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Popa Cătălin Ștefan, student anul IV, Facultatea de Teologie din Craiova:
Când am plecat din ţară cu această bursă parcă am evadat din realitatea oraşului craiovean şi m-am trezit
în bătrânul burg medieval din inima Europei, nu departe de Marea Nordului. Ajungând în Brugge o stranie
senzaţie de irealitate m-a învăluit în medievalul oraş, în ,,Veneţia Nordului” căutând locul de găzduire
printre străzile pietruite ale vechiului burg, brăzdate de canale şi străjuite de catedrale medievale, clădiri cu
ornamente complicate şi multe ciocolaterii la parter, am descoperit o lume de basm în care am evadat
mai mult de un vis frumos de noapte. Acestea au fost efectul primelor minute în Brugge ale studentului
obişnuit cu zgomotele şi cu aglomeratia Craiovei. Am gasit aici un oraş de poveste medievală cu
civilizaţie, estetică urbană, linişte, o potenţială transparenţă ca la începuturile lumii departe de frontiera
realităţii cotidiene. Apoi am mers la Universitate unde am fost întampinaţi cu mare dragoste de către
profesorii organizatori reunindu-ne toţi studenţii care participăm la acest semestru internatioan în limba
engleză ,,Entrepreneurial Spirit Improving European Welfare” (ESPIEW 2009-2010). Modulul reuneşte
studenţi din Belgia, Danemarca, Finlanda, Turcia, Romania, Germania, şi Cipru. Modul de întâlnire al
nostru a fost şi un schimb de cultură naţională în domeniul social, medical şi bisericesc, fiecare grup de
studenţi prezentând în prima zi realitatea mediului social şi medical din ţara sa. Locuim cu toţii, lucrăm la
proiectele noastre în mod particular dar şi pe grupuri ceea ce ne face să cunoştem realităţi noi, principii
înalte, mentalităţi inovatoare şi moduri de gândire diferite. În drumul nostru zilnic spre facultate ajungând
în centrul oraşului vegheat de turnul Belfort auzim cum rasună ,,Oda bucuriei” în polifonia celor 46 de
clopote dându-ne nouă turiştilor transpuşi în medieval clipe din realitatea europeană a secolului 21. În
zadar încercam să găsim o scurtătură până la scoală prin străzile medievale ale oraşului căci de fiecare
data ne rătăceam de parcă eram într-un labirint virtual căutând ieşirea, ghidaţi numai de podeţele de piatră
şi de sunetul raţelor care mişunau printre bărcile pline cu turişti, scoala fiind în cele din urmă locul de
regăsire a realităţii. În modulul acesta international învăţăm despre bunăstarea oamenilor, despre
bunăstarea tuturor, pentru noi teologii fiind o practică moralia a poruncii Mantuitorului ,,..Să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi..(Matei 22, 37-40)”. Învăţăm cum trebuie să ajutăm aproapele lucrând
pentru oameni, să le slujim oamenilor pentru ca bunăstarea să fie comuniunea tuturor, învăţăm spiritul
inovator al toleranţei, unităţii, binelui comun, învăţăm etosul şi dreptatea de a fi tuturor toate asemenea
îndemnului Sfântului Apostol Pavel.
Primul modul a fost de introducere, Competence Standard of Course Package
Course Introduction încheiat cu un proiect de autocunoaştere morală căci cunoaşterea este importantă în
luarea deciziilor sociale. Acest curs a fost ţinut de prof. Ingrid Blondeel şi Isabel Uitenbroeck, de la
University College West-Flanders Brugge şi Hogeschool Kortrik, profesori cu un înalt spirit educativ ce
emană studenţilor dorinţa de învăţare şi dorinţa seriozităţii în muncă. Aflându-ne într-un nou orizont
lingvistic am început cursuri de introducere în limba şi cultura flamandă. Următorul modul a fost şi cel mai
frumos Ethic and Law aspects in entrepreneurship in Welfare, susţinut de următorii profesori: Robert
Northoff, Prof. Dr. iur. / Dipl. Psych. la University of Applied Science Neubrandenburg, Germany, o
persoană cu un reflex automatical care ne-a prezentat dreptul german (German Law Script) finalizând
cursul cu un proiect comparativ între dreptul penal, civil, social, administrative, realizat de studenţii
participanţi din fiecare tară. Apoi a urmat cursul de două săptămâni ţinut de Maria Dimopoulou – Lagonika
prof. of Social Work la Technological Educational Institute (T.E.I.) of Athens, Greece. Aici am învăţat să
