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-1 OCTOMBRIE 2020Deschiderea noului an universitar reprezintă pentru noi toți o zi solemnă în
care, cu bucurie și speranță, sărbătorim începutul unui nou timp de aprofundare a
științei, de intensificare a cercetării și de pregătire pentru a sluji, cu demnitate și
competență, Biserica noastră strămoșească, deși din cauza pandemiei, cursurile se vor
desfășura on-line. Aceasta reprezintă o provocare pentru fiecare dintre noi și ne obligă
la o mai atentă aprofundare a studiilor de teologie.
Împreună, profesori și studenți, inaugurăm o nouă etapă de pregătire
academică, de adâncire a cunoașterii, pentru a putea să fim misionari responsabili în
societatea noastră, gata de a răspunde celor mai noi provocări ale contemporaneității.
Studiul teologiei reprezintă nobila și cea mai înaltă cale de cunoaștere,
deoarece ea are în centrul ei pe Dumnezeu și realitatea eshatologică a existenței
noastre, având ca obiectiv progresul nostru duhovnicesc și dezvoltarea culturii vieții
și a civilizației iubirii.
Fidelitatea față de credința noastră ortodoxă, curăția morală, corectitudinea
științifică și dorința de a sluji Biserica străbună și neamul nostru românesc sunt
principiile fundamentale la care trebuie să ne raportăm pentru a contribui, așa cum se
cuvine, la progresul științei și al cercetării teologice, la intensificarea misiunii
pastorale a Bisericii noastre Ortodoxe și la aprofundarea comuniunii creștine.
Misiunea educațională a acestei instituții de învățământ superior este aceea de
a forma clerici, profesori de Religie și creștini mireni bine ancorați în credința
străbună, misionari plini de râvnă în societatea noastră, care să înnoiască din temelii
fundamentele morale ale lumii noastre, să împărtășească lumină și să ofere speranță
semenilor noștri.
Sperăm cu toții să revenim cât mai repede la normalitatea de dinaintea acestei
pandemii, pentru că educația on-line reprezintă numai un înlocuitor temporar ce
completează, dar nu poate niciodată înlocui sistemul clasic de relaționare dintre
profesor și studenți.
Rog pe Bunul Dumnezeu, Izvorul întregii științe și înțelepciuni, să vă dăruiască
sănătate, pace, bucurie, și să ne dăruiască un an universitar rodnic, plin de realizări și
satisfacții educaționale și duhovnicești!
Cu arhierești binecuvântări,
† NIFON
Arhiepiscop și Mitropolit

