TOAMNA
PATRIARHULUI DANIEL

L

a 12 septembrie, Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a ales un nou Patriarh pentru românii
ortodocºi din spaþiul românesc, dar ºi din diaspora.
Astfel, Mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei, Daniel Ciobotea, a
devenit Prea Fericitul Patriarh Daniel, unul dintre cei mai tineri
conducãtori de Biserici Rãsãritene din toate timpurile.
S-a nãscut la 22 iulie 1951, în satul Dobreºti, din judeþul
Timiºoara, ca al treilea copil al familiei învãþãtorului Alexie
Ciobotea. Între 1958 ºi 1962 urmeazã, în satul natal, ºcoala primarã, iar între 1962-1966, în localitatea Lãpuºnic, ºcoala gimnazialã. În 1996, începe cursurile liceale la Buziaº, continuîndule la Lugoj, la Liceul „Coriolan Brediceanu”. În primii ani ai
deceniului opt urmeazã cursurile Institutului Teologic
Universitar din Sibiu, obþinînd Diploma de licenþã în teologie, cu
specializare pe Noul Testament. Din 1974, se dezvoltã o relaþie
care, probabil, avea sã-ºi punã amprenta pe întreaga evoluþie
ulterioarã a tînãrului Daniel Ciobotea: cea cu Dumitru
Stãniloaie, conducãtorul de doctorat de la Institutul Teologic
Universitar din Sibiu, Secþia Sistematicã. Îºi continuã studiile
doctorale la Facultatea de Teologie Protestantã a Universitãþii de
ªtiinþe Umane din Strasbourg (Franþa), dar ºi la Facultatea de
Teologie Catolicã din Universitatea Albert Ludwig din Freiburg.
La 15 iunie 1979 îºi susþine teza de doctorat la Strasbourg.
Lucrarea Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le
rapport entre la théologie et la spiritualité este foarte apreciatã,
primind calificativul maxim. Un an mai tîrziu, într-o formulã
lãrgitã, teza este prezentatã ºi la Institutul Teologic Universitar
din Bucureºti, sub titulatura Teologie ºi spiritualitate creºtinã.
Raportul dintre el ºi situaþia actualã.
Din acelaºi an, 1980, dr. Daniel Ciobotea îºi începe cariera
universitarã, activînd ca lector la Institutul Ecumenic de la
Bossey (Elveþia), instituþie al cãrei director adjunct devine între
1986 ºi 1988. În paralel, activeazã ºi ca profesor asociat la
Geneva ºi Fribourg, în Elveþia. Participã, în calitate de profesor
doctor în teologie, la diverse întîlniri cu caracter ecumenist,
derulate fie la Paris, la Wellesley ºi Boston (SUA), fie la mãnãstirea Valamo din Finlanda, sau la Niederaltaich (Germania).
Din 1992 este profesor de Teologie la Facultatea de
Teologie din cadrul Universitãþii „Al.I. Cuza” din Iaºi. În plan
bisericesc, deþine, de-a lungul timpului, diverse funcþii:
reprezentant al Comisie Sinodale Naþionale pentru Educaþia
Religioasã (Bucureºti); preºedinte al Comisiei Teologice ºi
Liturgice a Sfîntului Sinod; membru fondator ºi membru de
onoare al Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice
(Bucureºti); membru al Comitetului Executiv ºi Central al
Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Geneva); membru al
Prezidiului ºi Comitetului Central al Conferinþei Bisericilor
Europene; vicepreºedinte al celei de-a doua Adunãri Generale a
Conferinþei Bisericilor Europene (Graz).
În primãvara anului 1990, este hirotonit episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Timiºoarei, dupã cîteva luni fiind ales Mitropolit
al Moldovei ºi Bucovinei. În aceastã posturã, Înalt Prea Sfinþitul
Daniel pune bazele a numeroase instituþii printre care:
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Facultatea de Teologie
Ortodoxã
„Dumitru
Stãniloae” Iaºi, Seminarele
Teologice Ortodoxe de la
Mãnãstirea
Agapia,
Botoºani, Dorohoi, Iaºi,
Piatra Neamþ, Academia
Laicã „Sf. Ioan de la Neamþ”,
Centrul Cultural-Pastoral
„Sf.
Daniil
Sihastru”
(Durãu), Institutul Ecumenic
„Sf. Nicolae” (Iaºi), Centrul de Conservare ºi Restaurare a
Patrimoniului Religios „Resurrectio” ºi multe altele.
Pe plan social-caritativ, Mitropolitul Daniel a înfiinþat o
serie de instituþii sociale, printre care: Asociaþia creºtinã
„Pelerinul” (Iaºi, 1996); Cabinetul stomatologic „Sf.
Pantelimon” (Iaºi, 1993); Asociaþia Medicilor ºi Farmaciºtilor
Ortodocºi din România (Iaºi, 1993); Departamentul socio-caritativ „Diaconia” (Iaºi, 1994); Cantine pentru sãraci la Iaºi,
Paºcani, Dorohoi, Hîrlãu (1993-1995); Dispensarul policlinic
„Sf. Ap. Petru ºi Pavel” (1998); Centrul de diagnostic ºi tratament „Providenþa” (2000); Fundaþia Solidaritate ºi Speranþã
(2002); Centrul de educaþie ºi informare medicalã „Providenþa
II” (2002); Institutul social-caritativ „Diaconia” (2003).
De asemenea, ÎPS Mitropolit Daniel este ºi fondator de publicaþii religioase: „Vestitorul Ortodoxiei”, periodic de informaþie bisericeascã, teologie ºi spiritualitate al Patriarhiei
Române; „Candela Moldovei” – buletinul oficial al Mitropoliei
Moldovei ºi Bucovinei – ºi „Teologie ºi Viaþã. Revistã de
gîndire ºi spiritualitate”. ÎPS Daniel a organizat numeroase simpozioane, colocvii, congrese naþionale ºi internaþionale. La
iniþiativa lui, a fost înfiinþat postul de Radio „Trinitas” al
Mitropoliei Moldovei (1998), care a devenit repede cel mai bun
radio ortodox din þarã.
ÎPS Daniel are ºi meritul aducerii la Iaºi a moaºtelor sau
relicvelor unor sfinþi: Sf. Gheorghe de la Livadia-Grecia (2000),
Brîul Maicii Domnului de la Volos-Grecia (2001), moaºtele Sf.
Ioan Casian de la Marsilia-Franþa (2002), moaºtele Sf. Dimitrie,
Izvorîtorul de Mir de la Tesalonic-Grecia (2003), fragment din
lemnul Sfintei Cruci ce se pãstreazã la Mãnãstirea Panaghia
Soumela, Veria-Grecia (2004) sau fragment din moaºtele
Sfîntului Apostol Pavel de la mãnãstirea Panaghia Soumela,
Veria-Grecia (2005).
Adept declarat al ecumenismului, capabil sã priveascã în
ansamblu lumea creºtinãtãþii, foarte bun cunoscãtor al
vecinãtãþilor culturale ºi spirituale ale României, Prea Fericitul
Daniel poate reprezenta o soluþie ºi pentru românii ortodocºi din
diaspora, oameni cu fricã de Dumnezeu pentru care, însã, ortodoxia a rãmas undeva acasã. Sperãm din tot sufletul ca noul
Patriarh sã gãseascã soluþii ºi pentru aceºti credincioºi, astfel
încît, oriunde s-ar afla ei, sentimentul unei Biserici Ortodoxe
Române unice ºi indisolubile sã le fie întotdeauna aproape.
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