conştientizăm ce înseamnă etica şi cum să depăşim posibilele dilemele etice din activitatea noastră, am
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realizat cazuri practice de dileme etice în activitatea socială. Următorul curs de trei săptămâni a fost ţinut
de Ingrid De Jonghe, jurist şi criminolog, lector la Plantijn Hogeschool Antwerpen care după prezentarea
Dreptului Belgian (Belgian Law Script) ne-a iniţiat într-o metodă nouă de evaluare şi anume Octavian
Discussion, constând în dezbateri pe baza proiectelor de grup pe teme morale şi sociale din istorie şi
contemporaneitate. Aceste metode noi de lucru ne-au ajutat să realizăm pentru finalizarea modulului
planuri de dezvoltare socială pe baza proiectelor realizate de fiecare student. Toate acestea ne-au iniţiat
în cunoaşterea realităţilor necesare pentru bunăstarea tururor oamenilor. Aceste realităţi noi, pentru
studentul teolog, le-am raportat la relaţia noastră cu Dumnezeu toate fiindu-ne necesare în viaţa. Ele sunt
realităţile cotidiene care ne conduc la contactul cu oamnenii contact ce trebuie să se deăvârşească în
relaţia interpersonală de comuniune şi iubire după îndemnul Mântuitorului (In 13,34). Au mai urmat trei
submodule Entrepreneurial Competencies in Welfare, From Bussiness Ideea to Welfare Entrepreneurship
şi Integration to the work field cu profesori din Belgia, Finlanda şi Danemarca, Jukka Ilmonen prof. la
Lahti University of Applied Sciences, Robin Rowlez, Steffi Schulze, Inge Verhaegen, Cliff Monstien prof. la
Plantijn University of Applied Sciences Antwerpenn apoi Gitte Mathiasson, Anette Helt Hansen prof. la
Metropolitan University Copenhagen, Denmark. In cadrul modulului am mai participat la o Conferinţă de
Istorie şi Integrare Europeană organizată la Europacollege din Brugge, susţinută de Ruben Lombaert,
specialist în politică europeană, istorie şi drept şi lector la Instituţiile europene. La conferintă s-a discutat
despre realităţile, necesitatea şi contextul întemeierii EU. De asemenea organizatorii au organizat o vizită
la Parlamentul European din Bruxelles incheiată cu un raport de vizită din partea fiecarui student. Am mai
participat la workshop la Otendbank, o instituţie din Oostende cu nivel înalt de muncă şi dezvoltare din
Belgia. Pentru mine aceasta experienta de sfera interdisciplinara este deosebită deoarece am bucuria de
a-L face cunoscut pe Dumnezeu colegilor mei atât de impresionaţi de teologia ortodoxă. Impresiile
colegilor mei au fost uimitoare, un coleg de la University of Applied Science Neubrandenburg, Germany, a
stat neclintit trei ore la slujba de duminică cu toate că pentru el era prima dată când intra într-o biserică
ortodoxă. A fost profund impresionat de plenitudinea vocilor umane cufundate în frumusetea cantarilor
liturgice. Toate acestea le-am unit cu frumuseţea călatoriilor în care am cunoscut locuri noi, locuri care
ascund poveşti de taină: la Waterloo m-am simţit învingător asupra timpului să urc la locul unde s-a oprit
pentru un moment istoria; la Gand am simţit lumea catolică la locul naşterii lui Carol Quintul; la Louvain la
Neuve căutând biblioteca teologiei am găsit un Institut catolic într-un adevărat oraş studentesc. Am ajuns
şi la Paris la deschiderea anului universitar la Institutul Ortodox Saint Serge, unde ne-a întâmpinat un
părinte bătrânel cu mesajul ,,Bienvenue mes enfants!”- era Părintele Boris Bobrinscoy care când a auzit
că suntem de la Craiova ne-a vorbit frumos de Înaltpreasfinţitul Dr. Irineu, Decanul Facultăţii noastre.
După ce am vizitat principalele obiective, a doua zi fiind duminică iar noi căutând o biserică ortodoxă,
cineva ne-a indrumat spre La rue Saint Sulplice străjuită de imensa L` Eglise Saint Sulplice. Văzând
murmur de români care coborau în grabă spre un tunel, i-am urmat şi noi, descoperind o criptă ca în
catacombele de odinioară. Multe lumânări aprinse, liniştea de grotă pătrunse de glasul de rugăciune al
mulţimii prezentă la Sfânta Liturghie te transpuneau într-o frântură de infinitate, într-un idiom al eternitaţii
unde se adunau romanii din aceasta parte a Parisului parcă ascunşi departe de ,,persecuţia” modernităţii.
