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PREDICA

Teologie şi teologhisire
– reflecţii şi paradigme (II)
Relaţia de dependenţă şi interferenţă

dintreTeologie şi teologhisire, încercăm
să o evidenţiem şi să o ilustrăm prin
câteva icoane şi paradigme biblice.
Teologia este cerul senin şi luminos
al Revelaţiei lui Dumnezeu, iar teologhisirea este zborul porumbelului
lui Noe prin văzduhul acestui cer sau
zborul vulturului din Apocalipsă prin
acest cer (Facere 8, 11; Apocalipsă 8,
13). Teologia este Teofania de la Mamvri, iar teologhisirea este închinarea
şi filoxenia patriarhului; după cum
Teologia este Epifania de la Iordan,
iar teologhisirea este mărturisirea
Sfântului Ioan Botezătorul despre
Iisus – „Mielul lui Dumnezeu” (Ioan
1, 29 şi 36). Prin Teologie îngerii se
suie pe scara Revelaţiei de la Betel,
iar prin teologhisire se pogoară pe
aceeaşi scară (Facere 28, 12; Ioan 1,
51). Teologia este rugul aprins din
Sinai; teologhisirea este toiagul lui
Moise, pe de o parte şi toiagul înflorit
al lui Aaron, pe de altă parte. Teologia
este primirea tablelor legii pe muntele
Sinai, iar teologhisirea este harfa proorocului David. Teologia este focul
dumnezeiesc pogorât din cer peste
jertfa Sfântului Ilie de pe Carmel, la
rugăciunea lui, iar teologhisirea este
adierea blândă şi liniştită a Duhului
Sfânt, din gura peşterii de la Horeb.
Teologia este înălţarea la cer a Sfântului prooroc Ilie în car de foc, tras de
cai de foc; iar teologhisirea este lovirea apelor Iordanului de către Sfântul
prooroc Elisei, cu mantia părintelui
său lăsată să cadă din cer. (Întrebare
şi posibil exemplu smerit de teologhisire: Oare de ce a rânduit Dumnezeu ca Sfântul Elisei să primească
mantia părintelui său, Sfântul Ilie,
nu din mâna lui, în vremea celor
din urmă paşi pe pământ ai marelui profet, în ţinutul de dincolo de
Iordan; ci din înălţimea cerului? Cu
siguranţă, pentru ca mantia-relicvă

să poarte în ea pentru totdeauna dogoarea şi flacăra de nestins a carului
de foc al Duhului Sfânt, care l-a răpit
şi înălţat pe prooroc la cer! – cf. IV
Regi 2, 8-15). Teologia este vedenia
serafimilor din templu, iar teologhisirea este împărtăşirea proorocului
Isaia de către unul dintre serafimi
cu cărbunele aprins luat cu cleştele
de pe altar şi concentrarea atenţiei
teologului asupra acestui cărbune
euharistic (Isaia 6, 1-8). Teologia este
descoperirea carului heruvimilor de
la Chebar, iar teologhisirea ar putea
însemna îndreptarea sau centrarea
atenţiei teologului asupra celor patru
feţe ale celor patru făpturi cereşti sau
pe preacuraţii ochi (de heruvimi) din
roţile carului de foc al acestora, din
prologul cărţii profetului Iezechiel;
după cum Teologia ar putea fi şi templul minunat din viziunea aceluiaşi
sfânt prooroc, iar teologhisirea este
râul care izvorăşte de sub pragul
templului şi de sub partea dreaptă a
acestuia (Iezechiel 1, 1-28; 47, 1). Teologia este Ierusalimul Revelaţiei, iar
teologhisirea este fereastra proorocului Daniel din Babilon deschisă înspre
Ierusalim (Daniel 6, 11). Teologia este
Revelaţia „Celui Vechi de zile”, iar
teologhisirea înseamnă „deschiderea
cărţilor” (Daniel 7, 9-10). Teologia
este precum norul Dumnezeirii de pe
Sinai, Tabor sau Muntele Măslinilor,
iar teologhisirea este precum roua
cerească pogorâtă de îngerul Domnului în cuptorul cel de foc al Babilonului.
Curcubeul luminos al Teologiei
Vechiului Testament se înclină şi se
închină Stelei Naşterii lui Hristos
– „Soarele dreptăţii” şi „Lumina lumii”.
Continuare în pagina 2
† DANIIL,
Episcop-locţiitor al Daciei Felix
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Vindecarea celor doi
demonizați din Gherghesa
Duminica a V-a după Rusalii
În vremea aceea, când a trecut Iisus dincolo, în ţinutul Gherghesenilor, iată că L-au
întâmpinat doi îndrăciţi, care ieşeau din morminte, foarte furioşi, încât nimeni nu putea să
treacă pe drumul acela. Şi iată au început să strige şi să zică: ce ai cu noi Iisuse, Fiul lui
Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti? Şi era departe de ei o
turmă mare de porci la păscut. Iar diavolii îl rugau, zicând: dacă ne scoţi afară, dă-ne voie
să ne ducem în turma de porci. Atunci El le-a zis: duceţi-vă! Iar ei, ieşind, s-au dus în turma de porci; şi îndată toată turma de porci s-a aruncat de pe ţărm în mare şi s-a înecat în
apă. Atunci păzitorii au fugit şi, ducându-se în oraş, au povestit tot ce se petrecuse şi cele
întâmplate cu cei îndrăciţi. Îndată tot oraşul a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L,
L-au rugat să plece din ţinutul lor. Şi intrând în corabie, Iisus a trecut dincoace şi a venit în
oraşul Său. (Matei 8, 28-34; 9, 1)

