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EDITORIAL

 Din sumar

Duminica Sfinților Români este o zi 
de cinstire a tuturor sfinților care au trăit 
sau au petrecut o vreme pe pământul 
românesc actual, știuți și neștiuți. Este 
prăznuită în Biserica Ortodoxă Română 
începând din 1992, în a doua duminică 
după Rusalii, după Duminica Tuturor 
Sfinților.

Anul 1992 marca reluarea proce-
sului de canonizare a sfinților români 
început în anii 1950-1955, când Bi-
serica Ortodoxă Română aproba, pentru 
prima dată de la obținerea autocefaliei, 
proslăvirea unor sfinți români. Procesul 
de documentare a continuat în perioada 
comunistă, ceea ce a permis adoptarea în 
1992 a unei noi hotărâri de canonizare. 
După 1992, numărul sfinților canonizați 
în Biserica Ortodoxă Română (sau nou-
înscriși în calendarul ortodox românesc) 
a depășit o sută.

Pe 20-21 iunie 1992, Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat 
canonizarea mai multor sfinți români. A 
hotărât mai întâi ca „de acum și până la 
sfârșitul veacurilor, în întreaga Biserică 
Ortodoxă Română, să se numere cu 
sfinții și să se cinstească după pravilă 
cu slujbă specială și cu acatist toți sfinții 
din neamul românesc, știuți și neștiuți, 
pentru a căror cinstire se instituie «Du-
minica Sfinților Români», care va fi 
așezată în calendarul Bisericii noastre, 
în fiecare an, a doua Duminică după 
Pogorârea Duhului Sfânt, arătându-se 
prin aceasta lucrarea Sfântului Duh în 
Biserica noastră de-a lungul veacuri-
lor” (Act sinodal al Bisericii Ortodoxe 
Autocefale Române privind canonizarea 
unor sfinți români, 20 iunie 1992). 

Astfel, în Duminica Sfinților Români 
sunt pomeniți și cinstiți toți sfinții româ-
ni sau care au trăit pe pământul româ-
nesc: ierarhi, preoți, diaconi, sfinți mu-
cenici, mărturisitori, cuvioși și cuvioa-
se, voievozi dreptcredincioși și luptători 
pentru apărarea credinței și a țării și a 
tuturor celorlalți sfinți care au trăit și/
sau care sunt cinstiți în mod special în 
spațiul românesc. Ziua aceasta este, prin 
urmare, un prilej deosebit de a mulțumi 

cu dragoste lui Hristos pentru darurile 
revărsate asupra acestui neam și de a po-
meni cu recunoștință și venerație pe toti 
sfinții români, cunoscuți și necunoscuți, 
care au făcut roditoare aceste daruri. 
Dar și sfinții înșiși sunt daruri de preț 
făcute de Hristos unui neam și lumii 
întregi, deoarece în viețile lor rodirile 
din istorie se înveșnicesc în slavă nepi-
eritoare, viața creștină fiind „ascunsă 
cu Hristos în Dumnezeu”. (Coloseni 3, 
3). Sfinții români sunt deodată daruri 
ale Împărăției Cerurilor pentru acest 
pământ și daruri ale acestui pământ pen-
tru Împărăția Cerurilor. Simpli cuvioși 
monahi și preoți de mir sau mari ierarhi, 
ctitori de cultură creștină, domnitori 
vestiți, apărători ai credinței creștine, 
ori simpli soldați martiri și smeriți 
țărani truditori, toți au purtat în ființa lor 
aceeași dorință și aceeași comoară: iubi-
rea de Dumnezeu și de oameni.

