LAUDATIO
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul ei, în
mod special, sunt deosebit de onorate să aibă astăzi un oaspete de excepţie, pe însuşi Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel.
Cu prilejul înaltei vizite pastorale pe care o întreprinde în Arad, pentru a cunoaşte direct viaţa
bisericească, culturală, a zonei, dar mai ales cu ocazia târnosirii noii catedrale a Aradului, Senatul
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Ard are onoarea de a vă decerna înaltul titlul academic de Doctor
Honoris Causa.
Vizita de astăzi, o reînnoieşte, pe alte coordonate, pe cea care aţi avut bunăvoinţa să o faceţi
Facultăţii de Teologie a acestei universităţi în ziua de miercuri, 20 martie 1996 în vechiul local al
Facultăţii de pe str. Dragalina, nr. 28.
Personalitate complexă, înrădăcinată adânc în solul duhovnicesc al Ortodoxiei, Preafericirea
Sa s-a născut în ziua de 22 iulie 1951, în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş, în familia
învăţătorului Alexie şi Stela Ciobotea. Şcoala primară a urmat-o în satul natal(1958-1962), Dobreşti,
iar gimnaziul în localitatea Lăpuşnic (1962-1966), jud. Timiş. În anii 1966-1970 urmează Şcoala
liceală, pe care o începe la Buziaş, continuând la Lugoj la Liceul „Coriolan Brediceanu” (1967-1970).
După examenul de bacalaureat se înscrie ca student la Institutul Teologic de Grad Universitar
din Sibiu (1970-1974). În perioada 1974-1976 frecventează cursurile de doctorat în Teologie la
Bucureşti, secţia sistematică, sub îndrumarea celui mai mare teolog ortodox român şi poate, nu numai,
al sec. XX, preotul Dumitru Stăniloae. Urmează cursuri de specializare în străinătate: doi ani la
Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strassbourg (Franţa) şi doi ani
la Universitatea „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică
(Germania).
În 15 iunie 1979 îşi susţine teza de doctorat la Universitatea din Strassbourg, intitulată:
Reflexions et vie chretienne aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la Theologie et la spiritualite
(424 p). Teza a fost prezentată sub îndrumarea a doi valoroşi profesori: Gerard Siegwald şi Andre
Benoit, obţinând calificativul maxim.
O formă mai extinsă a acestei teze a fost pregătită sub îndrumarea pr. prof. Dumitru Stăniloae
şi a fost susţinută în 31 octombrie 1980 la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti sub titlul:
Teologie şi spiritualitate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală.
În urma examenului oral şi a susţinerii tezei, doctorandul de atunci, Dan-Ilie Ciobotea a fost
declarat Doctor în Teologie Ortodoxă, cu calificativul maxim. Atunci, profesorul îndrumător al
tezei, părintele Dumitru Stăniloae avea să spună: „Examenul tezei a dovedit Comisiei de examinare,
că are în fata sa un candidat bine pregătit, bine informat şi mai ales pătruns de dorinţa şi râvna de a
trăi o viaţă teologică de adâncime duhovnicească. Nouă asemenea oameni ne trebuie, oameni care să
trăiască în învăţătura Bisericii noastre. Spiritualitatea adevărată a preotului aceasta este: să trăiască
în aşa fel încât să poată răspunde şi întrebărilor omului de astăzi, dar să rămână şi preot adevărat.
Cu o preoţime fără cultură teologică şi fără trăirea demnităţii şi misiunii sublime a preoţiei se va
ajunge la îndepărtarea poporului credincios de Biserică.”.
În 1987 intră în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria, jud. Neamţ, cu numele Daniel,
avându-l ca naş de călugărie pe părintele Cleopa Ilie.
2. Activităţi şi funcţii deţinute
În 1980-1988 Lector la Institutul Ecumenic din Bassau-Geneva (Elveţia) şi profesor asociat
la Geneva şi Freibourg (Elveţia)
În 1988- consilier patriarhal al Sectorului „Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic”,
precum şi conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitatea Bucureşti.
In martie 1990 este ales şi hirotonit Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, iar în iunie
1990 - ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.
Din 1992 – profesor de teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din
cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.

Este ales Preşedinte al Comisiei Sinodale Naţionale pentru Educaţie Religioasă (Bucureşti);
preşedinte al Comisiei Teologice şi Liturgice a Sfântului Sinod al BOR. Membru al Comitetului
Executiv şi Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Geneva 1991-1998); Membru al
Prezidiului şi Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene (din 1997).