Iubiți frați și surori în
Hristos Domnul,
Pășim iarăși pe scara dumnezeiescului urcuș, fiind însoțiți de Biserică
cu frumoasele slove ale Evangheliei
duminicii a cincea de după Rusalii, din
care luăm învățătură și putere de la Biruitorul diavolului și al morții, Hristos
Domnul.
Pasajul evanghelic al acestui popas
duhovnicesc evidențiază, ca de fiecare
dată, momente și cuvinte cu valoare
paradigmatică pentru existența noastră
mundană, destinată înveșnicirii, oferindu-ne spre meditare episodul vindecării, restaurării în demnitatea umană
a doi demonizați din ținutul Gherghesenilor.
Peregrinând mereu în toate laturile
Țării Sfinte, ca să-și împlinească prin
propovăduire și semne minunate misi-

unea-i încredințată de către Tatăl, Dumnezeu-Fiul întrupat, Iisus Hristos s-a
întâlnit adesea cu starea de suferință a
omului căzut de la starea paradisiacă.
Fie că vorbim de suferință fizică, prin
mulții bolnavi vindecați, fie că vorbim despre suferința spirituală, prin demonizații ce-I ies în cale.
Prin toate aceste forme morbide ale
stării adamice, moștenite de umanitatea întreagă, se face vădită decăderea
umană din dispoziția pe care a voit-o
Dumnezeu-Treimea, cea de chip ce
tinde spre asemănarea cu Ziditorul ei.
În această stare dumnezeiască omul își
găsește statura adevărată de o antropos,
adică de privitor în sus.
Continuare în pagina 2
Pr. Filip ALBU
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Teologie şi teologhisire
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Urmare din pagina 1
Teologia este Predica de
pe Munte, iar teologhisirea
este fiecare din cele nouă
Fericiri; Teologia este „Tatăl
nostru”, iar teologhisirea este
fiecare cerere din Rugăciunea
Domnească. Teologia este
Schimbarea la Faţă a Domnului, iar teologhisirea este
căderea cu faţa la pământ a
Sfinţilor Apostoli Petru, Iacob şi Ioan, pe Tabor. Teologia este Cina cea de Taină,
iar teologhisirea este vasul
de alabastru cu mir de nard
de mare preţ, pe care fiecare
teolog îl aduce cu sine la Cina
Teologiei din Emaus, precum
Maria din Betania, după învierea lui Lazăr. Teologia este
întâmpinarea şi venirea Mirelui Hristos, la miezul nopţii,
iar teologhisirea este candela
aprinsă şi haina cea de nuntă,
gata pregătită, a teologului.
Teologia este Învierea Domnului şi Arătările Mântuitorului
de după Înviere, iar teologhisirea este fagurul de miere din
Seara Învierii şi mâna întinsă
a Sfântului Apostol Toma, la
opt zile după Înviere. Teologia este Cincizecimea sau Pogorârea Duhului Sfânt la Rusalii sub chip de limbi de foc,
iar teologhisirea este „Cincizecimea” din Cezareea, în
casa lui Corneliu Sutaşul,
în timpul predicii Sfântului
Apostol Petru (Faptele Apostolilor 10, 44-48). Teologhisirea este predica Sfântului
Arhidiacon Ştefan, iar Teologia este Revelaţia Şederii lui
Hristos de-a dreapta Tatălui
descoperită în Sinedriu şi
mărturisită de acesta cu preţul cununii de Întâi Mucenic. Teologia este minunea
Arătării luminii dumnezeieşti
de pe drumul Damascului,
iar teologhisirea este coşniţa
în care a fost scăpat Sfântul