La Bruxelles încă din primele zile ale sosirii în Belgia, cautând Biserica românească ,,Sfântul Nicolae”, am
descoperit o imensitate spaţială şi stilistică a unei biserici catolice transformată în biserică ortodoxă ce
constituie locul de unire al românilor de aici. Am văzut acest lucrul la scoala biblică de sâmbătă seara
unde se adună tineri studenţi pentru a vorbi şi învăţa despre Dumnezeu. Întalnirile sunt calde, tinereşti cu
duh de meditaţii spirituale. Împreună cu Pr. Patriciu Vlaicu am participat la ,,Întalnirea tinerilor creştini
ortodoşi din Belgia”organizată în Sint-Joris-Weert (lângă Leuven) 16-18 octombrie, 2009 la De Kluise
într-un campig aproape de Bruxelles. Întâlnirea a fost organizată de Pr. Ciprian Zeno Popescu, diacon la
Biserica Ortodoxă Greacă de la Bruxelles, cu binecuvânatarea Înaltpreasfintitului Pantelimon Mitropolit de
Belgia. Întalnirea a avut tema ,,Tiens ton esprit en efer, et ne despere pas…” (,,Keep thy mind in hell, and
despair not”) din învăţătura Sfântului Siluan Athonitul. Au participat 70 de tineri din Belgia, Grecia,
România, Rusia, Serbia, Italia, Georgia, Ucraina, China, Olanda. Întâlnirea a fost deschisă de PS
Athenagoras de Sinope, care a dat citire mesajului de binecuvântare al IPS Panteleimon Mitropolit de
Belgia. Au tinut prelegeri Pr. Dominique Verbeke, coordonatorul secţiei flamande a Institutului de Teologie
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Ortodoxă ,,Saint Jean” de la Bruxelles, întemeietorul ,,Întalnirii tinerilor ortodocşi din Belgia” care a vorbit
despre ,,L` enfer et le despoir comme caricature”, Pr Patriciu Vlaicu, ,,Despre familia creştină-tinerii în faţa
responsabilităţii familial”, Pr. Ciprian Zeno Popescu ,,Participarea tinerilor la cultul liturgic” şi maica Maria
din mănăstirea ortodoxă din Asten, Olanda ,,Despre monahism şi relaţia cu tinerii”.Curiozitatea unui
poliglosis orthodox a ne-a făcut să participăm la slujba şi la Biserica flamandă ortodoxă ,,Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” din Brugge unde slujeşte Pr. Bernard Peckstadt. Această parohie ortodoxă,
ecumenică, este locul de rugăciune pentru grecii, sârbii, ruşii, românii, bulgarii, georgienii, polonezii,
belgienii din regiunea Brugge, Oostende, Blankenberge, Knokke, Torthout, şi chiar o parte din provincial
olandeză Zelande. Aici participă la slujba şi numeroşi studenţi de la Colegiul European fiind şi un cor
impresionant condus de Carlo Snauwaert. Pca
fhsdh
Am văzut însă şi atitudini obscure-duhovniceşti în toată această perioadă; am văzut
oameni grabiţi spre nicăierea, oameni care ia cu asalt, care gonesc dupa iluzii, care fotografiază bisericile
(turiştii vizitează bisericile catolice în stil renascentist pentru a vedea ,,Fecioara lui Michelangelo” din
Biserica Sfânta Maria şi ,,picaturile din sangele lui Hristos” păstrate în Biserica catolică Sfântul Vasile din
centrul oraşului) se pozeaza cu icoanele, cu tablourile catolice, admiră panoramele demiurgice dar lasă în
urma lor adevarate ruine umane. Dar pe langă aceşti turisti involburati de marile ,,cunoasterii” am
cunoscut şi oameni prietenoşi care te ajută pe stradă, se opresc din drum să îţi explice nu stiu ce lucru, am
văzut oameni care pe chipurile lor anonime poseda zambetul ajutorului fată de tine, oameni care emană
transparenţa pe care o căutam toţi, acea clipă a reîntoarcerii la gingăşia şi simplitatea unui suflet de copil.
Prin această experienţă de studii din mediul Belgian am cunoscut realităţi noi, mentalităţi diferite, raţiuni
înalte, locuri noi, oameni speciali cu capacităţi de daruire pentru semeni. Toate acestea îmi ajută să
trăiesc condiţia mea de teolog, lăudându-L pe Dumnezeu în orice realitate şi împărtăşindu-L tuturor. Am
învăţat de aici căci condiţia necesară de a deveni oameni pentru Dumnezeu, oameni pentru oameni,
slujitori ai lui Dumnezeu şi ai oamenilor, singura condiţie necesară -dar nu şi suficientă-este să dorim
acest lucru. Totul porneşte de la voinţă, stă în puterea noastră să devenim ceea ce voim să fim, restul
depinde de răbdare, credinţa în Dumnezeu şi visele noastre…
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