostenie împărtăşindu-şi unii altora din experienţa duhovnicească, prin determinarea colegilor lor şi a 
celor apropiaţi de a participa eficient la sfintele slujbe, cu precădere la Sfânta Liturghie, ajutându-i 
să-şi adune comoară în cer. 

5.De la Sfântul Ioan Gură de Aur avem de învăţat şi felul în care să ne construim raporturile cu 

Sf. Ioan Gură Aur 
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autorităţile : să manifestăm o atitudine demnă şi intransigentă când adevărul e prejudiciat şi respect 
şi recunoştinţă când hotărârile sunt în conformitate cu „dreptarul” Evangheliei.   

6.De asemenea, viaţa seminaristului trebuie sa fie caracterizată de smerenie şi de virtutea fecioriei. 
Toate energiile spiritului şi ale trupului trebuie călăuzite spre adevăr, dreptate, bună înţelegere, 
ajutorare, compătimire, iubire sinceră. 

7.Elevul seminarist trebuie să facă dovada calităţilor unui bun orator, pentru că aşa cum este  
scris în Sfânta Scriptură, din gura slujitorului Domnului se cere cuvântul de învăţătură. Şi astăzi 
lumea este însetată de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru aceasta e nevoie să ne iniţiem în arta 
oratoriei, atât profane, cât mai ales creştine, pentru ca verbul nostru să fie cât mai plăcut şi accesibil. 
Sfântul Ioan Gură de Aur trebuie să ne fie îndrumător în ale oratoriei nu numai în mod teoretic, ci şi 
practic, implorându-l cu stăruinţă înaintea oricărei predici să ne insufle şi nouă din înţelepciunea lui, 
pusă în slujba Evangheliei lui Hristos. 
 
 

(Rezumat  al referatului susţinut la Simpozionul cu aceeaşi 
temă organizat de Seminarul Teologic „Sfântul Apostol 
Andrei“ din Galaţi – noiembrie 2007)  
 

 
Mihail  Pleşca, clasa a-XII-a  

 
 

 
 

 

  

 “…Veniţi să sărbătorim! Veniţi să prăznuim! Străin e chipul sărbătorii, căci preaslăvit este 
cuvântul naşterii. Astăzi legătura cea veche s-a dezlegat, diavolul s-a ruşinat, dracii au fugit, 
moartea s-a zdrobit, raiul s-a deschis, blestemul s-a pierdut, păcatul s-a alungat, înşelăciunea s-a 
izgonit, adevărul a venit, credinţa pretutindeni s-a răspândit şi s-a lăţit. Vieţuirea celor de sus pe 
pământ s-a sădit, îngerii cu oamenii împreună vieţuiesc, oamenii cu îngerii fără de teamă vorbesc. 

 ………………………………………………………………….. 

 - Pentru ce? 

 - Pentru că Dumnezeu pe pământ a venit şi omul în cer s-a suit. Toate s-au împreunat. A 
venit pe pământ, întreg fiind în ceruri. Dumnezeu fiind, S-a facut om, fără să-nceteze a fi Dumnezeu. 
Cuvânt nepătimitor fiind, S-a făcut trup. S-a făcut trup pentru ca să Se sălăşluiască întru noi. 
Dumnezeu nu S-a făcut, ci era. De asta S-a făcut trup, ca să-L primească ieslea pe Cel pe care nu-L 
încăpea cerul. De asta s-a aşezat în iesle, ca să primească hrană de copil de la Maica-Fecioara, Cel ce 
hrăneşte lumea. De asta Părintele "veacului ce va să fie" (Isaia 9, 5) este ţinut ca prunc la sân în braţe 
fecioreşti, tocmai pentru ca şi magii să se poată apropia de El. 

 Acestuia, dar, lui Hristos Celui ce face trecerea prin cele fără de trecere, să-I înălţăm slavă, 
împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.” 

 
 Cuvânt la Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos 

al Sfântului Ioan Gură de Aur 
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Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae 
 

 
În Ortodoxie, sărbătoarea restituie lumii- nu atât 

ochilor, cât mai ales sufletelor credincioşilor, duhovniceşte - 
evenimentul biblic şi persoana sfântă, celebrate. De 
sărbătoarea  Sfântului Nicolae, simţim că cerurile s-au deschis 
pentru a fi împreună cu noi. Prezenţa lui o atestă nu numai 
inimile şi citirile noastre care ne vorbesc despre el, ci el însuşi, 
care este martor al iubirii, al milei, al puterii, al slavei lui 
Dumnezeu. 

A păstorit pe fiii duhovniceşti din Mira Lichiei şi  
întreg Răsăritul şi continuă să-i păstorească pe credincioşi prin 
rugăciunile sale. Sfântul Nicolae a hotărât apoi să plece de 
acolo şi să-şi strămute „cortul“ sfânt în Apus, la Bari, unde, 
până astăzi, se păstrează cinstitele lui moaşte, izvorâtoare de 
mir. Astfel că, serbând pe Sfântul, venerăm şi sfintele-i 
moaşte. A fost voia lui Dumnezeu şi a Sfântului să-i adune  pe 
creştinii din Răsărit şi din Apus în jurul său ori, mai degrabă, 
în jurul lui Hristos.  

Potrivit cuvintelor Mântuitorului - „ în casa Tatălui 
Meu sunt multe sălaşuri” (Ioan 14,2 ) - această casă este cerul 
şi pământul, adică Sfânta Biserică, fiindcă nu s-ar putea gândi 
un loc în care Dumnezeu să nu fie cu harul Său. Ea este trupul 

lui Hristos, pe care Tatăl l-a dat Fiului Său, pentru ca trupul nostru să ia din plinătatea Lui. Iar Răsăritul 
şi Apusul, peregrinând, sunt încorporate în acelaşi Trup, măcar prin mărturia comună a sfinţilor celui 
dintâi mileniu creştin. Din această perspectivă, Răsăritul şi Apusul sunt sălaşuri pe pământ, iar în cer 
sunt multe alte sălaşuri. Lumea e destinată să devină Biserică, mediu tot mai transparent energiilor 
dumnezeieşti necreate, după Sf. Maxim Mărturisitorul, iar moaştele sfinţilor, ca sălaşuri ale Duhului 
Sfânt („« Voi locui în ei şi voi umbla şi voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu »” II Corinteni 6, 
l6), sunt fermentul pus în ea ca să o mişte spre acest ţel. 
 Sfântul, proclamând puterea, înţelepciunea şi mila Domnului, îşi face treaba pretutindeni, pe 
uscat şi pe mare. Chipul şi înfăţişările lui sunt cunoscute în întreaga lume şi ortodocşilor, dar şi celor de 
alte neamuri şi de alte credinţe. În orice suferinţă, în orice împrejurare şi necaz, Sfântul Nicolae a făcut 
şi continuă să facă arătată lucrarea lui Dumnezeu din el. Pe când era în viaţă, Sfântul Nicolae săvârşea 
permanent minuni. Aceleaşi minuni şi altele asemănătoare continuă să făptuiască şi astăzi. Sfântul 
Nicolae este participantul în chip deplin, prin har, la însuşirile lui Dumnezeu şi ne împărtăşeşte şi nouă 
din ele. Sfântul Nicolae este un frate al nostru, imitator al Fratelui mai Mare, Care e Domnul Iisus 
Hristos. Şi un înaintemergător al nostru la Tatăl, ca să mijlocească cu îndrăzneală pentru noi. Şi de 
aceea comuniunea cu el este o comuniune şi cu Cel căutat de el. Sfântul, unit cu harul, are proporţional 
experienţa Duhului Sfânt din sânurile Tatălui, din care Acesta purcede, are experienţa Fiului, împreună 
cu Care Duhul vieţuieşte şi prin Care este trimis în lume. Comuniunea noastră cu Sfântul devine 
comuniunea noastră cu Prea Sfânta Treime. Prin Sfântul, am ajuns să cunoaştem pe Dumnezeu. 
Nădăjduim să ne călăuzească pe mai departe şi să adauge lumină cunoaşterii noastre.   
 
        Prof. Ciprian Bogdan 

 
Sf. Ierarh Nicolae 



Eseuri şi referate 

Lumină din Lumină                                                                              Anul I, nr. 1 – decembrie 2008 22

Stema Ţării Româneşti în tipăritura lui Macarie 

 
        Introducerea tiparului în ţările române                        

 

 
                                       

             lui Macarie 
          
     

Între 1447 şi 1456, în Europa s-au 
tipărit primele cărţi după metoda lui 
Guttenberg, iar în perioada 1450-1500, 
tipărirea după această tehnică s-a răspândit în 
toată Europa, de la Veneţia, Nürenberg, 
Paris, Köln, Milano, la Lyon. Principatele 
Române au fost printre primele ţări care au 
introdus noua tehnică şi imediat după 1500, 
au început să apară şi la noi cărţi tipărite. 

La începutul secolului al XVI –lea, în 
apropiere de Târgovişte, capitala de atunci a 
Ţării Româneşti, voievodul Radu cel 
Mare(1495-1508) a ridicat o măreaţă clădire, 
mănăstirea Dealului. La curtea lui Radu cel 
Mare era bogăţie şi viaţă princiară. 
Cronicarul Leunclavius scrie că voievodul 
român era „bun, drept, înţelept şi destul de 
potrivit pentru cârmuire, prin superioritatea 
lui de suflet”. Acestui domnitor i se 
datorează introducerea tiparului în ţara 
noastră, el fiind ajutat de ieromonahul 
Macarie, care învăţase meşteşugul tiparului 
la Veneţia, în atelierul lui Andrea Torezzani.  
Prima carte ieşita de sub teascurile unei 
tiparniţe, pe pământ românesc, este 
Liturghierul lui Macarie, tiparit la 
Târgovişte, în anul 1508.  
Liturghierul a fost dat la tipar şi s-a terminat 
în 1508, când, după moartea lui Radu cel 
Mare, scaunul domnesc a fost ocupat de 
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Mihnea cel Rău. Acestă carte cuprindea cele trei Liturghii şi alte câteva slujbe, avea trei frontispicii cu 
ornamente împletite, unul reprodus de trei ori, altul de două ori şi al treilea cu stema Ţării Româneşti. 

Însemnătatea Liturghierului lui Macarie constă nu numai în faptul că reprezintă începutul 
tiparului în Ţările Româneşti, ci şi în faptul că este prima ediţie a acestei cărţi în Bisericile Ortodoxe. 
Din acest motiv, el reprezintă prototipul unor ediţii viitoare ale Liturghierului în limba slavonă.  

Este important de precizat că Liturghierul macarian reprezintă o formă rară a liturghierului slav, 
datorită învăţăturii Sfântului Vasile cel Mare pentru preoţi. De asemenea, unele rugăciuni prezente la 
sfârşitul cãrţii sunt foarte rare şi se regăsesc numai în textul slav al unui manuscris din secolul al XVI-
lea. 