Apostol Pavel de dregătorul
regelui Areta (II Corinteni 11,
32-33). Teologia sunt cele patrusprezece Epistole ale Sfântului Apostol Pavel din Noul
Testament, iar teologhisirea
sunt comentariile exegetice
ale Sfântului Ioan Gurăde
Aur la acestea şi ale altor
Sfinţi Părinţi la toate cărţile
Sfintei Scripturi. Teologia este Revelaţia din Patmos sau
descopereirea Mântuitorului
Iisus Hristos Cel Înviat, în
mijlocul celor şapte sfeşnice
de aur, înaintea Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, iar
teologhisirea sunt cele şapte
epistole trimise celor şapte
Biserici din Apocalipsă (2-3).
Prin urmare, Revelaţia
este substanţa, miezul sau esenţa Teologiei, iar teologhisirea este manifestarea acesteia prin „ferestrele timpului” şi mărturisirea de către
teolog, în consens deplin cu
învăţătura şi Duhul Bisericii.
Începutul Teologiei coincide
cu începutul Revelaţiei şi al
inspiraţiei biblice. Începutul teologhisirii coincide cu
Cincizecimea sau Pogorârea
Duhului Sfânt, Care, fiind
„Duhul Adevărului, vă va
călăuzi la tot adevărul” (Ioan
16, 12). Teologia cuprinde
toate cărţile Sfintei Scripturi,
toate monumentele Sfintei
Tradiţii, toate dogmele Sfin-

telor Sinoade ecumenice şi
toate canoanele şi hotărârile
sinodale ale acestora, precum şi toate scrierile Sfinţilor
Părinţi ai Bisericii, toate
manualele, tratatele, cursurile şi scrierile ortodoxe ale
tuturor porfesorilor de Teologie de la Seminarii, Academii, Institute sau Facultăţi
de Teologie Ortodoxă. Teologia, într-un fel este depozitată
în imensele biblioteci. Teologhisirea însă, presupune o
fereastră de Altar, o zare de
Amvon, o isihie de chilie şi o
linişte în natură. De aceea teologhisirea se face la masa de
scris, pregătind un text sau
o Pastorală arhierească; la
Amvon, rostind o predică; la
catedră, susţinând un curs sau
o conferinţă; însă adeseori, pe
genunchi la rugăciune, uneori
cu ochii plini de lacrimi, având
mai totdeauna deschisă înainte
Sfânta Scriptură, Noul Testament sau Sfânta Evanghelie,
Patericul egiptean sau Filocalia, o scriere patristică sau o
lucrare teologică românească
sau o traducere ortodoxă din
alte limbi. Întotdeauna Teologia vorbeşte doar limba Duhului; iar teologhisirea a vorbit şi
vorbeşte mereu „în limbi noi,
precum le dădea lor Duhul
a grăi” (Faptele Apostolilor
2, 4): limba profetică, limba
apostolică, limba evanghelică,
limba patristică, limba postpatristică, şi mai aproape
de vremurile noastre, limba
neopatristică, precum teologii
ruşi, greci, sârbi sau români,
Părintele Dumitru Stăniloae şi
Părintele Arsenie Boca.
Pe scurt, Teologia sunt cele
trei colibe de pe Tabor – „Ţie
una, şi lui Moise una, şi lui
Ilie una” (Matei 17, 4) –, iar
teologhisirea este coliba lui
Iona de la răsărit de Ninive
(Iona 4, 5).