Spunea odinioară Arhimandritul 
Bartolomeu Anania: ,,Prin sfinții lor, 
toate neamurile pământului purced din 
Dumnezeu și se întregesc în Dumnezeu, 
așa cum culorile curcubeului purced din 
soare și se întregesc în soare. Și precum 
roua pământului răsfrânge soarele și-i 
arcuiește lumina pe boltă, desfătându-ne, 
așa sfinții cerului îl răsfrâng pe Dumne-
zeu Cel nevăzut și-I arcuiesc slava peste 
veacuri, mântuindu-ne cu puterea Lui”. 
Este adevărat că fiecare sfânt aparține 
unui neam și unui anumit loc, dar prin 
faptul că slujește în acel loc credința 
universală, el depășește limitele locale 
și se adaugă la tezaurul spiritual al în-
tregii Biserici. Pilda sfinților e valabilă 
pentru credincioșii de pretutindeni și 
ea se impune spre unitate tuturor celor 
care ajung să-i cunoască. Toți se umplu 
de același Hristos care strălucește prin 
ființa lor și toți sunt purtătorii aceluiași 
Duh Sfânt prin Care aparțin Bisericii 
universale, care a început la Cincizec-
ime și continuă de-a lungul secolelor, 
cuprinzând diferite neamuri (Fapte 2, 
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Sfi nții Români, rodirea sfântă a 
Evangheliei în neamul nostru

Dreptmăritori creștini și creștine,
Prima duminică după Praznicul Ru-

saliilor ne-a adus, prin sărbătorirea tu-
turor sfinților din toate timpurile și din 
toate locurile, măsura lucrării Duhului 
Sfânt în lume. De acolo am înțeles fap-
tul că dimensiunea sfințeniei noastre 
presupune o împreună lucrare, unde 
Duhul Sfânt vine ca dar de Sus iar omul 
aduce mărturisirea credinței lui, prin 
cuvânt și prin faptă, despre și în Iisus 
Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, întrupat 
pentru noi și mântuirea noastră.

 Cu evanghelia acestei duminici 
primim în suflete sfânta și dumneze-
iasca chemare de a sluji lui Dumnezeu 
și noi, cei de neam român, care trăim în 
acest ev.

De ce este sfântă și dumnezeiască 
chemarea? Pentru că nu este făcută de 
un simplu om, ci de Însuși Dumnezeu-
Omul, Iisus Hristos. Chemările umane 
sunt pentru cele trecătoare, în schimb, 
chemarea lui Dumnezeu vizează esența 
vieții, așa cum a fost încă dintru începu-
tul creației, când El le-a adus pe toate 
din neființă la ființă. Le-a chemat să ia 
parte la existență pe cele încă neexis-
tente.

Același, și atunci, pășind pe malurile 
mării Galileii, pune în cuvintele adresate 
pescarilor, toată acea forță și greutate 
ca a Unuia „care a zis și s-au făcut, a 
poruncit și s-au zidit”, încât chemarea a 
primit răspuns direct și hotărât în inima 
lor, urmându-L.

Același, și acum prin Sfânta Sa 
Biserică, prin slujitorii Săi sfințiți ne 
cheamă la alt fel de viețuire, depășind 
limitele unui acum și aici, orientând 
existența noastră spre zările unei 
înveșniciri împreună cu El, în bucuria și 

slava Împărăției Tatălui Său.
Dar la ce cheamă Dumnezeu? Ne 

ajută să răspundem la această întrebare, 
marele nostru părinte Ilie Cleopa, când 
zice: „Dumnezeu ne cheamă la pocăinţă 
(Matei 9, 13; Marcu 2, 17; Luca 5, 31-
32); Dumnezeu ne cheamă la împăcare 
cu El (Isaia 27, 5; II Corinteni 5, 20); 
Dumnezeu ne cheamă la sfinţenie (Ro-
mani 1, 7; I Corinteni 1, 2; I Tesaloni-
ceni 4, 7; I Petru 1, 15); Dumnezeu ne 
cheamă de la întuneric la lumină (Fapte 
26, 18; I Petru 2, 9); Dumnezeu ne 
cheamă din moarte la viaţă (Ioan 5, 24); 
Dumnezeu ne cheamă la pace (I Corin-
teni 7, 15; Coloseni 3, 15); Dumnezeu 
ne cheamă la cuminecarea cu Hristos (I 
Corinteni 1, 9); Dumnezeu ne cheamă la 
slava cea veşnică a lui Hristos (Romani 
8, 29-30; II Tesaloniceni 2, 14); Dum-
nezeu ne cheamă la mîntuirea de veci 
(Evrei 9, 15) Dumnezeu ne cheamă la 
Împărăţia şi slava Lui (I Tesaloniceni 2, 
12); Dumnezeu ne cheamă la viaţa cea 
veşnică (I Timotei 6, 12)”. 