Ieromonahul Macarie a mai tipărit şi alte cărţi cu conţinut religios: un Octoih slavon , în anul 
1510, şi un Tetraevanghel slavon, publicat la patru ani de la prima tipăritură, în 1512, lucrări care vor 
deschide drumul istoric şi benefic al ediţiilor următoare. Cele trei scrieri tipărite de Macarie au fost 
răspândite atât în provinciile româneşti, cât şi în mănăstirile din Balcani şi în bibliotecile centrelor 
culturale din Europa. Circulaţia lor în Balcani dovedeşte prestigiul culturii româneşti care iradia de la 
noi spre popoarele vecine.  

Cărţile macariene au o înfăţişare grafică de lux : litere mari, tăiate cu precizie şi fineţe, rândurile 
drepte, cu distanţe egale între ele, fronstispicii mari de o treime din pagină, din linii şi cercuri întretăiate 
simetric şi armonios, având în mijlocul desenului stema Ţării Româneşti. Câmpul marginal, alb, al 
paginii este lat ; cerneala e neagră şi roşie, cu alternare de litere mici şi majuscule(titlurile). În Octoihul 
din 1510 Macarie introduce şi prima xilogravură de carte lucrată în ţara noastră. Ca şi incunabulele, 
aceste cărţi nu au pagină de titlu. Datele obişnuite din titlu sunt trecute în epilogul cărţilor, epilog în 
care Macarie menţionează că le-a tipărit pentru glorificarea şi folosul cititorilor, pentru a-i instrui.  
           Anul 2008 reprezintă pentru Biserica Ortodoxă Română un an crucial, în care se aniversează, în 
luna noiembrie, 500 de ani de la tipărirea la Târgovişte a Liturghierului lui Macarie, motiv pentru care 
a fost retipărită în ediţie jubiliară această capodoperă a spiritualităţii şi a culturii noastre.  

Această ediţie se prezintă în două variante: una reprintată, într-un tiraj mai redus, pe hârtie de 
mână şi în legătură din piele, în tehnica epocii lui Macarie, iar alta, într-un tiraj mai mare, în condiţii 
grafice de excepţie , în două volume prinse într-o casetă. Primul volum cuprinde, în 250 de pagini, 
textul facsimilat din 1508 al ieromonahului Macarie, iar al doilea volum conţine, în 247 de pagini, 
„Prefaţa” Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi prima traducere a textului 
macarian, realizată de Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru Stan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxã a 
Universităţii Valahia, din Târgovişte.  

           Importanţa lui Macarie pentru cultura şi spiritualitatea noastră reiese cel mai bine din 
ceea ce spunea Înalt Prea Sfinţitul Părinte Mitropolit Nifon în „Cuvântul înainte al volumului de studii 
al ediţiei jubiliare" : „Macarie a fost creator de tradiţie autohtonă, definind specificul tiparului chirilic la 
români în contextul întregului tipar chirilic din Europa secolului al XVI-lea”. De aceea, ediţia jubiliară 
a Liturghierului lui Macarie este pentru noi, cei de astăzi, atât un omagiu adus marelui călugăr-tipograf, 
cât  şi un act de restituire culturală, un omagiu adus trecutului glorios al naţiunii noastre. 
 
 
 

           Alexandru Latu, clasa a XII-a, Seminar 
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  Pagină de titlu din Biblia de la Bucureşti, 1688        Stema Ţării Româneşti de pe versoul foii de titlu 

 

 
 

   
 
 

Prima traducere integrală a Sfintei Scripturi în limba română a apărut ca un rod al preocupărilor 
constante ale domnitorilor, ierarhilor şi cărturarilor români de a avea Cuvântul lui Dumnezeu în limba 
vorbită de către credincioşi. Nevoia acută de a traduce Scriptura în limba română era motivată, de altfel, 
de situaţia specială în care se aflau creştinii ortodocşi din Ţările Române, în secolul al XVII-lea, în 
comparaţie cu celelalte popoare ortodoxe: în cult se folosea limba slavonă (mai târziu şi limba greacă), 
iar oamenii de rând, care participau la slujbele bisericeşti, necunoscând decât limba română, nu 
înţelegeau ceea ce se citea sau se rostea. Tocmai de aceea, românii au început de timpuriu să fie 
preocupaţi de traducerea Sfintei Scripturi în limba lor, în vreme ce popoarele slave sau grecii au făcut 
aceasta mult mai târziu     (De pildă,     în    limba    greacă    modernă,      Biblia   a   fost   tradusă abia 
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în secolul al XIX – lea şi tipărită în 1840, iar în limba rusă în 1876). 
          Tipărirea Bibliei de la Bucureşti s-a realizat în timpul domnitorilor Şerban Cantacuzino (1678-
1688) şi Constantin Brâncoveanu (1688-1714), ambii iubitori de credinţă şi cultură. Pregătirile pentru 
editare au început în jurul anului 1682, cu strângerea materialelor necesare de către grupul de cărturari 
însărcinaţi cu această lucrare, dintre care amintim pe arhiepiscopul Ghermano de Nisa (directorul 
Academiei Greceşti din Constantinopol), Sevastos Kymenites (directorul Şcolii Greceşti din Bucureşti) 
şi fraţii Radu şi Şerban Greceanu. Tipărirea s-a a început la 5 noiembrie 1687 şi s-a încheiat la 10 
noiembrie 1688. Corectura textului a fost încredinţată fostului episcop de Huşi, Mitrofan.  
          Biblia de la Bucureşti reprezintă o operă de mari proporţii pentru vremea în care a fost tipărită: 
are 944 de pagini şi format mare. Textul este imprimat cu litere mici, chirilice, dispus pe două coloane, 
cu excepţia celor două prefeţe scrise pe o singură coloană. Caracterele chirilice folosite în acea vreme se 
vor menţine până în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, când vor fi înlocuite cu alfabetul latin. 
            Pagina de titlu oferă informaţii referitoare la cei care au contribuit la apariţia lucrării, dar şi la 
scopul pentru care s-a tipărit: „ Biblia   adecă   Dumnezeiasca  Scriptură   ale  cei   vechi  şi   ale         
cei noao leage toate care s-au tălmăcit dupre limba elinască spre înţeleagerea limbii rumâneşti,          
cu porunca prebunului creştin şi luminatului domn Ioan Şărban Cantacozino Basarabă Voievod           
şi cu îndemnarea dumnealui Costandin Brâncoveanul, marele logofăt nepot de sor al Măriei             
Sale, carele, după prestăvirea acestui mai suspomenit domnu, Putearnicul Dumnezău,                   
den        aleagerea a toatei Ţări Rumâneşti, pre dumnealui l-au coronat cu domnia şi stăpânirea    a 
toată Ţara Ungrovlahiei. Şi întru zilele Măriei Sale s-au săvârşit acest Dumnezăiesc lucru.            
Carele şi toată cheltuiala cea de săvârşit o au rădicat. Tipăritu-s-au întâiu în scaunul             
Mitropoliei Bucureştilor în vremea păstoriei Preasfinţitului părinte Chir Theodosie mitropolitul ţării şi 
exarhu laturilor şi pentru cea de obşte priinţă s-au dăruit neamului rumânesc, la anul de la facerea 
lumii, 7197, iară de la spăsenia lumii, 1688, în luna lui noiembri în 10 zile“. 
          Pe versoul paginii de titlu este stema lui Şerban Cantacuzino, însoţită de opt stihuri dedicate 
domnitorului de către logofătul Radu Greceanu. 

În anul 1998, la împlinirea a 300 de ani de la apariţie, Biblia lui Şerban a fost retipărită, ca ediţie 
jubiliară, în facsimil şi transcriere la Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române. Iniţiativa a aparţinut patriarhului Iustin Moisescu (1977-1986) şi a fost dusă la bun sfârşit de 
patriarhul Teoctist (1986-2007). Comisia de specialişti căreia i s-a încredinţat această lucrare a fost 
coordonată de acad. Ioan C. Chiţimia († 1989). Ediţia jubiliară a fost lansată atât la Bucureşti, cât şi la 
Geneva, Viena şi Tesalonic. 

Anul acesta se implinesc 320 de ani de la tipărirea „Bibliei de la Bucureşti”. Cu acest prilej, în 
zilele de 23 si 24 mai, la Galaţi, s-a desfăşurat Simpozionul Naţional "Biblia de la Bucureşti - 1688, 
monument de cultură, limbă şi spiritualitate românească". Evenimentul a fost organizat cu 
binecuvântarea Preasfinţitului Casian, Episcopul Dunării de Jos, de Departamentul teologic al Facultăţii 
de Istorie, Filosofie si Teologie din cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi şi s-a desfăşurat în 
sala "Episcop Melchisedec Ştefănescu" a Centrului Eparhial. 

Pentru limba română literară Biblia din 1688  are o importanţă deosebită prin unitatea lingvistică 
rezultată din prelucrarea celor trei graiuri româneşti(cel moldovenesc în traducerea Milescu-Dosoftei, 
cel ardelenesc, în Noul Testament, al lui Simion Ştefan şi cel muntean în intervenţiile fraţilor Greceni) şi 
controlul ce-l va fi făcut stolnicul Constantin Cantacuzino.  

Această capodoperă a literaturii religioase din secolul al XVII – lea este apreciată drept 
momentul biruinţei depline a limbii române ca limbă a cultului ortodox. Prin claritatea textului, 
acurateţea frazei, consecvenţa folosirii aceloraşi termeni (neaoşi sau de împrumut) cu acealeaşi 
înţelesuri este considerată actul de consacrare a limbii române ca limbă literară. 