Subjugat de ispitirea celui rău, datorită libertății prost înțelese,
omul cade în robia păcatelor, a patimilor și a morții, devenind un
om care cu greu își mai poate ridica privirea de la pământ sau
materie, făcându-și casă din gropile întunecoase, reci și însinguratice.
O astfel de stare este resimțită de om ca neadecvată, de aceea
caută mereu dezlegarea de acestea, încât chemarea Cerului îi
răsună mereu în inimă și în minte.
Din această apăsare ne scoate pe toți Mântuitorul Iisus Hristos, prin împreună lucrarea Sfântului Duh, cu voia Tatălui ceresc.
Tocmai de aceea, evanghelia de astăzi ne pune în lumină, din nou,
puterea dumnezeiască a Domnului Hristos, prin evocarea acestei
minuni a des-demonizării celor doi îndrăciți.
El, ca Fiu al lui Dumnezeu întrupat, a venit în lume ca să
restaureze acea poziție prin care omul își arată statura demnă: de
împărat al creației și colaborator al lui Dumnezeu la sfințirea lumii, a cosmosului. Aceasta o are în vedere Biserica atunci când se
săvârșește Taina Botezului. Înțelegem de aici, că avem un program
duhovnicesc, acela al lepădării de satana și de toți slujitorii lui și
al unirii cu Hristos. Acest program arată că în viața creștină există
o luptă între Duhul lui Hristos, primit la Botez, și duhurile rele
care-l ispitesc pe om și-l îndeamnă să săvârșească răul. În Biserica noastră, prima dintre rugăciunile începătoare este rugăciunea
„Împărate ceresc” adresată Duhului Sfânt.
Aceasta arată că „omul singur nu poate lupta împotriva
patimilor și a duhurilor necurate care îl chinuiesc din invidie și din
ura față de el, ci este nevoie ca omul să fie in stare de comuniune
vie cu Dumnezeu prin rugăciune și prin post. De ce? Pentru că demonii nu se tem nici de cuvinte frumoase, nici de cuvinte aspre sau
autoritare, ci se tem de smerenie, deoarece ei sunt mândri, dar mai
ales se tem de prezența Duhului Sfânt în om, întrucât numai Duhul
Cel Sfânt și Bun poate alunga duhurile necurate și rele din oameni.
Numai prin rugăciune și post pot fi alungați demonii, pentru că ei
se tem numai de prezența lui Dumnezeu în om. Adică, numai de
harul Sfântului Duh prezent în om se tem demonii înșelători Şi
chinuitori de oameni” (Preafericitul Părinte Patriarh Daniel).
Așadar, evanghelia acestei duminici ne cheamă la actualizarea permanentă a harului Duhului Sfânt, prezent în noi încă de la
Botez, care ne re-așază la statura măreață și frumoasă de fii ai lui
Dumnezeu după har și frați întru Hristos, de moștenitori vrednici
ai Veșniciei. Amin.

O rugăciune adâncă înseamnă o
tăcere adâncă
P

e mine nu mă interesează, dragul meu, că ai citit multe acatiste,
paraclise, în genunchi. Să aveţi prezenţa inimii la Dumnezeu, nu
doar să ziceţi; că la urma urmei o rugăciune adâncă înseamnă o
tăcere adâncă. Nu pe principiul „Am zis multe!” Ştii ce faci după
ce zici multe? Te gândești că „Doamne, am zis de nu-știu-câteori... Am depăşit pe mulţi!” Orice am face, suntem datori la Dumnezeu! Mergeţi pe credinţa că Domnul ne iubeşte enorm. Dacă ştii
că te iubeşte, ai numai datoria să fii prezent, căci rugăciunea este
un mijloc neapărat folositor, dar trezvia este un scop atins.
Să nu faceţi marea greşeală să spuneţi: „Ei, ce, numai eu o să
fiu în iad?” Până acolo poate să meargă satana, să vă dea acest
gând. Cu cât sunt mai mulţi în iad, cu atât este mai mult de suferit.
Şi apoi mai este şi altceva: nici nu se văd unul cu altul...
Părintele Arsenie Papacioc

Nr. 30, 2016

3

CALEA MÂNTUIRII

Sfânta Treime prezentă în toate şi întotdeauna
T

rǎim într-o lume în care omul se adânceşte în sine mai mult, într-o individualitate egoistă, care il inchide pe om ca
într-o închisoare a propriei lui vieţi.
Aceasta, pentru cǎ omul de astǎzi
se simte atotştiutor şi atotputernic, şi
nu mai vrea sǎ recurgǎ la o putere şi
existenţǎ mai presus de sine. Omul se
îndepǎrteazǎ, astfel, de cinstea care I s-a
fǎcut de Dumnezeu, prin aducerea sa la
existențǎ „dupǎ chipul şi asemǎnarea lui
Dumnezeuˮ. ( Cf. Geneza 1, 26). Omului contemporan, i se potrivesc, parcǎ
tot mai pregnant, cuvintele psalmistului,, Omul în cinste fiind, n-a priceput,
alǎturatu-s-a dobitoacelor celor fǎrǎ de
minte şi s-a asemǎnat lorˮ. (Psalm 48,
12). Şi despre care cinste vorbeşte oare
psalmistul? Cinstea de a fi creat omul de
mâinile lui Dumnezeu, de a fi cununa
creaţiei şi cea mai importantǎ cinste este
crearea omului dupǎ „chipulˮ lui Dumnezeu.
Evoluţiile pe multiple planuri ale ştiinţei, cunoaşterii, în general, îi ispitesc
pe oamenii de astǎzi sǎ nu mai priveascǎ
spre transcendent, spre valorile perene,
ci sǎ-şi fixeze privirea exclusiv în jos,
adicǎ spre cele materiale şi trecǎtoare.
Dumnezeu nu mai este mǎsura tuturor
lucrurilor, ci omul a devenit mǎsura tuturor lucrurilor. De aceea şi închinarea
datoratǎ Dumnezeului tri-personal se dǎ
altui dumnezeu parcǎ mult mai puternic,
bineînţeles în aparenţǎ, care este tehnologia şi tehnica.