Vicepreşedinte al celei de a II-a Adunări generale a Conferinţei Bisericilor Europene (Graz
1997).
Membru titular al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase de la Bruxelles (din 2000).
În 12 septembrie 2007 a fost ales ca Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi
Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, iar în ziua de duminică, 30 septembrie 2007, a
fost întronizat în aceste înalte demnităţi bisericeşti.
3. Direcţii majore ale activităţii sale
a) Învăţământ şi cultură: - A fondat aşezăminte de teologie: Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Dumitru Stăniloae Iaşi – 1990, cinci Seminarii Teologice în Moldova: Agapia – 1991, Botoşani1992, Dorohoi-1993, Iaşi - 1995, Piatra Neamţ - 1996.
- Institutul Ecumenic şi Social-Pastoral „Sf. Nicolae” Iaşi-1997;
- Institutul Cultural-Misionar „Trinitas” (Editura Trinitas, Tipografia şi Radio Trinitas), Iaşi –
1997.
- Centrul de Presă „Lumina”, 2007
- Trinitas TV (post de televiziune), Iaşi, 2007
b) Fondator de publicaţii:
- Vestitorul Ortodoxiei – periodic al Patriarhiei Române 1990
- Candela Moldovei
- Teologie şi Viaţă, revistă de gândire şi spiritualitate, Iaşi 1992
- Lumina, primul cotidian creştin din România
c) Activităţi social-caritative. A înfiinţat mai multe Centre Social-Culturale sau SocialMisionare, ca de pildă: „Diaconia”, Iaşi 1994; „Providenţa”, Iaşi 2000; „Solidaritate şi Speranţă”, Iaşi
2002 etc.
d) Activităţi liturgice şi misionare
- Aducerea moaştelor unor sfinţi şi a unor relicve sfinte la Iaşi şi în eparhiile sufragane
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei: moaştele Sf. Apostol Andrei (1996), moaştele Sf. M. Mc.
Gheorghe (2000), Brâul Maicii Domnului (2001), moaştele Sf. Ioan Casian (2002), moaştele Sf.
M.Mc Dimitrie (2003), moaştele Sf. Apostol Pavel (2005) etc.
- Aniversări şi comemorări în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei
- Proclamarea canonizării domnului Ştefan cel Mare (1992) şi a altor sfinţi moldoveni şi alte
evenimente comemorative.
e) Organizator de simpozioane, colocvii, congrese şi expoziţii - peste 24 asemenea
manifestări.
f) Iniţiator, sprijinitor şi organizator de programe sociale, culturale şi educative – (peste 149,
dintre care sprijinirea cadrelor didactice ale Facultăţii de Teologie Iaşi, pentru a efectua excursie de
studii în Egipt şi Iordania (febr.2007).
g) Participări la simpozioane, congrese şi conferinţe ( peste 110)
4. Personalitate bine conturată teologic şi misionar. Mai bine zis, cred că nu greşim dacă
afirmăm că Preafericirea Sa este un teolog mărturisitor, Ucenic al părintelui Stăniloae, acesta
fructifică creator, pastoral şi misionar gândirea sa teologică.
Dintre lucrările sale amintim următoarele:
- Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea...”. 12 Scrisori pastorale de Crăciun şi
Paşti, Iaşi, Trinitas, 1996, 97 p.
- Confessing the Trouth in Love: Orthodox Perceptions on Life, Mission and Unity,
Iaşi, Trinitas, 2001, 258 p.
- Făclii de Înviere – Înţelesuri ale Sfintelor Paşti, Iaşi, Trinitas, 2005, 183p.
- Dăruire şi dăinuire. Raze şi chipuri de lumină din istoria şi spiritualitatea
românilor, Iaşi, Trinitas, 2005, 439 p.

- Daruri de Crăciun – înţelesuri ale sărbătorii Naşterii Domnului, Iaşi, Trinitas,
2005, 138 p.
- Ştiinţa mântuirii (Studii de teologie socială şi misionară, 350 pagini);
- Teologie şi Spiritualitate (teza de doctorat, 372 pagini) etc.
Alte lucrări:
peste 870 de articole, studii etc., în limba română;
45 de studii şi articole scrise în limba franceză;
35 de studii şi articole scrise în limba engleză.
19 studii şi articole, scrise în limba germană.