      
                    
 

 Bogdan Brînză, clasa a XII-a Seminar 
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Muzica slavei lui Dumnezeu 

 
 

 
 

 
 

 
„Artă a sentimentului”, cum o numeşte 

Hegel, muzica, alături de arhitectură şi pictură, 
conferă cultului ortodox o frumuseţe unică. 
 Conform studiilor întreprinse de unii 
etnologi, muzica este mijlocul prin care s-ar 
putea măsura gradul de cultură a unui popor. 
De-a lungul istoriei, această artă a însoţit, rând 
pe rând, toate credinţele religioase, exercitându-
şi multitudinea de funcţii: estetică, socială, 
educativă, religioasă, terapeutică etc. „Nimic nu 
reuşeşte să înalţe într-atât sufletul – spune 
Sfântul Ioan Gură de Aur – să-l înaripeze, să-l 
ridice deasupra pământului, să-l desfacă de 
legăturile trupului”, aşa cum o fac cântările 
inspirate, care ne apropie de Dumnezeu. Biserica 
ortodoxă utilizează în cult muzica bizantină sau 
muzica psaltică, numită astfel pentru că s-a 
născut şi s-a dezvoltat în timpul şi pe cuprinsul 
Imperiului Bizantin. Îmbrăcând forme şi 
căpătând trăsături proprii, actuala muzică 
psaltică este rezultatul dezvoltării istorice a 
vechii arte muzicale a Bisericii de Răsărit, cu 
centrul la Bizanţ. Din mulţimea de moduri 
muzicale, care circulau în provinciile Imperiului 
Bizantin, au fost selectate doar patru moduri 
autentice şi patru moduri derivate din cele dintâi. 
 Eminamente vocală şi monodică, muzica 
bizantină este interpretată de o persoană sau de 
mai multe persoane, iar melodicitatea devine 
componenta expresivă esenţială asupra căreia se 
exercită parametrii constitutivi: textul, ritmul, 
formulele melodice şi diferitele ornamente, care 
îi dau o mare diversitate. Notaţia cu totul 

originală suscită interesul cercetărilor muzicale 
contemporane. Textul folosit este de origine 
biblică şi patristică, întărind astfel aspiraţia sacră 
de preamărire a Creatorului. 
 După cum ne mărturisesc Sfinţii 
Apostoli şi Evanghelişti Matei şi Marcu, în 
timpul misiunii Sale pământeşti, Mântuitorul 
Iisus Hristos îl preaslăvea în imne pe Dumnezeu 
Tatăl. Înainte de a pleca în Muntele Măslinilor, 
după Cina cea de Taină, au cântat rugăciuni de 
laudă. Urmând exemplul Învăţătorului, Sfinţii 
Apostoli au dus mai departe practicarea cântării 
bisericeşti. 
 Fixată şi cuprinsă în canoane, muzica 
tradiţională bizantină îşi sporeşte imnografia cu 
fiecare hotărâre dogmatică.  
 Cele trei tipuri de cântări – psalmii, 
cântările de laudă şi cântările duhovniceşti, pe 
care le întâlnim combinate în toate slujbele din 
cultul creştin ortodox, sunt mijloc de învăţare a 
dreptei credinţe. Ideile dogmatice, stabilite cu 
mult timp înainte de către Sfinţii  Părinţi, capătă 
astfel un veşmânt luminos, plăcut oricărui om, 
dornic să-şi exprime dragostea şi admiraţia faţă 
de Dumnezeu, Căruia simte nevoia să-i 
mulţumească şi Căruia, la vreme de cumpănă, Îi 
cere ajutorul pentru sine şi pentru semeni.  
 Ştim de la Sântul Efrem Sirul, 
supranumit „chitara Duhului Sfânt”, că cel     
care cântă se roagă de două ori. Determinându-l 
pe acela care-l ascultă să se roage           
împreună cu el, prin imnele cântate va       
aprinde focul iubirii faţă de Domnul în sufletele 
atât de reci ale celor Care nu-L cunosc.  

                                                                                     
P. C.  Diac. Prof.. Sorin Vîrlan 

    Sfântul Efrem Sirul 



Rugă 

Lumină din Lumină                                                                          Anul I, nr.1 – decembrie 2008 27

 
Stihiri din  

Paraclisul Maicii Domnului 

glas VIII  Νi Ga T

      
        Pe   ce - ea  ce     es  -  te   mai  î  -  nal  - tă     de-cât     ce   -  ru-ri-le         şi  de-cât    stră- lu-                   

                   
  ci - ri -le soa -re-lui   mai cu  - ra    -  -    tă        ca    -  re ne-a iz-bă-vit    pe     noi  -   din bles-tem 

  
  pe    Stă -  pâ -  na    lu    -  -   mii      cu cân -tări  să o  cins-tim ! 
 

             

                    
Pen-tru    pă  - ca  -  te   - le    me    - le     ce-le     mul  -  -      te      mi   se-m –bol-nă-veş-te  tru   

                    
 -   -   pul      şi     slă  - beş - te     su    -  fle-tul meu       la      ti  - ne   scap         ce  - ea  ce eşti pli  - 

            
nă de __    da    -  -  ruri        nă  - dej-dea tu-tu-ror    ce-lor     fă - ră de     nă  - dej-de tu  îmi    a- 

  
  ju     -     -    -   ta ! 
 
 

   
          Stă - pâ -  nă    şi    Mai -  -    ca   Iz-bă  -  vi  -  to    - -     ru   -    lui        pri-meş -te  ru  -  gă-ciu  

      
 - nea ne-vred-ni - ci - lor   tăi  -     -   -   robi        ca     să     fii    fo - lo-si-toa   - re       că - tre     Cel 

     
 ce S-a  năs-cut _ din   ti  - ne!      O,-  Stă -pâ -  na     lu-mii    fii mij - lo -  ci  -  toa   -  -    -     - 

 
  re ! 
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         Cân-tăm cu  o  -  sâr  -  di  -    e    a  - cum  cân-ta - re    _    de _   bu - cu  -  ri  -   e      ţi    -   - 

   
   -     -    e ,        ce  -  lei   în  -  tru    tot   _     lă  - u - da  -tă     Năs - că -  toa  -  re    de    Dum  -  - 

                 
  ne    -   zeu .     Cu    Î  -  na  - in   - te  -Mer-ga-to  -rul  şi cu    toţi    sfin-ţii roa-ga-L    Năs - că -toa 

  
  -  re de Dum-ne-zeu ,      ca     să    ne mân-tu  - ias   -  că  pe   noi ! 
 
 
 

    
          Mi  - los  -ti     -  vă  fii    mi- e,sme-ri -tu-lui,       că     a   -   fa     -     ră     de  ti  -  ne        al-    

         
   tă     scă-pa     - re nu stiu   eu ,  cel    ce   sunt        plin    _  de tot fe-lul    de    pă  - ca    -  -   te 

        
  mi -  lu  -  ieş  -    -     -    te    -     mă ,      nă -  dej  -  dea  creş -    ti     -      -  ni  lor !  __________ 

 
______________________________ 
 
 
 

    
         Toa - te    oş   -  ti-le în-ge -reşti      Î  -  na  - in -  te- mer-gă -to- rul Dom-nu-lui         cei  doi- 

                        
spre  - ze- ce A-pos-toli       şi     toţi  sfin-ţii  îm-pre- u    -    nă   cu   Năs-că - toa   -  rea de Dum-ne-       

               
 zeu ,       fa -ceţi    ru   -gă   ciuni ca  să     ne  mân-tu -ias  -  -    că  pe noi !   
 
 
 
 

Muzica : Tudor Dragomir , 
 absolvent al Seminarului Teologic Liceal Ortodox 
“Sfantul Ioan Gura de Aur”, Husi , promotia 2008
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Cuvânt la aniversare 
 

Prof Manuela Iacob, 
director al Liceului Teoretic  

“Cuza-Vodă”, Huşi 
 

 
Cel mai mare filosof chinez, Confucius, spunea că natura ne 

aseamănă,iar educaţia ne deosebeşte.  

Alegerile pe care le facem în fiecare clipă a vieţii sunt dictate de felul în care am fost 

învăţaţi să ne deschidem sufletele şi mintea, de modul în care ni s-a insuflat dorinţa de a progresa, 

de felul în care profesorii noştri au ştiut să ne înveţe să învăţăm.Datorăm anilor petrecuţi în liceu o 

bună parte din ceea ce am devenit şi ne întoarcem mereu la amintirea lor, cu respect şi gratitudine.  

Aniversarea a 90 de ani de la înfiinţarea Liceului Teoretic “Cuza-Vodă” din Huşi a 

constituit un astfel de moment, în care toţi cei pentru care liceul a însemnat ceva au trăit sentimente 

de adâncă emoţie şi legitimă mândrie.  

Pentru actualii elevi şi profesori ai liceului, întreaga activitate a anului 2008 a stat sub 

semnul acestei aniversări: s-a organizat un mare concurs 

de amenajare a claselor, s-au comandat  2 tablouri mari 

pentru amfiteatru (unul simbolizând dăinuirea în timp a 

liceului,iar celălalt reprezentându-l pe   primul director al 

liceului, profesorul C.A. Holban) şi s-a lucrat intens la 

anuarul dedicat evenimentului,Alma Mater Hussiensis: 

Liceul “Cuza-Voda” din Husi, la cea de a XC-a 

aniversare. 

Toate manifestările au culminat cu Săptămâna “Cuza-Vodă 90”, când, pe parcursul a 7 zile, 

întreg liceul a fost în sărbătoare: s-au organizat concursuri, simpozioane, competiţii sportive şi  s-au 

realizat expoziţii. Elevii liceului au încântat spectatorii la o serbare şcolară, realizată cu mult talent. 

În ultima zi a acestei săptamâni s-a organizat în sala primăriei Huşi un simpozion la care au participat 

foşti profesori, directori ai liceului, absolvenţi remarcabili. Întreaga manifestare s-a distins prin 

împletirea unei înalte ţinute academice cu trăiri sufleteşti de mare intensitate. 

Când ecourile sărbătorii s-au stins, ne-am întors la ceea ce înseamnă viaţa de zi cu zi în 

Liceul “Cuza-Vodă” : muncă susţinută pentru obţinerea celor mai bune rezultate, angajare deplină 

pentru a asigura viitorul acestui lăcaş de cultură şi educaţie, căruia  îi dorim 

                             VIVAT,CRESCAT, FLOREAT! 
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O şcoală viticolă centenară 

Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” din Huşi 
 
 
 

            Colegiul Agricol “Dimitrie 
Cantemir” din Huşi a aniversat în acest an, 
mai exact pe 26 octombrie 2008, 100 de ani 
de la înfiinţarea sa şi îşi desfăşoară 
activitatea într-o podgorie de mare tradiţie 
a României şi nu numai. 
           În strugurele “unic” al unei şcoli 
centenare s-a adunat pasiunea şi trăirea 
unui valoros colectiv didactico-
administrativ, constituit din slujitori ai şcoli 
de ieri şi de azi. Prin munca profesorilor 
şcolii, unitatea a devenit o “Mică Academie 
a Viei şi Vinului”, cum a definit-o acad. 
Valeriu D. Cotea, care  pregăteşte nu numai    
specialişti-tehnicieni, ci desfăşoară, încă de la înfiinţare, şi tematici de cercetare ştiinţifică, 
recunoscute şi de marii savanţi. 
 Dascălii şi directorii de azi fac “operă” de durată şi “epocă” în şcoală, recunoscută la 
“Olimpiada pe meserii” de cele 50 de licee participante şi de reprezentanţii ministerelor de resort. 
 Nu am crezut niciodată că am să trăiesc un moment atât de important, atât de onorant şi ,în 
acelaşi timp, atât de înălţător. 
            O sută de ani a împlinit Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” in aceasta toamnă, iar eu am 
avut onoarea să conduc ,împreună cu cei care lucrează aici, o şcoală centenară. 
 Sunt nume atât de mari care au depus trup şi suflet pentru acest lăcaş de cultură şi educaţie , 
precum  Gheorghe Gheorghiu şi Constantin Hogaş. Doar două nume de titani am dat. Ar fi mândri 
să vadă roadele muncii lor. 
 

           

            Aniversarea unei şcoli înseamnă 
rememorări, aduceri aminte, întoarcerea atâtor 
generaţii de elevi şi profesori în timpurile 
trecute ale tinereţii lor. 
 Să depănăm împreună caierul 
amintirilor despre vremurile care s-au dus , 
lăsând în urmă semne atât de vii şi astăzi, şi să 
ne bucurăm de anii care vor veni. 
 