Tehnologia îi oferǎ omului toate
înlesnirile şi tot confortul în planul
existenţial pǎmântesc şi imediat, dar în
planul veşniciei nu-i poate oferii nimic,
ci chiar îl poate scoate de pe traiectoria
spre veşnicie.
Insǎ Dumnezeu, nu S-a lǎsat pe Sine
nemǎrturisit (F.Ap.14, 17) .El Şi-a pus
amprenta în toatǎ lumea, tot ceea ce ne
înconjoarǎ vorbeşte despre Dumnezeu,
atât de sesizabil este Dumnezeu, încât
omul, fiind fǎptură raţionalǎ, poate sesiza
mǎreţia lui Dumnezeu din lucrǎrile Lui.
Despre aceastǎ cunoaştere ne vorbeşte
şi psalmistul care zice: „Cerurile spun
slava Lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tǎria, ziua zilei spune

cuvânt, şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţǎ.
In tot pǎmântul a ieşit vestirea lor, şi la
marginile lumii cuvintele lor ˮ. (Psalmul
18, 1-2; 4)
Gânditorii creştini au încercat sǎ
foloseascǎ diferite analogii, prin care sǎ
arate cǎ învǎţǎtura despre prezența Sfântei Treimi in creație, se poate inţelege,
într-o oarecare mǎsură, nu numai prin
credinţǎ, dar şi prin luminile raţiunii,
care se deschid in faţa credinţei.
Pǎrintele Ilarion V. Felea ne
vorbește despre o cunoaştere cu ajutorul minţii a Sfintei Treimii, adicǎ, prin
analogii. De pildǎ: Timpul, deşi e unul
are 3 feţe: trecutul, prezentul şi viitorul.
Spaţiul, deşi e unul, are 3 dimensiuni:

înǎlţimea, lungimea şi lǎţimea. Triunghiul deşi e unul, are 3 laturi. Soarele deşi
e unul, are 3 înfǎţişǎri: discul, cǎldura şi
razele. Materia, deşi e una, are 3 stǎri:
solidǎ, lichidǎ şi gazoasǎ. Apa, deşi e
una, are 3 stǎri: gheaţa, apǎ curgǎtoare şi
aburi. Cǎrǎmida, deşi e una, cuprinde :
pǎmânt, apǎ şi foc. Şi alte realitați pot fi
aduse ca analogii ale înţelegerii cu mintea raţionalǎ, nedezlipitǎ de credinţǎ a
Sfintei Treimi, Care pǎtrunde şi susține
toatǎ creaţia.
Un mare scriitor bisericesc, Origen,
spunea cǎ Biserica este plinǎ de Treime,
putem afirma cǎ lumea întreagǎ este plinǎ
de Treime. Deci, Sfanta Treime pǎtrunde
şi lucreazǎ toate în Bisericǎ, adicǎ
sfinţirea şi mântuirea oamenilor care
vin la credinţǎ în Iisus Hristos, dar, Ea
este pretutindeni prezentǎ şi în lume, în
creaţie. Credincioşii urcǎ mai apoi, de la
aceastǎ cunoaştere raţionalǎ, analogică,
la o cunoaştere duhovniceascǎ, prin
harul Sfintei Treimi, care, in Bisericǎ,
pǎtrunde viaţa credincioşilor.
La aceastǎ cunoaştere tainicǎ a lui
Dumnezeu - Sfǎnta Treime, ajungem
şi progresǎm continuu, în mǎsura în
care intrǎm în dialog cu Dumnezeu,
prin credințǎ, iubire şi rugǎciune, în
aşezǎmantul Bisericii, plin el însuşi de
Sfânta Treime.
Dǎnuţ TULCAN