Preafericirea Sa are o viziune creatoare şi luminoasă cu privire la şcolile teologice, despre
care spune că ele „au o importantă vocaţie misionară pentru viaţa şi activitatea Bisericii Ortodoxe
Române”. Pentru atingerea acestui scop, ele trebuie „să se concentreze în trei direcţii majore:
intensificarea vieţii liturgice şi spirituale, aprofundarea cercetării ştiinţifice şi amplificarea cunoaşterii
nevoilor pastorale şi sociale ale credincioşilor (Din cuvântul PF Patriarh Daniel la deschiderea anului
universitar 2008-2009 de la Facultatea de Teologie Ortodoxă - Bucureşti, agenţia de ştiri „Basilica”).
Teologia este ştiinţa mântuirii şi conştiinţa misionară a Bisericii în lume.
Pe de altă parte, subliniază Preafericiea Sa, „este necesar ca învăţământul teologic universitar
să cunoască bine tendinţele generale din învăţământul românesc şi european, să promoveze
cercetarea ştiinţifică şi orientarea spirituală proetică, să corespundă exigenţelor misionare actuale
ale Bisericii. Cunoştinţele teologice multiple trebuie unificate printr-o spiritualitate liturgică
profundă, după modelul Sfinţilor Părinţi. Teologia trebuie să fie în acelaşi timp ştiinţifică şi mistică,
academică şi practică”(Mesajul PF Părinte Daniel la cel de-al III-lea Congres al Facultăţilor de
Teologie din România, 10-13 noiembrie 2008). Astfel, „teologia de azi va evita deodată tentaţia
secularizării şi autosuficienţa izolării” (ibidem).
1. A avea o astfel de personalitate atât de complexă, de bine conturată în viaţa Bisericii şi
toate componentele ei, constituie o mare bucurie şi puternică nădejde creştină pentru noi toţi.
Preafericirea Sa este teologul mărturisitor în duhul Părinţilor, care difuzează pretutindeni frumoasele
valori ale Ortodoxiei.
2. Totodată este teologul care a demonstrat capacitate inteligentă pentru dialogul teologic şi
ecumenic, făcând cunoscut duhul Ortodoxiei şi mesajul ei tuturor celor care au dorit şi doresc să le
cunoască.
3. A ştiut cu o măreţie deosebită să evidenţieze semnificaţia prezenţei şi lucrării Bisericii
Ortodoxe Române în contextul lumii de astăzi, demonstrând că Biserica nu trebuie să se bazeze pe
clişee şi stereotipuri de nici un fel, ci trebuie să fie, veche şi nouă în acelaşi timp, întemeiată pe
Tradiţia Apostolică, dar deschisă contemporaneităţii şi profund responsabilă pentru întreaga lucrare
mântuitoare în mijlocul poporului lui Dumnezeu în zilele noastre.
4. Acestui scop îi urmează trustul de presă bisericească ortodoxă: TV Trinitas, Radio Trinitas,
cotidianul „Lumina”, agenţia de ştiri „Basilica”, cu acoperire în aproape întreg spaţiul românesc,
lucrare de pionierat în cadrul Ortodoxiei româneşti.
5. Preafericitul Părinte Daniel este bine cunoscut, recunoscut şi receptat şi în străinătate pentru
contribuţia sa de excepţie la lucrarea de unitate, reconciliere şi extinderea duhului creştin de frăţietate
şi solidaritate între oameni, într-o lume a urii şi a intoleranţei, a secularizării şi a egoismului.
6. Nu greşim, dacă afirmăm că Preafericirea Sa este Patriarhul Dascăl, prin excelenţă, fapt
dovedit de formaţia, gândirea, scrisul cuvântul şi întreaga sa lucrare de până acum. Prin toate
transpare dimensiunea luminoasă învăţătorească a personalităţii sale, ca trăsătură definitorie a
acesteia.
7. De aceea, manifestă exigenţă şi rigoare când este vorba de impactul lucrării bisericeşti în
lume, dar, nu mai puţin, şi atunci când este vorba de învăţământul teologic, militând fără preget pentru
sporirea calităţii acestuia.
În concluzie, toate cele de mai sus sunt motive grăitoare de la sine, despre evenimentul la care
suntem părtaşi astăzi; acela de a exprima recunoştinţa, preţuirea şi ataşamentul nostru fiiesc, în
numele dascălilor şi studenţilor Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, şi în mod special, al Facultăţii
de Teologie Ortodoxă din Arad.
Întru mulţi ani, Preafericite Părinte Patriarh Daniel!!!
-

Arad, la 5 decembrie 2008
Pr.prof.univ.dr. Ioan TULCAN,
Decanul Facultăţii de Teologie