 

La mulţi, mulţi ani ,iubită şcoală! 

  
 
 

Director, 
Prof. dr. ing. Teodor Botezatu 
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Ziua Naţională a Românilor, la Alba – Iulia  
 

 De Ziua Naţională a românilor , la Alba Iulia , s-au dezvelit busturile Regelui 
Ferdinand I şi a Reginei Maria, amplasate la intrarea în curtea Catedralei Încoronării, 
construită în perioada 1921 – 1922, la dorinţa celor doi suverani ai României Mari. 

La acest moment a participat, alături de primarul Mircea Hava, şi Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, Daniel,  care a oficiat Te Deum-ul de Ziua Naţională. 
Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai strălucită a istoriei româneşti, 
a subliniat Patriarhul Daniel în alocuţiunea rostită cu acest prilej.  
 
Patriarhul Daniel, oaspete de onoare al Universităţii din Arad 
        

 Comunitatea academică din 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” , din 
Arad, l-a avut ca înalt oaspete pe Preafericitul 
Părinte Patriarh DANIEL, căruia i s-a 
decernat titlul  de Doctor Honoris Causa şi  
Medalia jubiliară de aur „90 de ani de la 
Marea Unire”. În Disertaţia finală, Patriarhul 
Daniel a ţinut să mulţumească Senatului 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” pentru 
titlul primit. 

 
Învestiri, sfinţiri şi hirotesii 
 
25 septembrie 
 Preacuviosul Părinte Protosinghel Serafim Bodnar , stareţ al mănăstirii 
„Dimitrie Cantemir”, a fost învestit ca exarh al mănăstirilor din Eparhia Huşilor de 
către Preasfinţitul Părinte Corneliu Bârlădeanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei 
Huşilor. 
9 noiembrie 2008   

A avut loc la Vaslui  sfinţirea bisericii cu hramul “Constantin şi Elena”  de 
către Prea Sfinţitul Părinte Corneliu Bârlădeanul. 
21 noiembrie 2008  
 Preacuviosul Părinte Protosinghel Serafim Bodnar , stareţ al mănăstirii 
“Dimitrie Cantemir”, a fost ridicat la rangul de arhimandrit . Totodată s-a oficiat şi 
târnosirea paraclisului din incinta mănăstirii. 
7 decembrie 2008 

A avut loc slujba de hirotesie întru arhimandrit a Preacuviosului Părinte 
Protosinghel Iezechiel Ariton, stareţ al mănăstirii Floreşti. 

Cronicar 
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Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” - Galaţi, 2008  

Muzica la Seminarul Teologic Huşi 
             Pr. Prof. Simion Marian 
      

Românii , de când se ştiu ei pe 
aceste meleaguri, bătute de vânturi , dar 
şi binecuvântate de Dumnezeu , n-au 
fost niciodată temători de ceea ce este 
nou. Aşezaţi la răscruce de drumuri , au 
împrumutat ceea ce era mai bun şi mai 
nobil de la toţi cei care le-au călcat 
pragul, fără a renunţa la obiceiurile şi 
tradiţiile de veacuri, specifice lor. 
Creştinismul s-a înfiripat pe aceste 
plaiuri chiar pe fondul acestor calităţi, 
dezvoltându-le şi consolidându-le de-
a lungul veacurilor. 

 Pe plan muzical, inteligenţa şi duhul  împăciuitor al românului au făcut să 
coexiste in biserica de la noi două forme de cântare .Prima este cea omofonă, pe o 
singură voce, exprimată prin cea psaltică de strană , păstrată şi cultivată cu mare grijă şi 
pricepere , căpătând în timp  un caracter naţional, chiar dacă originea ei este  bizantină. 
A doua formă de cântare este cea polifonică , pe mai multe voci , a cărei dezvoltare 
cunoaşte astazi o reală revigorare , datorită ostenitorilor acestei arte , începând de la 
compozitori şi profesori şi continuând cu cei care „re-creează” o piesă  - dirijorii . 

Şi în Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur “ din Huşi, aceste 
două genuri au fost şi sunt frumos reprezentate , deşi timpul acordat orelor de muzică 
este destul de limitat , el fiind redus an de an , rezumându-se in prezent la o oră , două 
cel mult pe săptămână pentru muzica psaltică şi la o oră pentru muzica liniară . 

În ciuda acestor vicisitudini,  rezultatele elevilor seminarişti din Huşi sunt 
meritorii, seminarul nostru fiind cotat, în mod frecvent, înaintea multor şcoli teologice 
cu bază  materială  şi tradiţie net superioare. Nu pot să nu amintesc tripla noastră 
participare la Concursul organizat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, concurs la care 
am obţinut locul întâi. Merită a fi menţionate şi participările noastre la concursul 
corurilor seminarelor din anul 2000 (locul întâi la faza locală de la Piatra Neamţ şi locul 
al treilea la faza naţională, desfăşurată la Bucureşti), ca şi participările la concursurile 

Galaţi ,2008 
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organizate de Ministerul Educaţiei, în urma cărora am fost recompensaţi cu premii sau 
menţiuni. A devenit deja o tradiţie prezenţa noastră la Sărbătorile Galaţiului. E o 
mândrie pentru ierarhii noştri faptul că, printre cele patru seminarii participante la prima 
ediţie a Concertului Spectacol  „Cântaţi Domnului”, ediţia 2007, alături de elevii de la 
Bucureşti, Iaşi şi Galaţi, ne-am numărat şi noi, seminariştii acestui vechi oraş de 
provincie. Că acest cor al nostru are valoare şi se bucură de o constantă apreciere o 
demonstrează şi invitaţia primită anul acesta, de a participa din nou la Galaţi, la 
Concertul religios „Toată suflarea să laude pe Domnul”, organizat de Seminarul 
Teologic „ Sf. Apostol Andrei”.    

Aceste rezultate ne onorează şi ne obligă . Nu este uşor. Dar tocmai pentru că este 
greu  trebuie să mergem înainte . Din public se vede tot, se aude tot , dar, în acelaşi timp, 
din  public nu se ştie  că pentru fiecare minut de şcenă sunt necesare cel puţin 100 de 
minute de muncă .  

De aceea ne străduim  cu toată fiinţa noastră, cu pasiune, efort şi perseverenţă, să 
facem  din acest „limbaj universal”, o voce către oameni şi un glas către Dumnezeu 
.  

PREASFINŢITUL PĂRINTE CASIAN CRĂCIUN, EPISCOPUL DUNĂRII DE JOS, ÎNMÂNÂND 
DIPLOME PARTICIPANŢILOR LA CONCERT – GALAŢI, 2008 
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              Cu seninătate despre noi şi cei dinaintea noastră…  

 
                   Bogdan Brînză 

 
 
 Colegul meu de bancă, prieten bun de când ne-am întâlnit în clasa a XI-a, a ales viaţa monahală. 

Vorbim uneori despre această decizie imporatntă şi, de fiecare dată, seninătatea cu care îşi rosteşte 
gândurile îmi stârneşte admiraţie.  M-am întrebat adesea care e taina acestei seninătăţi, de unde izvorăşte 
atât de firesc, atât de eliberator. Un răspuns, între multe altele, am găsit cu ceva timp în urmă, 
deschizând şi răsfoind o carte, nelipsită de pe masa lui de lucru : ”Patericul”.Din prefaţă am aflat că e 
vorba despre „un manual” al monahului şi că în el sunt adunate poveţe şi învăţături ale călugărilor care 
au trăit în pustie. Aceste poveţe s-au transmis de la om la om, deoarece cărţile s-au alcătuit mai târziu, 
prin consemnări ale memoriei, prin epistole programatice sau răvaşe răzleţe ale duhovnicilor ce-şi 
îndrumau ucenicii de departe.  
 Neasemuita frumuseţe a limbii care a topit aceste  învăţături în cuvânt, profunzimea lor, ştiinţa cu 
care deschid porţile atâtor suflete şi cu care luminează calea spre Dumnezeu m-au determinat să vă 
propun o selecţie din ediţia tipărită de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei cu binecuvântarea 
Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Andrei, în anul 2004. 
 

 
“Pentru omul superficial şi vinovat este mai la 
îndemână să se scalde în apa mică a gândirii 
omeneşti, decât în primejdioasele profunzimi ale 
lui Hristos.” 

Sfântul Nicolae Velimirovici 
 
 

Zicea avva Isidor Pelusiotul, că viaţa 
fără de cuvânt mai mult foloseşte decât 
cuvântul fără viaţă. Căci viaţa şi tăcând 
foloseşte, iar cuvântul şi strigând supără. Dar 
dacă şi cuvântul şi viaţa se vor întâlni, fac o 
icoană a toată filosofia. 
 
 Zis-a un bătrân: acela care a greşit, 
se cade să se pocăiască, deosebindu-se de 
toată dragostea şi însoţirea omenească, până 
când se va înştiinţa că i-a primit Dumnezeu 
pocăinţa. Pentru că dragostea lumii acesteia 
ne desparte pe noi de dragostea lui 
Dumnezeu. 
 
 Zis-a un bătrân: cel ce are frică de 
Dumnezeu, acela are o vistierie plină de toate 
bunătăţile, pentru că frica de Dumnezeu 
păzeşte pe om de tot păcatul.
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Zis-a un bătrân: de vei auzi că cutare te-a 
clevetit, te-a grăit de rău şi te-a defăimat şi de 
va veni acela la tine, să nu îl vădeşti, ci 

veseleşte-te împreună cu dânsul şi fii cu faţa 
veselă către dânsul, ca să ai îndrăzneală 
către Dumnezeu în rugăciunea ta. 

Zis-a un bătrân: precum umbra noastră 
pururea o avem cu noi, ori încotro mergem, 
aşa ni se cade nouă să avem umilinţă şi 
plângere pururea cu noi, ori încotro vom 
merge şi oriunde vom fi. 
  
 A zis un bătrân: dacă curvia se luptă 
cu trupul tău, vezi din care pricină s-a pornit 
războiul asupra ta şi o îndreptează. Sau din 
desfătare, sau din somn mult, sau din 
mândrie, sau de te socoteşti pe tine mai bun 
decat pe altul, sau ai osândit pe cineva când 
greşea. Fiindcă afară de acestea nu se luptă 
omul spre curvie.  
 

   Zis-a un bătrân: de este cineva 
cinstit şi lăudat de oameni mai mult decat 
măsura lui, unul ca acela de mult bine se 
lipseşte. Iar cel ce nu este nici cât de puţin 
cinstit şi lăudat de oameni aici pe pământ, 
acela va fi proslăvit de Domnul Dumnezeu în 
cer. 
 