ADMITERE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ,,ILARION V. FELEA” DIN ARAD
PROGRAMUL DE LICENŢĂ: TEOLOGIE
ORTODOXĂ PASTORALĂ (8 SEMESTRE)
Admiterea candidaţilor se face în două etape, pe
baza documentelor cerute de Anexa – Acte necesare
admitere (vezi mai jos):
ETAPA 1: Proba eliminatorie
1. Vizita medicală – o comisie formată din doi medici
specialişti şi duhovnicul facultăţii va evalua, în ziua
stabilită în programul de desfăşurare a admiterii,
documentele medicale de la dosarul candidatului, la
care se adaugă şi un interviu care să ateste calităţile
psihologico-duhovniceşti cerute de reglementările
canonice, legislative şi regulamentare ale Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, fiecare candidat va
primi viza Admis sau Respins, în funcţie de cele
constatate;
2. Muzică şi dicţie – o comisie formată din profesorul
de muzică bisericească şi unul de limba română va
evalua, prin interviu, în ziua stabilită în programul
de desfăşurare a admiterii, calităţile muzicale şi
dicţia candidaţilor. Astfel, fiecare candidat va primi
viza Admis sau Respins, în funcţie de cele constatate.
NOTĂ: Nu vor susţine proba eliminatorie de
Muzică şi dicţie absolvenţii Seminariilor teologice,
personalul clerical şi cel monahal. Candidaţii respinşi
la oricare din probele eliminatorii nu pot depune
contestaţii fiind excluşi din examen.
ETAPA 2: Proba scrisă
Candidaţii declaraţi admişi la cele două probe din
etapa 1, vor susţine în ziua programată, un examen
scris la disciplina Teologie Dogmatică (după tematica
stabilită de Patriarhia Română – vezi Anexa: Tematică
admitere).
Calcularea mediei examenului de admitere se va
face astfel:
50% nota de la Proba scrisă + 50% media examenului de bacalaureat = media de admitere.
Ocuparea locurilor scoase la concurs se va face în
ordinea descrescătoare a mediei astfel rezultate. Pentru
ultimul loc bugetar cât şi pentru cel cu taxă (din cifra

de şcolarizare aprobată), la medii egale, se va lua în
considerare nota obţinută la proba scrisă, fiind declarat
admis cel cu media cea mai mare.
Programare calendaristică 2016:
Sesiunea I:
Înscrieri: 18 iulie – 28 iulie 2016 la sediul Facultăţii
(str. Academia Teologică nr. 9, tel 0257.285855)
Etapa I (vizita medicală, muzică şi dicţie) – 29
iulie 2016
Etapa II (examenul scris la disciplina Teologie
Dogmatică, cf. tematicii anunţate) – 30 iulie 2016
Contestaţii – 30 iulie 2016
Afişarea rezultatelor finale – 1 august 2016
Sesiunea a II-a
Înscrieri: 2 – 8 septembrie 2016 la sediul Facultății
(str. Academia Teologică nr. 9, tel 0257.285855)
Etapa I (vizita medicală, muzică şi dicţie) – 9
septembrie 2016
Etapa II (examenul scris la disciplina Teologie
Dogmatică cf. tematicii anunţate) – 10 septembrie
2016
Contestaţii – 10 septembrie 2016
Afişare rezultatelor finale – 12 septembrie 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ANEXA – ACTE NECESARE ADMITERE
Acte studii LICENŢĂ 2016
dosar plic;
cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere);
diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia
în original şi xerocopie legalizată;
foaia matricolă a anilor de liceu în original şi
copie legalizată;
diploma de licenţă sau echivalenta acesteia în
original şi copie legalizată, pentru absolvenţii de
facultate;
foaia matricolă a anilor de licenţă în original şi
copie legalizată;
diplomă de atestat sau echivalenta acesteia în
original şi copie legalizată, pentru absolvenţii
Seminariilor Teologice;

8. certificat de naştere în copie legalizată;
9. certificat sau adeverinţă de botez;
10. certificat de căsătorie în copie legalizată – unde
este cazul;
11. carte de identitate – copie
12. recomandarea Consiliului parohial (formular tip)
din parohia de provenienţă a candidatului;
13. binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhului locului din eparhia de unde provine candidatul;
14. adeverinţă medicală – tip – apt pentru înscrierea
la facultate
15. aviz psihologic de la un cabinet de specialitate;
16. 4 poze tip buletin color;
17. taxa de înscriere: 80 lei;
18. adeverinţă de la locul de muncă pentru cântăreţi,
preoţi sau monahi.
TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE
ÎN FACULTĂŢILE DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
2016
SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ
PASTORALĂ
1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Raportul dintre
ele.
2. Despre Sfânta Treime: temeiuri bibice şi contribuţii
patristice la definirea acestei dogme;
3. Crearea lumii văzute. Crearea omului.
4. Starea primordială a omului. Chip şi asemănare.
5. Unirea ipostatică şi consecinţele ei.
6. Răscumpărarea şi aspectele ei.
7. Mântuirea subiectivă.
8. Biserica, întemeierea, constituţia şi însuşirile ei.
9. Sfintele Taine, consideraţii generale şi particulare.
10. Sfânta Euharistie: caracterul de taină şi cel de
jertfă.
Bibliografie:
Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. prof. dr.
Ioan ZAGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru
Seminariile Teologice), Ed. Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1991 şi ediţiile următoare (Cluj şi Galaţi).
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Slujire arhierească la biserica din cartierul
Silvaş-Cadaş a Parohiei Arad-Şega I
În duminica a 4-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi
de la Sinodul al IV-lea Ecumenic), Înaltpreasfinţitul
Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a
săvârşit Sfânta Liturghie în parohia Arad – Şega I, la
biserica „Sfântul Proroc Ilie” din Silvaş-Cadaş precedând sărbătorirea hramului acestei biserici. La Sfânta Liturghie au participat P. C. părinte Aurel Bonchiş,
preotul paroh al acestei parohii, P. C. părinte profesor
Constantin Rus şi părintele diacon Călin Teuca.

Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a fost pus
sub titlul,,Caracterul religios-moral al creştinului”
(cf. Rom. 6; Matei 8) ca fiind al adevăratului ostaş
al lui Hristos, reliefând pe cel al centurionului din
Evanghelia zilei prin credinţa sa în Mântuitorul şi
care este reprezentativ pentru armata epocii primare
a creştinismului, un mare număr de martiri în istoria
Bisericii fiind înscrişi nu doar în calendarul acesteia
ci şi în cultura popoarelor. În viaţa omenirii, oastea,
prin organizarea şi funcţia ei, e privită ca o instituţie
a ordinii şi progresului. În izvoarele revelaţiei divine,
Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, se învaţă despre
oştirile îngereşti ce poartă războiul nevăzut împotriva
răului luptând pentru armonia întregii creaţii, Biserica
luptătoare pe pământ formând o unitate cu cea biruitoare din ceruri, întemeind Împărăţia lui Dumnezeu
în care domneşte dragostea şi dreptatea, adăugând
celelalte virtuţi pe care credincioşii au datoria să le
dobândească urmând călăuza rânduită spre veghere,
adică autoritatea îndreptăţită. În această duminică şi
pomenirea Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic
atrage luarea aminte asupra bunei chivernisiri a Bisericii în cursul veacurilor prin comuniunea mijlocită
aşa cum a arătat recent şi Sfântul şi Marele Sinod al
Ortodoxiei pentru o contribuţie creştină crescândă la
viaţa lumii. Hramul acestei biserici, Sfântul Proroc
Ilie, în Legea Veche, însuşi a îndreptat mereu pe calea
binelui pe cei pentru care a fost trimis, a mai adăugat
Înaltpreasfinţia Sa.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, părintele paroh Aurel
Bonchiş a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru acest deosebit popas duhovnicesc înainte de
sărbătorirea ocrotitorului spiritual al acestei comunităţi
şi pentru grija necontenită pe care o arată pentru ridicarea şi înfrumuseţarea acestei sfinte biserici.

Cursuri de prim ajutor în Lipova
Arhiepiscopia Aradului a organizat în data de 15 iulie
2016 prin Sectorul Social Filantropic și Misionar, în
parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie
Română – Filiala Județeană Arad, cursuri de prim ajutor conform Legii 139/1995 și 524/2004 la Protopopiatul Lipova.
Cursurile au fost susținute de Dna Roxana Dragoș
– asistent medical la Unitatea de Primire a Urgenţelor

(UPU) și Dl. Bogdan Drăgan – referent social în cadrul
Crucii Roșii Române – Filiala Arad.
Cursul de prim ajutor susținut de Crucea Roșie
Română vine în sprijinul perfecționării preoților și a
membrilor Comitetelor Parohiale în conformitate cu
atribuțiile acestora prevăzute în Statutul de Organizare
BOR, dar și a parohiilor care organizează pelerinaje
și tabere creștine pentru copii. Conform ordinului
Ministerul Educației Nr. 3.060/ 3 februarie 2014 privind Condițiile de organizare a taberelor, excursiilor,
expedițiilor și a altor activități de timp liber, în momentul
în care se constituie grupul, organizatorii sunt obligați să
se asigure că, pe toată durata taberei/excursiei, existentă
o persoană specializată în acordarea primului ajutor.
„În cadrul cursurilor interactive au fost prezentate
diferite soluții la anumite probleme care ar putea
apărea în desfășurarea activității cursanților. După
exemplul bunului samarinean care a oferit primul
ajutor celui căzut între tâlhari, tot la fel și preoții de
astăzi ar trebui să cunoască și aceste tehnici moderne de acordare a primului ajutor în caz de nevoie.
Deasemenea foarte interesante au fost și metodele
de resuscitare a copiilor în caz de accident, incendiu sau înnec.” – a menționat părintele consilier social Gabriel Mariș – coordonator al programului.
La acest curs au participat 38 de preoți din cadrul
protopopiatului, avându-l în mijlocul lor pe Preaonoratul Părinte Ioan-Terentie Jidoi – Protopop
de Lipova. Cursul s-a finalizat cu un examen, în
urma căruia, toți cei înscriși au primit un certificat
de absolvire și o legitimație, care confirmă că persoana este instruită să acorde primul ajutor de bază.
Programul social de instruire în acordarea de prim ajutor a fost desfășurat în toate protopopiatele eparhiei,
totalizând 132 de persoane specializate în acest sens,
majoritatea preoți.