Cum ne raportăm noi la această 
chemare? Îi avem ca modele pe primii 
poftiți: Petru, Andrei, Iabob și Ioan, 
care au lăsat toate și au urmat acestei 
invitații de a deveni pescari de oameni. 
Acest lucru măreț înseamnă a câștiga 
inima oamenilor, a le schimba viața 
celor care vor crede în cuvântul Dom-
nului transmis prin ei. Același părinte 
minunat ne arată că: „I-a chemat Hris-
tos la sine goi, cerând-le să se lepede 
de cele pământești, de avere, de rude, 
de prieteni, de trufia acestei vieţi şi să-
I fie ucenici, apostoli, mărturisitori şi 
împreună lucrători la înnoirea lumii. 

PREDICA
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Duminica Sfi nților Români 
A II-a după Pogorârea Duhului Sfânt 

„În vremea aceea, pe când umbla Iisus pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi: pe Simon, care 
după aceea a fost numit Petru şi pe Andrei, fratele acestuia, care aruncau mreaja în mare, căci erau 
pescari, şi le-a zis: veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, lăsându-şi mrejele în clipa 
aceea, au mers după Dânsul. De acolo, mergând El mai departe, a văzut alţi doi fraţi: pe Iacob al lui 
Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, cârpindu-şi mrejele, şi i-a chemat. Iar ei, 
îndată lăsând corabia şi pe Zevedeu, tatăl lor, au mers după Dânsul. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, 
învăţând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice 
neputinţă în popor.” (Mt. 4, 18-23)



În ziua de 8 iunie 2017, la Facul-
tatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion 
V. Felea” din cadrul Universității 
„Aurel Vlaicu” din Arad, cu binecu-
vântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu se 
desfășoară Colocviul Național cu 
tema „Biserica și școala”- 140 de 
ani de istorie și cultură eclesiastică 
/ Revista „Teologia”- 20 de ani de 
cercetare teologică. Acest Colocviu 
se desfășoară în contextul împlini-
rii a 195 de ani de învățământ teo-
logic ortodox la Arad.

Lucrările Colocviului au în-
ceput de la ora 10 în Aula Facultății 
de Teologie Ortodoxă în prezența 
Înaltpreasfințitului Părinte Dr. 
Timotei Seviciu, Arhiepiscopul 
Aradului, precum și al rectorilor 
celor două Universități arădene: 
Prof. Univ. dr. Ramona Lile, Rec-
torul Universității „Aurel Vlaicu” 
din Arad și Prof. Univ. dr. Coralia 
Cotoraci, Rectorul Universității 
„Vasile Goldiș”, a Domnului Iustin 
Cionca, Președintele Consiliului 
Județean Arad și a numeroși profe-
sori de teologie și istorici.

Cuvântul de deschidere a fost 
rostit de către decanul Facultății, 
Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja 
care a subliniat faptul că anul aces-
ta se împlinesc 195 de ani de la 
înființarea învățământului teologic 
la Arad. 