 Un frate a mers la un bătrân şi l-a 
întrebat, zicând: părinte, ce voi face, că mă 
supără mândria şi înălţarea? Răspuns-a lui 
bătrânul: bine faci, fiule, că doar tu ai făcut 
cerul şi pământul. Acestea auzind fratele s-a 
umilit cu inima şi, făcând metanie până la 
pământ bătrânului, a zis: iartă-mă, părinte, 
că nici una din acestea n-am făcut. Zis-a lui 
bătrânul: dacă 
Cel care a făcut 

cerul şi pământul S-a smerit pentru noi, noi, 
care suntem tină şi ţărână, pentru ce să ne 
înălţăm? Şi aşa s-a smerit fratele de cuvintele 
acelui bătrân şi cu mult folos a mers la chilia 
sa, smerindu-se şi umilindu-se în inima lui. 
 
 Zis-a un bătrân: să ştiţi că alt drum 
către mântuire nu este decât smerenia, după 
cum scrie Evanghelia vameşului. De va fi 
cineva neatins de păcate spurcate, să nu 
cumva să se înalţe cu gândul său, socotindu-
se pe sine fără de păcate, ci unul ca acela mai 
vârtos să se smerească şi să se păzească, 
socotindu-se mai păcătos decât toţi oamenii. 
Iar de se va înălţa cu gândul său, socotindu-
se că este neatins de păcate spurcate pentru 
că n-a căzut în nici un păcat trupesc şi 
lumesc, ci este curat tot şi pururea gata şi 
vrednic de împărtăşirea Sfintelor Taine, iar 
pe altul, pe care îl ştie el că a căzut cândva în 
vreun păcat, îl socoteşte nevrednic de Sfintele 
Taine, unul ca acela cu astfel de gând înalt şi 
fără de smerenie, este nevrednic, necurat şi 
urât lui Dumnezeu şi în pieire merge şi nu-i 
va folosi curăţenia lui, neavând smerenie. Că 
mult mai plăcut şi mai iubit este de Dumnezeu 
păcătosul smerit, decât mândrul drept.

            
 

 
Psalm                                 

Doamne, ai deschis timpul să intru în el pentru că ai vrut, 
Mă ştiai dinainte de a mă fi eu ştiut; 
Mulţumescu-Ţi adânc pentru astă aşa mare taină, 
Nu mă lăsa, nu mă scăpa, Doamne din a Ta  haină, 
Nu-mi lua încrustarea în  numele Treimii Sfinte, 
Adună-mă, adună-mă în minele meu, mai fierbinte!... 

                                                                     
                                                                 Prof.Maria Pară 
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              Şi ei au fost elevi… 
 

 

Costache Olăreanu  s-a născut în Huşi, la 1 iulie 1929 
şi a murit la 23 septembrie 2000, în Iaşi. Şi-a făcut studiile 
liceale, mai întâi, la Târgovişte, apoi în oraşul natal. La 
Târgovişte cunoaşte pe Radu Petrescu şi Mircea Horia 
Simionescu, viitorii săi prieteni şi colegi în aşa-numita „Şcoală 
de la Târgovişte” – prestigios curent literar ce va influenţa 
configuraţia prozei noastre din ultimele două decenii.                   
 Debutul în volum şi-l face cu Vedere din balcon, în 
1971. Urmează Confesiuni paralele (1978), Ucenic la 
Clasici(1979), care primeşte Premiul Uniunii Scriitorilor, apoi 
romanele Ficţiune şi infanterie(1980), Avionul de 
hârtie(1983), Cvintetul melancoliei (1984 – Premiul Asociaţiei 
Scriitorilor bucureşti), Cu cărţile pe iarbă (1986), Dragoste cu 
vorbe şi copaci(1987). În 1982 publică un volum de note de 
călătorie (Fals manual de petrecere a călătoriei), iar în 1994, 

o carte de confesiuni, Poezie şi autobiografie.   
 Scrise foarte de timpuriu, până pe la 18 ani, după cum însuşi mărturiseşte,          
poeziile prozatorului Costache Olăreanu, deşi „ încercări juvenile”, sunt                 
avangardist-sentimentale, duios-răzvrătite, de o furie ziditoare şi o ironie atinsă                      
de candori consunând poeziei postmoderniste actuale. Stăpân pe expresie şi purtându-i           
ca pe un blazon forţa şi limitele, poetul de atunci irumpe în prezentul literelor             
româneşti cu remarcabilă legitimitate. Nicio umbră de rugină nu alterează strania          
armonie subterană în stare să asigure firescul şi ineditul orchestraţiei poematice.
      
  Ploile    
Mi-am dat sufletul ploilor să cadă cu el 
peste fiecare oraş sau grădină 
peste toate câmpiile 
acestei lumi inundate de prea multe tristeţi. 
 
Plouă, prieteni, cum numai cerul ştie să plouă! 
Luaţi apa şi-o strângeţi sub streşini în găleţi 
cu ea vă veţi spăla mâinile 
şi toate rufele deznădejdilor, dacă doriţi. 
 
Treptat copacii vor creşte la cer 
şi focul pământului încet se va stinge. 
Fiţi gata! Fericirea noastră e-n ploile de azi 
şi-n tot ce n-aţi aflat încă despre ele, 
prieteni. 
 
Cu fiecare picătură se pierde şi se adaugă 
ceva 
în universul amfibiilor noastre. 
De-aceea nu-ntrebaţi secretul 
Asemănării apelor acestora cu lacrimile voastre.  
         („Caietul albastru”, 1946) 

 
 Zăpezi       
Daţi-mi un trup de zăpadă 
voi, iernilor, 
şi-o inimă ca o fereastră bătută de vânturi! 
 
Vreau să-ngheţ aici 
la polul nord al aşteptărilor 
şi-al focilor ce-mi fac pelerinaje la picioare. 
Vreau să seamăn vouă 
zăpezilor imaculate 
stropite de diamante şi stele 
vouă să-mi alătur soarta mizeră 
lângă păduri de cerbi şi aureole 
vouă să vă fiu închinătorul prea supus 
omul alb impus de degetele copiilor 
topit de apele mărilor 
ce ne înlănţuie coapsele 
ca nişte fecioare nebune. 
 
Daţi-mi un trup de zăpadă 
voi, iernilor, 
şi-o inimă ca o fereastră bătută de vânturi! 
     („Secolul Sirenelor”, 1947-1948) 
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            Te caut              Acrostih  
Te caut în tot ce-am trăit     La tine vin genunchiul să-mi plec 
în tot ce gândii, în tot ce-am rostit    imperiu să-mi fie făptura-ţi de vis  
în litera cărţii şi-n noaptea târzie    greu e cuvântul şi gândul mi-e-nvins 
în tot ce a fost şi n-o să mai fie.    Iubito când ochiul spre tine îndrept.  
 
În aurul zilei, în apa adâncă     Ascult ca în scoică a inimii undă 
umbra ta moale mai stăruie încă    tainice aripi în sufletu-mi bat 
iar paşii făcuţi în amurgul cel pal    E toată fiinţa-ţi o rece-arătare 
auzul mi-l umplu aduşi de un val.    iubito când patimi în mine se zbat. 
 
O, timpu-şi învârte prea crudele roate   Unduie-n vânturi frunzişul pădurii 
şi-n urmă-ţi, iubito, la urmă mor toate!   Biruie norul albastrele mări 
Cine să poată de-acum înainte    eu mâna-mi cobor pe-ntinderea strunii 
rostul să prindă acestor cuvinte?     Să cânt ale clipei celeste visări. 
Cine să cânte din strunele clare 
cu lacrimi fierbinţi pe mâinile sale    Cădea-vor amurguri cu zgomot greoi 
şi din mulţimea atâtor dureri     nimeni nu şti-va a dragostei cheie 
să aibă-nţelesul zilei de ieri?     E tristă-nserarea dar noi 
        spera-vom ca timpul să steie. 
Ce vis să umple golul din noi 
să strângă sub pleoape al clipelor roi    Priveşte, iubito, al cerului rostru! 
să scuture plopii, stele s-adune    un astru păzi-va-n eterna-i lumină 
pustiul să sfarme c-o nouă minune?    Statuia amorului nostru. 
                    („Ocazionale”)        („Ocazionale”)
  
 Exploatând efectele retro ale autobiografiei şi ale jurnalului, cu un dezvoltat simţ al 
ridicolului, practicând uşoara parodie a sentimentalismului, proza lui Olăreanu e o variantă a 
intelectualismului ironic şi artistic. 
     
    Dragoste cu vorbe şi copaci 
          [Amor şi gramatică] 
 „Ai primit biletul meu eri? Dece n-ai venit că te-am aşteptat mai multe ore. M-a văzut Tomescu de 
Română dar s-a făcut că nu mă vede ca să nu peardă timpul să facă morală că mai era pe stradă un elev la ora 
ceia. Te aştept şi azi în acelaşi loc. Al tău cel mai sincer om depe Pământ…”     
  
      *** 
 „Bine că însfârşit te-ai hotărât! Iată cum vom proceda : fiecare din noi la orele stabilite ne vom sui pe 
case. Eu pe a mea şi tu pe a ta. Vom potrivi oglinzile în aşa fel ca ele să bată spre casa celuilalt. Cu cealaltă mână 
acoperi oglinda mai mult sau mai puţin ca să faci semnul care trebuie: unul scurt sau unul lung. Alfabetul 
este…[indescifrabil] şi trebuie să-l memorizezi ca să-l şti pe din afară; 
 o lumină scurtă şi două lungi = Mie dor de tine !   
 două lumini scurte şi două lungi = Aş vrea să te văd ! 
 trei scurte = Vino ne întârziat în locul stabilit !  
 o lumină lungă, una scurtă şi iarăşi una lungă = Nu pot venii dar mă gândesc mereu la tine ! 
 trei lumini lungi şi trei scurte = Am primit scrisoarea! 
 5 lumini scurte = Nu trece părinţi curte sau poartă. 
 Încearcă să le toceşti. Eu mă gândesc şi la restul de semn. Dacă nu este soare facem focuri pe 
acoperişuri ca Winetu. Trebuie să ai o cârpă ca să acoperi focul când scurt când lung ca să iasă semnele de fum 
ca şi cele din oglindă. Mâne la ora 2 fix facem prima comunicare fie la oglindă fie la fumuri. Până atunci al tău 
care nu se gândşte decât la tine… 
 P.S. Dă Doamne ca mâne să fie soare ! […] 
      
          Pagini realizate de Bogdan Brînză, clasa a XII-a Seminar 
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Ieri elev, astăzi student 
 
În toamna aceasta, parcă mai mult ca altădată, absolvenţii s-au întors 

la şcoala pe care, cu doar câteva luni în urmă, abia aşteptau s-o părăsească şi să 
zboare în lume. Fenomenul e cunoscut. Asemenea aspiraţii ale adolescenţilor 
nu sunt un secret pentru nimeni. Am vrut să aflăm care sunt acum gândurile lor 
despre şcoală, despre profesie, despre oameni, despre viaţă. Dintre răspunsurile 
primite, l-am ales pe cel mai surprinzător, dar şi mai simplu, mai firesc, mai de 
bun simţ în adevăratul sens al cuvântului. Luaţi-l cum vreţi: ca o confesiune, ca 
un semnal pentru cei aflaţi încă pe băncile şcolii, ca o provocare, ca o invitaţie 
la dialog. Aşteptăm reacţiile cititorilor revistei: elevi, absolvenţi, părinţi, 
profesori. 
       Redacţia 

 

 O şcoală ar trebui să te formeze. Şi astăzi, în România, şcoala se zbate din răsputeri să o facă. 