„Sănătate pentru sate” în Arhiepiscopia
Aradului
Programul Patriahiei Române „Sănătate pentru sate” sa derulat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte
Timotei Arhiepiscop al Aradului, în Parohia Țela, Protopopiatul Lipova, vineri 15 iulie 2016.
Campania „Sănătate pentru sate” a început în 2015,
cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în urma semnării
Protocolului de cooperare între Patriarhia Română şi
Ministerul Sănătăţii și vizează persoanele cu vârstă
înaintată, precum și persoane cu statut socio-economic
scăzut. De fapt, prin această campanie se urmăreşte
mai mult prevenţia, fiind mai uşor, mai sănătos şi mai
economic să previi decât să tratezi.
În cadrul campaniei inițiată prin Sectorul Social Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Aradului, medicii voluntari ai Asociației Medicilor și
Farmaciștilor Ortodocși din România – AMFOR
Arad, profesori și studenți practicanți ai Facultății
de Medicină din cadrul Universității „Vasile Goldiș”
din Arad, au descins în localitate, unde au fost
așteptați la Căminul Cultural de foarte mulți bolnavi
anunțați și aduși de părintele paroh Aurel Blidariu.
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Printre pacienții consultați s-au numărat și copii, care
s-au bucurat și de numeroase daruri constând în dulciuri, jucării și iconițe de la medicii și preoții prezenți.
Toate medicamentele prescrise de medici au fost oferite gratuit pacienților prin donația Farmaciei Sinapis
din Arad, care a fost mereu implicată în acțiunile socio-medicale ale Cabinetelor medicale „Sfinții Doctori
fără de arginți Cosma și Damian” ale Arhiepiscopiei
Aradului.
În cadrul campaniei, s-au efectuat 120 de consultații, dintre care 45 au fost ecografii realizate cu
un ecograf profesional mobil, donat Arhiepiscopiei
Aradului pentru asemenea cazuri, de către Asociația
„Vatra arădeană”. Pentru câțiva enoriași nedeplasabili,
părintele paroh s-a îngrijit de transportul medicilor
voluntari la domiciliul pacienților, oferindu-le și acestora posibilitatea de a beneficia de consultațiile de specialitate, la domiciliu.
Parohia Țela este formată din satele Țela Şi Bacăul
de Mijloc și este situată pe stânga Mureșului, la o distanta de 75 km de Arad. Cei 173 de enoriași ai parohiei, sunt de naționalitate română, ocupația principală
a lor fiind agricultura în procent de 95%, iar restul de
5% sunt salariați și meseriași. „Sunt persoane care nu
dispun de posibilităţi financiare să ajungă la medic în
Arad, nu știu şi nu conştientizează cât de importantă
este prevenţia. Din ce am constatat personal împreună
cu soția, atât bătrânii, cât şi tinerii, amână să meargă
la medic, iar unii dintre ei nici măcar nu se gândesc
să facă acest lucru până nu se află într-o situaţie foarte
gravă. Noi ne-am dori să mai revină echipa de medici
la noi, în Parohia Țela și în filia Bacău de Mijloc, acolo
unde există o comunitate mult mai defavorizată” – a
spus părintele paroh Aurel Blidariu, cel care reușește
cu sprijinul doamnei preotese Ana, să desfășoare și alte
acțiuni socio-medicale în parohie.
Acțiunile socio-medicale sunt dintodeauna în
atenția Arhiepiscopiei Aradului. Urmare solicitărilor
tot mai frecvente primite la Centrul Eparhial din
partea persoanelor defavorizate pentru consultaţii,
tratamente medicale şi medicamente, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei Arhiepiscopul Aradului, s-a amenajat şi s-au dat în folosinţă
„Cabinetele medicale Sfinţii Doctori fără de arginţi
Cosma şi Damian”, la slujba de sfinţire din data de 18
martie 2003 fiind prezent, alături de Ierarhul locului
şi Înaltpreafinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, în
prezent Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei.
Din 2013, acestea funcționează în parteneriat cu
Asociația AMFOR Arad și a altor medici voluntari și
au ca destinație oferirea de consultații medicale pentru
6 specializări (medicina internă, pediatrie, medicina
de familie, dermatologie, hematologie, psihiatrie) și
distribuirea de medicamente pacienților (persoane
provenite din rândul categoriilor defavorizate), toate
aceste servicii oferindu-se în mod gratuit.
(Ştirile au fost preluate de pe site-urile
episcopiaaradului.ro şi basilica.ro)
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