Referindu-se la importanța 
pu blicației „Biserica și Școala”, 
părintele decan a arătat: „Vorbim 
de o emblemă care a caracterizat 
geneza școlii românești pe care 
o putem așeza în tinda Bisericii. 
„Biserica și Școala” este publicația 
eparhială care a ilustrat vreme de 
140 de ani viața bisericească și 
teologică, în această parte de țară. 
Rolurile acestei publicații au fost 
multiple: cultural și bisericesc, 
teologic, educativ-pedagogic și so-
cial-național.

Între școală și Biserică a existat 
și există o relație foarte strânsă, iar 
noi ca școală teologică, suntem 
integrați într-o tradiție eclesială pe 
care o oglindește publicația „Bi-
serica și Școala”.

Părintele decan a arătat în con-
tinuare faptul că la această manife-
stare iau parte profesori de teolo-

gie de la Sibiu, Oradea, Timișoara 
și Caransebeș, pentru că Aradul 
și publicația „Biserica și Școala” 
a avut legături foarte strânse cu 
aceste eparhii. 

În continuare a fost invitat la 
cuvânt rectorul Universității de 
Vest „Vasile Goldiș” din Arad, 
prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, 
care a subliniat relația strânsă între 
Vasile Goldiș patronul spiritual al 
universității private din Arad și 
Centrul Eparhial din acest oraș. 

Prorectorul Universității „Aurel 
Vlaicu” din Arad, prof. univ. dr. 
Codruța Stoica a transmis cuvântul 
de felicitare din partea rectorului 
universității prof. univ. dr. Ramona 
Lile, pentru organizarea acestui 
eveniment de înaltă ținută teologică 
și științifică. 

Doamna prorector a arătat 
faptul că aniversăm 140 de ani de 
cultură eclesiastică și 20 de ani 
de apariție neîncetată a revistei 
„Teologia” care are o relevanță 
deosebită în cercetarea academică 
la nivelul universității „Aurel 
Vlaicu”.

Președintele Consiliului Jude-
țean, Domnul Iustin Cionca, 
a evidențiat faptul că „Aradul 
du ce mai departe tradiția școlii 
românești, tradiție care începe cu 
Preparandia de la Arad. Întreaga 
istorie a orașului nostru, în trecut, 
dar și în prezent stă pe strânsa 
relație dintre Biserică și Școală.” 
Domnia sa, a transmis felicitări din 
partea Consiliului Județean pentru 
organizarea acestui eveniment 
cultural și academic.

Ca o încununare a luărilor de 

cuvânt din deschiderea acestui 
Colocviu teologic, a urmat 
cuvântul Întâistătătorului Eparhiei 
arădene, Înaltpreasfințitul Părinte 
Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, 
care a arătat faptul că „este o 
datorie a conducerii eparhiale 
să organizeze astfel de întruniri 
teologice. Publicațiile pe care 
le punem astăzi în evidență au 
intrat în conștiința bisericească. 
După evenimentele din 1989 am 
căutat să reluăm titlurile vechilor 
reviste bisericești apărute la Arad: 
„Biserica și Școala”, „Calea 
Mântuirii”, „Catehetul”. De 
asemenea, revista „Teologia” își 
are meritul ei în peisajul teologiei 
românești actuale”.

Au urmat susținerile referatelor 
științifice legate de tema acestui 
Simpozion.

Prima secțiune, desfășurată 
în plen a cuprins următoarele 
referate:

Referate în plen: Pr. Acad. 
Mircea Păcurariu (Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din Sibiu) În-
ceputurile presei bisericești în sec-
olul al XIX-lea; Pr. Lect. dr. Vasile 
Pop (Universitatea de Vest „Vasile 
Goliș” Arad) Preocupari didac-
tice si educationale în paginile 
publicației eparhiale „Biserica și 
Școala”; Pr. Lect. dr. Marius Flo-
rescu (Facultatea de Litere, Istorie 
și Teologie, Timișoara) „Biserica 
și Școala” - prezență dinamică și 
constantă în publicistica religioasă 
din Mitropolia Banatului; Pr. Prof. 
dr. Dumitru Megheșan (Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din Oradea) 
Teologia Logosului în paginile re-

vistei „Biserica și Școala”; Pr. 
Conf. dr. Florin Dobrei (De-
partamentul de Teologie din 
Caransebeș) Crâmpeie din trecutul 
presei noastre bisericești. Foaia 
arădeană „Biserica și Școala”; 
Protos. Lect. dr. Iustin Popovici 
(Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din Arad) Exigențe și perspective 
ale publicației eparhiale „Biserica 
și Școala”.