Cât reuşeşte se va vedea mai târziu. Drumul e plin de mărăcini şi gropi pentru învăţământul nostru şi 

cei care se revoltă primii sunt elevii, cu toate că ştiu că ceea ce se obţine uşor nu durează. Pentru a 

avea ceva stabil, pentru a fi cu adevărat fericit şi a te simţi împlinit, trebuie să lupţi. Cu cât lupţi mai 

mult, cu atât vei fi mai împlinit când va veni vremea să te bucuri de roadele muncii tale. Atunci vei 

realiza că nu ai trişat, că tot ce ţi se întâmplă e rezultatul trudei tale.  

 O şcoală te învaţă, în sensul că îţi formează deprinderi: de studiu, de activitate intelectuală şi 

practică. Îţi lărgeşte orizontul, îţi dă încredere în tine, îţi cultivă respectul: faţă de tine, faţă de alţii, 

faţă de principii, valori şi legi. Sau măcar aşa ar trebui.  

Totuşi, cea mai importantă şcoală nu este cea în care stăm şase-şapte ore pe zi, de luni până 

vineri, şi nici clădirea după care te ascunzi când vrei să chiuleşti, clădire devenită reper pentru 

amintirea năzbâtiilor copilăriei şi ale adolescenţei.  

Unii poate au realizat mai devreme, alţii mai târziu, dar, odată cu plecarea la facultate, eu am 

înţeles că, din păcate, cea mai importantă şcoală este aceea a vieţii. Spun „din păcate“ pentru că ea 

este de asemenea  şi cea mai dură. Închipuiţi-vă că aţi intrat într-o şcoală imensă, că uşile s-au încuiat 

şi că nu mai puteţi ieşi. Încep orele. Prima, a doua, a treia... Fără pauză. Fără oprire. Ca un maraton 

nesfârşit. Toţi, dar toţi  din jurul tău sunt profesori, însă nimeni nu are catalog. Mai bine ar fi să aibă! 

În momentul în care nu ţi-ai învăţat lecţia, într-o şcoală ca Seminarul Teologic, Liceul „Cuza-Vodă“ 

sau Colegiul Agricol „D. Cantemir“, cel de la catedră este înainte de toate om, are suflet şi, uneori, te 

iartă, alteori te ajută, iar alteori, în loc de 2 îţi pune 4. 
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În şcoala vieţii însă, când greşeşti, începi să pierzi: persoane dragi, lucruri importante,  vise. Şi 

e foarte, foarte greu să înveţi să pierzi, dacă ai chiulit de la orele în care s-a predat  această lecţie la 

şcoala cu cărţi, caiete, colegi şi profesori. Fiecare profesor are modul său de a aborda ora. Unii sunt 

mai severi, alţii mai îngăduitori. Rezultatele depind în mare parte de tine.  

Un fost professor, atunci când nu învăţam, ne spunea: „Măi tată, măi, de ce nu ai învăţat? Vrei 

să ajungi un popă prost? Dacă nu înveţi pentru data viitoare, o să ai 3. “ Şi pentru ora care urma, de 

ruşine învăţam, luam 9 sau 10 şi rămâneam şi cu ceva în cap. Importante nu sunt însă doar notele. Ce 

a vrut să zică fostul meu profesor e că noi, dacă dorim, oricum ajungem preoţi, doctori, profesori, dar  

contează ce fel de preoţi ajungem, ce fel de profesori: asemenea celor ce sunt daţi ca exemple negative 

în mass-media sau asemenea celor care au ce să-i  înveţe pe cei ce urmează să intre pe băncile şcolii şi 

doresc să  o facă temeinic.  

Personal, cred că, odată ce îţi alegi un profil, trebuie să te axezi pe el, să faci ceea ce îţi place 

şi să excelezi în domeniul pentru care ai optat. Vocaţia nu doar se descoperă, nu doar se afişează. E 

nevoie să trudeşti ca s-o împlineşti, să i te dăruieşti până la sacrificiu. 

Cu siguranţă voi fi blamat pentru că iau apărarea profesorilor, iar unii, care „suferă“ încă în 

bănci, mă vor acuza de faptul că abia am terminat liceul şi vin cu clişee de genul celor din filmele 

americane: „don’t do drugs“ şi „stay in school“. Ei bine, nu e aşa, pentru că dreptatea e a lui 

Dumnezeu, iar important e să ne descoperim pe noi înşine, să fim siguri  de drumul pe care îl alegem 

în viaţă şi să-l slujim cu credinţă. Vital pentru un elev este „să plece“ din şcoală cu o avere sigură, pe 

care nu i-o poate fura nimeni pentru că o poartă în minte şi în suflet. A chiuli, a fi „the man“, nu este 

vital pentru elev. Şi alţii au făcut-o înaintea voastră, iar unii dintre ei, cei care au conştiinţă regretă.

  Şi eu regret… 

   
 
        Ştefan Chiriţoiu, absolvent al  
               seminarului – 2008  
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Una din zile… 
 
 

 …a început la ora 6,00. Este o zi  aparent normală de toamnă. Bate uşor vântul, plouă cald şi  
încet, dar în sufletul meu bântuie furtuni, nu-mi dau pace, îmi aduc în minte lucruri pe care „acasă” nu 
le simţeam cu aceeaşi intensitate. Echilibrul care mă caracterizează este distrus uneori de lipsa unui 
element esenţial în viata unui om, IUBIREA. Această absenţă mă schimbă total. Nu mă mai recunosc. 
Pentru asta sunt aici, cu foile albe ale jurnalului meu în faţă, pentru a afla răspuns la întrebările fără 
răspuns de până acum. Caut neîncetat leacul acestor furtuni şi tot neîncetat aştept parcă pe cineva să 
îmi alunge golul din suflet. Găsesc în această pagină de jurnal posibilitatea de a mă descărca de tot ceea 
ce este neîmplinit şi înceţoşat în mine. Undeva, în adânc, e lumina care mă va purta mai departe. 

 „Zâmbetul celui care suferă e mai dureros decât lacrimile celui care plânge...Când îţi vine să 
plângi, adu-ţi aminte de clipele în care zâmbeai”. O frază găsită întâmplător pe net, dar care cred că mi 
se potriveşte foarte bine. 

 Trebuie să învăţ să zâmbesc. Cu probleme sau nu, cu zâmbete sau lacrimi, cu bucurii sau nu, 
viaţa e frumoasă şi merită să o trăim în lumină ! Şi dacă ar fi să apelez şi la cunoştinţele pe care      
le-am acumulat până în acest moment, nu poate omul să cuprindă cu mintea sa fericirea de care va 
avea parte în viaţa veşnică, dacă o trăieşte pe aceasta în cuvântul lui Dumnezeu.  

 Ar trebui să ne bucurăm zilnic că suntem înconjuraţi de oameni cărora le pasă de noi, deşi 
câteodată  întelegem acest lucru exact pe dos. Ar trebui să ne bucurăm cât mai există oameni care ştiu 
să dăruiască celorlalţi. Ar trebui să ne bucurăm că încă mai vedem lumina soarelui şi că-i mai simţim 
căldura.  

 Trebuie să fiu optimist. Trebuie să-mi fac ordine în gând şi în suflet. Ca într-o casă care se 
pregăteşte de Înviere. O zi fără IUBIRE e o zi pierdută. Trebuie să merg mai departe. Cu IUBIRE. 
Nu-mi lipseşte. N-am deschis ochii s-o văd. Inima mea n-a învăţat îndestul să o asculte, să o simtă. 
Dar se străduieşte. Şi cred că va reuşi. 

………………………………………………………………………………………........... 

 S-a lăsat seara. E linişte. Furtunile de peste zi s-au spulberat. Şi chiar de vor mai veni, blânde 
aripi de înger mă vor îmbrăţişa, luminându-mi calea. 

 M-am încredinţat Domnului cu toată fiinţa mea. 

   

 

 

  Bogdan Pîntea, clasa a IX-a Seminar   
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Perle de…seminar pentru descreţit frunţile! 
 
 

 Ce aud seminariştii în fiecare dimineaţă, pe fondul unui sunet de clopoţel : 
– Hai băieţi! Sculareaaaaaaaaa! Hai că…[Şi niciodată nu există continuare]. Hai, camera ooooopt ! Hai 
băieţi ! Hai gata-gata ! De ce ? Pentru ce ? De ce să nu fie pace, băieţi, linişte, armonie? De ce, pentru 
ce ?! 

☺ ☺ ☺ 
– Ai adus certificatul de deces că ţi-a murit bunicul? 
– Dar mie nu mi-a murit bunicul, am fost bolnav ! 
– Da? Şi cine ţi-a dat bilet de voie?  

       ☺ ☺ ☺ 
– Cine era Luther ? 
– Luther era…fotbalist la A.C. Milan. 
– Luther eraaaaa…un om !!! 

☺ ☺ ☺ 
 – Problema este că canoanele spune altceva. 

☺ ☺ ☺ 
 – Să vă citesc ceva despre împărata Eudoxia… 

☺ ☺ ☺ 
        – Începe de la început! 

☺ ☺ ☺ 
– Această regulă nu trebuie respectată cu tristeţe (stricteţe) ! 

☺ ☺ ☺ 
– Hai, fugi şi calculează perimetrul aerului! 

☺ ☺ ☺ 
        

– Ai absent pe 2 a XVI-a !   
☺ ☺ ☺ 

– Dumnezeu este un motor închis ermetic. 
☺ ☺ ☺  

– Cine are urechi de văzut, să audă!!!.... 
 
 
 
      Culese de Cozmin Andrei, absolvent al   
                                seminarului – 2008  



Din reviste adunate – „Cântecul vârstelor”, ian. 1999 
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 Văzută de Şerban Cioarec, clasa a 
VIII – a (1999), Liceul Teoretic „Cuza- 
Vodă”, Huşi (Azi, profesor de engleză la 
acelaşi liceu) 

Latina lui…Guliţă        

 
MAXIME 

  
 AVE, CAESAR, 
IMPERATOR, MORITURI 
TE SALUTANT! (Suetonius) 

* 
 TIMEO DANAOS ET 
DONA FERENTES.(Vergilius) 

* 
   O TEMPORA, O MORES ! 

(Cicero) 
* 

          AURI SACRA FAMES ! 
(Vergiliu) 

* 
          BEATUS ILLE QUI 
PROCUL NEGOTTIS… 

(Horatius) 
* 

           CARPE DIEM! 
 (Horatius) 
* 

        NON OMNIS MORIAR. 
                                (Horatius) 

* 
          TU QUOQUE, MI FILI! 
                                     (Caesar) 

* 
          NOTA BENE! 

* 
          GRAMATTICI 
CERTANT.               (Horatius)
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
GULIŢĂ 

 
 AVEA CEZAR 
MURĂTURI ŞI CU SALATĂ. 

* 
 MĂ TEM DE DANDANA 
CA DE DOAMNE – FEREŞTE ! 

* 
 O, TÂMPITULE ! LA 
MOARĂ ! 

* 
 AURUL SFINŢEŞTE PE 
FEMEI. 

* 
 S-A ÎMBOGĂŢIT ĂLA 
CARE FACE COMERŢ CU PORCI. 
 

* 
 DĂ-MI UN CRAP! 
 

* 
 MORARUL NU ESTE OM. 
 

* 
 ŢI-O COC EU, FIULE ! 
 

* 
 NOTĂ BUNĂ ! 

* 
 GRAMATICIENII SE 
CEARTĂ. 
 
 
 
  

 
 
 
 

TRADUCERE 
CORECTĂ 

 
 Slavă ţie, împărate, cei 
care merg la moarte te salută. 

* 
 Mă tem de greci, chiar 
când aduc daruri. 

* 
 O, timpuri ! O, 
moravuri ! 

* 
 Blestemata foame de 
aur ! 

* 
 Fericit cel care, 
departe de frământări… 
 

* 
 Bucură-te de clipa de 
azi. 

* 
 Nu voi muri în 
întregime. 

* 
 Chiar şi tu, fiule ! 
 

* 
 Ţine minte ! 

* 
 Criticii nu sunt de 
acord. 
  
 



Album 
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Imagini din viaţa şcolii 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sfârşit de an şcolar – 2007 

Galaţi – 28 noiembrie 2008 

Repetiţie la cor – 2008 



Album 
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Aşteptând subiectele la teză – clasa a X-a  

Salvaţi de clopoţel, clasa a XI-a 

Citind din Liturghier – clasa a XII-a 



Album 

Lumină din Lumină                                                                              Anul I, nr. 1 – decembrie 2008 45

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În febra tezei – clasa a XI-a şi clasa a XII-a 

A început vacanţa – iunie 2007 



Album 
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La statuia lui Ştefan cel Mare – 2008  

„Bobocii” – 2008  
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Lumină din Lumină                                                                               Anul I, nr.1 – decembrie 2008  47

Anul şcolar 2008 – 2009  
 

Clasa a IX-a 
 

 1. Angheluş Alexandru Adrian 
 2. Anton G. George 
 3. Balan C. Vasile 
 4. Bîgea I. Ioan 
 5. Bocăneţ N. Daniel - Costel 
 6. Bogos I. Daniel 
 7. Bondalici I. Ioan 
 8. Croitoru I. Andrei Daniel 
 9. Dănăilă N. Florin 
10. Dicu G. Gheorghe Alexandru 
11. Flocea I. Iulian Marian 
12. Hanţaţuc P. Eduard Petru 
13. Iftinca C. Ilie 
14. Munteanu G. Andrei 
15. Pîntea V. Bogdan Vasilică 
16. Stan M. Marius Iulian 
17. Şogor C. Alexandru-Gabriel 
18. Tărtăcuţă G. Sergiu 
19. Ţabără D. Marius Andrei 
20. Ungureanu T. Tomiţă- Dorin 
21. Vieru C. Nicolae-Alexandru 
 
Clasa a X-a 
 
 1. Androni G. Tudorel Lucian 
 2. Baban C. Alex Constantin 
 3. Barbu-Mic P. Andrei-Bogdan 
 4. Bârsan G. Andrei 
 5. Bolohan G. Mihai 
 6. Boţ I. Andrei Ionuţ 
 7. Brănici V. Sergiu 
 8. Bucătaru P. Petru Alexandru 
 9. Buruiană V. Grigorie 
10.Carabaş G. Gheorghe 
11. Cerchez V. Adrian 
12. Chiriţoiu C. Cristian Liviu 
13. Ciobanu C. Florin 
14.Condrea I. Vlăduţ Andrei 
15. Croitoru C. Florin Mihăiţă 
16. Dodoi D. Doru Eduard 
17. Grădinaru G. Ionuţ Marian 
18. Matei S. Ionel 
19. Neacşu G. Paul 
20. Pălici C. Vasilică 

21. Prisecaru D. Mădălin Andrei  
22. Stan D. Andrei George 
23. Şărban D. Costică Florin 
  
Clasa a XI-a 
 
 1. Bărbieru M. Marius 
 2. Bordeianu I. Iulius - Petru 
 3. Braharu G. Dănuţ Lucian 
 4. Ciobotaru V. Dorinel Vasilică 
 5. Condrea M. Gabriel – Veronel  
 6. Creţu N. Vlăduţ – Andrei  
 7. Florea M. Marian – Andrei  
 8. Ion F. Ioan 
 9. Ioniţă I. Iustin – Sebastian  
10. Irimiea D. Eduard Nicuşor 
11. Marin M. Silviu 
12. Miron G. Dimitrie – Serafim  
13. Păduraru L. Rudolf – Vasile  
14. Popa C. Alin 
15. Sava I. Daniel – Ionuţ  
16. Secobeanu I. Ionuţ – Bogdan  
17. Simion C. Octavian Constantin 
18. Ştefan F. Iulian Dumitru 
19.Zota R. Cătălin – Andrei  
 
Clasa a XII-a 
 
 1. Arsene Ş. Olivian 
 2. Brînză I. Bogdan – Vlăduţ  
 3. Cazamir I. Ionuţ Constantin 
 4. Gîfei I. Robert Ionică 
 5. Huţanu A. Marius - Ciprian 
 6. Iacob C. Ionuţ 
 7. Iancu A. Andrei 
 8. Latu M. Alexandru – Marian  
 9. Macovei C. Nicu – Andrei  
10. Maxim G. Ciprian 
11.Negel G. George – Ciprian   
12. Nuţă i. Andrei 
13. Pascal G. Florin 
14. Pleşca P. Mihail 
15. Popa N. Ionuţ 
16. Tonigaru G. Alexandru 
17. Ţicău V. Ovidiu 
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Absolvenţii Seminarului Teologic 
Liceal Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” 

Huşi – jud. Vaslui 
 

Seminar 
 

Promoţia 1996-2001 
  1.Acostioaie A. Răzvan  
  2.Avram Ş. Bogdan-Ştefan 
  3.Bucică C. Gabriel 
  4.Căpitanu Gh. Constantin 

5.Ciobanu I. Ion 
  6.Filip G. Vasile-Valentin 
  7.Ghimpu M. Cosmin 
  8. Grosu N. Florin 
  9.Halapciug M Corneliu 
  10.Mitilă-Mande N. Nicu 
  11.Mihalache P. Ovidiu 
  12.Miron Gh. Mihai 
  13.Parpalea Gh. Marius 
  14.Peptu N. Virgil 
  15.Pleşu D. Daniel-George 
  16.Rusu I. Alexandru-Ioan 
  17.Severin P. Adi-Ştefăniţă 
  18.Ungureanu D. Gheorghe 
  19.Vîrlan A. Sorinel 

        (Pr. Melinte Isidor) 
  
 Promoţia 1997-2002 
 1.Argintariu Gh. Adrian 
 2.Băhnăreanu M. Florin 
 3.Bucur C. Mihail 
 4.Ciobanu I. Daniel Adrian 
 5.Cazaniu V. Mihăiţă 
 6.Dumbravă T. Mrius 
 7.Helgiu A. Andrei-Cătălin 
 8.Manea V. Petru-Bogdan 
 9.Omu D. Ionuţ-Claudiu 
 10.Polei I. Ionuţ 
 11.Scorţanu Avram D. Irinel 
 12.Ticiu O. Nicolaie 
 13.Ursu I. Costel 
 14.Vasilică I. Nelu 
 15.Talaşmar N. Vlăduţ 
  (Pr. Vîjâianu Alexandru) 
  
 Promoţia 1998-2003 
 1.Andronachi V. Dănuţ 

 2.Anghel E. Cristian 
 3.Bulat Gh. Dumitru 
 4.Carabaş G. Teodor-Gabriel 
 5.Chiprian N. Andrei 
 6.Coromelcea I Silviu-Cristian 
 7.Corozel Gh. Ovidiu-Iulian 
 8.Cuciurianu M. Mihai 
 9.Dima I. Ionuţ-Dumitrel 
 10.Istrate Gh. Cătălin 
 11.Luchian T. Eugen 
 12.Lupu A. Silviu Anton 
 13.Mărculeţ P. Ştefan 
 14.Mihăilă Gh. Răzvan 
 15.Mistnaru I. Marian-George 
 16.Moraru Gh. Grigore-Cristian 
 17.Petraru N. Valentin 
 18.PintilieI. Cristian-Daniel 
 18.Pop I. Ionică 
 20.Popa A. Marius-Ionuţ 
 21.Resmerişă N. Costel 
 22.Spătariu S. Lucian-Ionuţ 
 23.Şălaru V. Ştefan  
 24.Toma P. Constantin 
 25.Vîrlan A. Tiberiu 

             (P.S. Corneliu Bârlădeanul)
   
  Promoţia 1999-2004 
        1.Arcăleanu Ş. Sergiu 

 2.Buimac v. Adrian 
 3.Buruiană V. Vasilică 
 4.Cara I. Laurenţiu 
 5.Ciobotaru C. Robert 
 6.Ciocan A. Cătălin-Toderel 
 7.Curelaru C. Adrian 
 8.Dinovici T. Gabriel 
 9.Escu C Adrian 
 10.Grecu I. Adrian-Alin 
 11.Halapciug M. Bogdan 
 12.Macovei E. Andrei 
 13.Oatu I. Cătălin 
 14.Severin M. Ionuţ 
 15.Şerban V. Gheorghe 

 16.Tătaru I. Liviu-Marian 
 17.Volovaru C. Vasile 
 18.Argintariu Gh. Sorin 
        (Diac. Busuioc C.)  
  