După amiaza a urmat susținerea 
următoarelor referate ale Sim-
pozionului pe două secțiuni, după 
cum urmează: Secțiunea I ”TEO-
LOGIA”, Lect. dr. Ciprian To-
roczkai (Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Sibiu) Exigențe ale 
publicațiilor științifice teologice 
românești astăzi. O experiență 
personală; Pr. Prof. dr. Constan-
tin Rus (Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Arad) Probleme de 
Drept Bisericesc în paginile rev-
istei „Teologia”; Pr. Prof dr. Ioan 
Tulcan (Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Arad) Preocupări de 
Teologie Dogmatică în revista „Te-
ologia” în perioada 2007-2017; Pr. 
Prof. dr. Cristinel Ioja (Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din Arad) 
Revista „Teologia” la 20 de ani de 
existență. Exigențe și perspective 
editorial-științifice; Pr. Lect. dr. 
Filip Albu (Facultatea de Teolo-
gie Ortodoxă din Arad) Cercetarea 
teologică ortodoxă românească în 
mediul virtual. O analiză statistică.

Secțiunea a II a „BISERICA 
ȘI ȘCOALA”, Pr. Lect. dr. Ga-
briel Basa (Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Arad) „Biserica și 
Școala” - factor de cultură și viață 

a neamului românesc; Pr. Prof. dr. 
Vasile Vlad (Facultatea de Teolo-
gie Ortodoxă din Arad) Activitatea 
publicistică a Părintelui Demian 
Tudor în paginile publicației  „Bi-
serica și Școala”; Pr. Conf. dr. 
Caius Cuțaru (Facultatea de Teolo-
gie Ortodoxă din Arad) Profesorul 
Vintilă Popescu și lupta pentru 
afirmarea învățământului teolog-
ic arădean reflectată în paginile 
publicației „Biserica și Școala”; 
Pr. Conf. dr. Lucian Farcașiu (Fac-
ultatea de Teologie Ortodoxă din 
Arad) Preocupări de Liturgică și 
Pastorală ale profesorilor Acad-
emiei Teologice din Arad reflectate 
în paginile publicației „Biserica 
și Școala”; Conf. dr. Mircea Buta 
(Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din Arad) „Biserica și Școala” - 
referință muzicală esențială pen-
tru zona din vestul țării; Pr. Lect. 
dr. Stefan Negreanu (Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din Arad) 
Teme de Istorie Bisericească în 
paginile publicației „Biserica și 
Școala”; Pr. Lect. drd. Ioan Lazăr 
(Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din Arad) Cunoașterea lui Dum-
nezeu reflectată în paginile revistei 
„Biserica și Școala”; Arhid. Asist. 
drd. Tiberiu Ardelean (Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din Arad) 
Problema cântăreților bisericești 
în perioada interbelică, reflectată 
în publicația „Biserica și Școala”; 
Lect. dr. Marcel Tang (Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din Arad) 
„Biserica și Școala” și legăturile 
acesteia cu profesorii teologiei 
arădene.

Acest eveniment academic 
marchează pe de o parte, rolul pe 
care publicația eparhială „Biserica 
și Școala” l-a avut și îl are în teolo-
gia și cultura ecleziastică, iar pe de 
altă parte rolul pe care revista Teo-
logia îl are în contextul cercetării 
științifice actuale. 