 Promoţia 2000-2005 
 1.Andrieş A. Ioan Bogdan 
 2.Ceru C. Marian 
 3.Ciobotaru M. Alin-Florin 
 4.Guzgă A. Florin 
 5.Drăguţan M. Ion 
 6.Gabor M. Sebastian 
 7.Gubernat V. Cosmin 
 8.Hîrţanu P. Petru-Ionuţ 
 9.Maximoiu M. Vasile 
 10.Mocanu T. Bogdan 
 11.Neştian E. Adi 
 12.Oatu I. Ionuţ-Marius 
 13.Olaru V. Ion-Andrei 
 14.Pilă I. Ionuţ-Ciprian 
 15.Pintilie D. Alin-Elvis 
 16.Pîrcălabu C. Florin 
 17.Teodorof M. Marian  
 18.Zupcău L. Silviu 
 19.Damian D. Roman 
  (Prof. Bogdan Ciprian) 
 
 Promoţia 2001-2006 
 1.Alaci V. Costin 
 2.Antoniu N. Bogdan 
 3.Barbu V. Vasile-Tudorel 
 4.Boboc.D.Ştefan 
 5.Bosnea Gh. Sergiu-Marian 
 6.Darie Alexandru 
 7.Florescu V. Cristian 
 8.Jitaru M. Mihai 
 9.Maxim Gh. Dragoş-Dănuţ 
 10.Mustaţă M. Teodoru 
 11.Oprişan Gh. Gheorghe 
 12.Pica G. Ion-Pimen 
 13.Roşu I. Cristian 
 14.Rusu C. Vlad 
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 15.Tinică I. Ionuţ-Nicu 
 16.Ursu I. Marian-Ionuţ 
         (Pr. Trofin Nicolae) 
  
 Promoţia 2002-2007   
 1.Andon A. Petru 
 2.Apostu G. Bogdan-Ovidiu 
 3.Balan I. Dumitru-Cristinel 
 4.Braţoveanu V. Silviu Ioan 
 5.Cârlescu C. Mihai 
 6.Chicu V. Florin-Daniel 
 7.Ciobotaru I. Ionuţ 
 8.Leonte I. Marian 
 9.Mihălăchiţă D. Andrei 
 10.Mazilu C. Romeo-Ionuţ 
 11.Mocanu M. Daniel 
 12.Onea O. Octavian 
 13.Roşca C. Nicuşor-Andrei 
 14.Stroe C. Valentin 
 15.Şcheianu M. Ionuţ 
 16.Şopu I.Radu Alexandru 
 17.Tabeică S. Sergiu 
 18.Vână D. Sorin 
 19.Veleşcu Ş. Lucian 
 20.Zota M. Ionuţ 
        (P.S. Corneliu Bârlădeanul) 
 
 Promoţia 2003-2008 
 1.Anastasiei N. Teodor 
 2.Andrei A. Cosmin 
 3.Boboc M. Marian 
 4.Burlacu V. Claudiu 
 5.Chiriţoiu C. Ştefan 
 6.Cucuzel V. Dragoş 

 7.Cucu V. Florin 
 8.Clapa L. Ovidiu-George 
 9.Dragomir I. Tudor 
 10.Dorofte m. Florin 
 11.Ilie C. Damian 
 12.Ionescu V. Ionel  
 13.Iosif V. Flavius 
 14.Mereuţă M. Andrei 
 15.Mocanu V. Mihai  
 16.Opriţa C. Dănuţ-Alin 
 17.Pasat N. Narcis Nicolae 
 18.Pătraşcanu C. Mihai 
 19.Postu P. Claudiu 
 20.Simion V. Mircea 
 21.Scorţoş D. Remus 

  
 22.Trofin I. Dragoş-Ionel 
 23.Ţibichi Gh. Mădălin 
 24.Ursac M. Mihai Ionuţ 

     25.Zamfir I. Andrei 
  (Pr. Marian Simion) 
  
 Promoţia 2004-2008 
 1.Agarici C. Dragoş 
 2.Anghelineş G. Gelu 
 3.Bărbuţă L. Marius-Vasile 
 4.Bahnar T. Alexandru 
 5.Butnaru C. Florin 
 6.Bodescu D. Costel 
 7.Chiriac Gh. Mihai 
 8.Condrea Vlad Sergiu 
 9.Cruceru A. Petrică  
 10.Dănăilă A. Daniel 
 11.Dimofte C. Dragoş 
 12.Hîrjan C. Andrei-Bogdan 
 13.Ifrim V. Marius-Ciprian 
 13.Ifrim V. Marius-Ciprian 
 14.Lefter Ş. Dumitru 
 15.Lăiu V. Teofil 
 16.Munteanu Gh. Gheorghe 
 17.Pintilie E. Cătălin-Vlăduţ 
 18.Tache T. Marian 
 19.Tănasă I. Răzvan 
 20.Toderaşcu E. Ciprian 
 21.Vârlan F. Ştefan-Ionuţ 
 22.Vrânceanu S. Alexandru 
 23.Zaharia V. Alexandru 
     (Diac. Zagan Andrei) 
 
            Cântăreţi bisericeşti 
  
 Promoţia 1996-1999 
 1.Ban I. Alin Alexandru 
 2.Chireac-Pavliuc V. Florin 
 3.Ciobanu C. Cristian 
 4.Cojocea I. Marian 
 5.Damian I. Cornel 
 6.Diaconu A. Cristinel-Ioan 
 7.Ghineţ N. Ionuţ 
 8.Ghimeş T. Marius 
 9.Ioniţă C. Dan-Constantin 
 10.Nastase C. Cătălin-Costel 
 11.Onuţă I. Ciprian-Ion 
 12.Pandelea V. Marius 

13.Sorin C. Ioan Lucian 

  
 14.Savin N. Ioan Lucian 
 15.şerban V. Gheorghe 
 16.Tofan A. Marian 
 17.Toma V. Gabriel 
 18.Peliu C. Cezar 
        (Pr. Radu Ioan) 

   
 Promoţia 1997-2000 

 1.Avătăjiţei C. Ionel 
 2.Bungeanu I. Iosif 
 3.Ciuche Gh. Cristinel 
 4.Cozma G. Ştefan 
 4.Cozma G. Ştefan 
 5.Crăsneanu S. Iulian 
 6.Crăsneanu S. Maricel 
 7.Darie M. Lucian 
 8.Epure M. Lucian-Florin 
 9.Filip I. Doru-Lucian 
 10.Grosu V. Iulian 
 11.Horea C. Costel 
 12.Ipate I. Liviu-Cristian 
 13.Mihăiţă I. Alin  
 14.Moldoveanu N. Daniel 
 15.Rîpanu I. Dănuţ-Mitică 
 16.Stroe Gh. Marius 
 17.Toma G. Mihail 
 18.Stan I. Bogdan-Ionuţ 
       (Pr. Vâjâianu Alexandru)  
  
 Promoţia 1998-2001 
 1.Andrian D. Dumitru 
 2.Chiriac C. Adrian 
 3.Chinvasă C. Ioan 
 4.Ciobanu V. Gheorghe 
 5.Marciuc C. Radu-Florin 
 6.Marin P. Viorel-Florin 
 7.Oajdea G. Marius 
 8.Rîpan N. Viorel-Bogdan  
 9.Rojniţă C. Emil-Milu 
 10.Zota G. Elvis-Ionuţ 
     (Prof. Coman Petrişor) 
  
 Promoţia 1999-2002 
 1.Drăgan i. Remus 
 2.Buruiană A. Gabriel 
 3.Bată I. Vasile 
 4.Capşa V. Constantin 
 5.Lapteş N. Nicolae 
 6.Lazăr D. Dumitru 
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 7.Măgurianu D. Ion Ciprian 
 8.Popa Gh. Gheorghe 
 9.Silitră V. Gică 
 10.Vieru E. MArian 
 11.Vornicu P. Nicu 
 12.Vrabie C. Gheorghe 
           (Pr. Maftei Vasile Silviu) 
  
 Promoţia 2000-2003 
 1.Căldare C. Ionuţ 
 2.Chiriac V. Gheorghiţă 
 3.Darie D. Dumitru 
 4.Hoarţă G. Gică Florinel 
 5.Ilie V. Viorel 
 6.Lemnaru Vasile 
 7.Marin V. Ciprian-Maricel 
 8.Nedelcu I. Florin 
 9.Nicolau D. Marian 
 10.Pamfil Gh. Gheorghe 
 11.Pădure C. Daniel 
 12.Ranga C. Sorin 
 13.Sandu Ş. Marian 
 14.Ursu M. Daniel 
        (Pr. Vâjâianu Alexandru) 
  
  
 Promoţia 2001-2004 
 1.Balan Ionuţ-Ciprian 
 2.Bedreag Ş. Dan Mihai 
 3.Bejan A. Liviu 
 4.Bîrsă I. Liviu 
 5.Buhnilă M. Ioan  
 6.Buzince T. Leonard 
 7.Carp C. Costel-Andrei 
 8.Eri S. Andrei-Marian 
 9.FroneaP. Petru 
 10.Ghiorghi I. Cristinel 
 11.Gîngă D. Dan-Claudiu 
 12.Goraş V. Lucian-Florn 
 13.Ignat S. Denis-Mihai 
 14.Irimia G. Costel 
 15.Manole V. Constantin 
 16.Morarz V. Alin-Vasile 
 17.Popovici I. Petru 
 18.Roman C. Sebastian 
 19.Stan C. Costin-Sorin 
 20.Ţarcă Vasile 
       (Pr. Ionaşcu Costel) 
  

  
 Promoţia 2002-2005 
 1.Andone P. Săndel 
 2.Anton G. Marian 
 3.Balan N. Dănuţ 
 4.Bordeeanu M. Constantin 
 5.Cozma Ioan 
 6.Ciorchină S. Marius 
 7.Dedui T. Daniel-Costel 
 8.Dumitriu C. Ioan 
 9.Fechete L. Romulus 
 10.Hurzui I. Constantin 
 11.Lungu Mitică 
 12.Moldoveanu S. Dragoş 
 13.Munteanu M. Andrei 
 14.Pascu I. Ovidiu 
 15.Polei E. Sergiu  
 16.Popa V. Nicuşor 
 17.Prepeliţă Gh. Gheorghiţă 
 18.Racoviţă I. Constantin 
 19.Tăbăcaru T. Gigi-Marian 
 20.Voduţ N. Pavel 
     (Pr. Iacob Ionuţ) 
  
 Promoţia 2003-2006 
 1.Bălţatu M. Dumitru 
 2.Ciuliu I. Alin-Bogdan 
 3.Cotae Gh. Lucian-Ciprian 
 4.Hulub D. Nicuşor 
 5.Iosub V. Vasile 
 6.Luiuz C. Alin-Cătălin 
 7.Lupu M. Mihai Bogdan 
 8.Mihăilă G. Andrei Mihai 
 9.Mihai P. Mirel 
 10.Pahoni I. Mihăiţă 
 11.Peliu D. Dumitru Gabriel 
 12.Popa L. Cosmin-Lucian 
 13.Popovici C. Eugen 
 14.Rotariu D. Dumitru 
 15.Rotariu V. Ştefan 
 16.Rusu I. Constantin 
 17.Suciu M. Marian 
 18.Teodorel M Andrei 
      (Pr. Scorţanu Ionel) 
 
  
  
 
 
 

 
 Promoţia 2004-2007 
 1.Andriescu A. Silviu 
 2.Bordeeanu M. Andrei 
 3.Iancu L. Marius-Adnrei 
 4.Luchian Ş. Petru Giovi 
 5.Moldoveanu Dănuţ 
 6.Nagîţ C. Ştefan 
 7.Narie D. Aurel Laurenţiu 
 8.Penelea Gh. Dan-Petru 
 9.Resmeriţă N. Andu 
 10.Stăvăreiclu P. Alis 
 11.Stamatia I. Vlad Dumitru 
 12.Ticiu S. Vlad 
 13.Tiron D. Laurenţiu 
 14.Ţacu Radu 
 15.Ţarcă Gh. Gheorghiţă 
 16.Zontea I. Cristian 
 17.Tadie T. Valentin 
  (Pr. Maftei Silviu) 
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