Evenimentul punctează nu 
doar o rememorare istorică a par-
cursului celor două publicații, ci și 
exigențele și perspectivele editori-
al-științifice și misionar-bisericești 
cu privire la acestea.

Pr. Lucian FARCAȘIU
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A chemat Hristos pe cei mai smeriţi şi 
curaţi la suflet, dezbrăcaţi de toate gri-
jile trecătoare, ca să-i poată fi ucenici 
credincioşi gata să-şi dea viaţa pentru 
El”.

Acest lucru l-au împlinit în viața 
aceasta mulțimea sfinților români, de 
aici sau de departe, care au sfințit nu 

numai viața lor proprie ci ADN-ul aces-
tui neam din care ne tragem și noi cei 
de astăzi. Prin ei, noi avem mai mulți 
mijlocitori în fața Preasfintei Treimi și 
rugători pentru poporul român, ca el 
să-și păstreze credința ortodoxă și să o 
transmită generațiilor tinere, să-si înalțe 
demnitatea sa ca neam de creștini sfinți 
care întemeiază familii trainice, unde 

se cresc copiii în credință, care zidesc 
biserici si altare sfinte, care ajută pe 
bătrâni, pe bolnavi și pe cei săraci, prin 
opera filantropică, aplicând și în viața 
socială principiile evanghelce. 

Astfel, auzind chemarea permanentă 
a Sfintei Liturghii, duminică de duminică 
și sărbătoare de sărbătoare, fiecăruia din-
tre noi îi este adresată chemarea de a-și 

sfinții viața, a ne deschide inima pentru 
Dumnezeu, pentru Evanghelia Sa, pen-
tru o viaţă creştinească mai înaltă, mai 
curată. 

Să rugăm pe Mântuitorul să ne lu-
mineze şi să ne ajute a ne împlini cu 
sfinţenie marea noastră chemare de 
creştini şi fii buni ai Bisericii lui Hris-
tos. Amin.   

Duminica Sfi nților Români

Colocviu naţional la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad: 195 de ani de Învățământ 
Teologic la Arad (1822-2017) – „Biserica şi Şcoala” – 140 de ani de istorie şi cultură 

eclesiastică – Revista „Teologia”- 20 de ani de cercetare teologică

Urmare din pagina 1
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Programul de LICENȚĂ: Teologie Orto-
doxă Pastorală (8 semestre)

Admiterea candidaților 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 specialiști și duhovnicul facultății 
va evalua, în ziua stabilită în programul de 
desfășurare a admiterii, documentele medicale 
de la dosarul candidatului, la care se adaugă și 
un interviu care să ateste calitățile psihologico-
duhovnicești cerute de reglementările canonice, 
legislative și regulamentare ale Bisericii Orto-
doxe Române. Astfel, fiecare candidat va primi 
viza Admis sau Respins, funcție de cele con-
statate;

2. Muzică și dicție – o comisie formată din 
profesorul de muzică bisericească și unul de 
limba română va evalua, prin interviu, în ziua 
stabilită în programul de desfășurare a admite-
rii, calitățile muzicale și dicția candidaților. Ast-
fel, fiecare candidat va primi viza Admis sau 
Respins, funcție de cele constatate.

NOTĂ: Nu vor susține proba eliminatorie 
de Muzică și dicție absolvenții Seminariilor 
teologice, personalul clerical și cel monahal. 
Candidații respinși la oricare din probele elimi-
natorii nu pot depune contestații fiind excluși 
din examen.

ETAPA 2: Probă scrisă
Candidații declarați admiși la cele două probe 

din etapa 1, vor susține în ziua programată, un 
examen scris la disciplina Teologie Dogmatică 
(după tematica stabilită de Patriarhia Română 
– vezi Anexa: Tematica admitere).

Calcularea mediei examenului de admitere 
se va face astfel:

50% nota de la Proba scrisă + 50% me-
dia examenului de bacalaureat = media de ad-
mitere.

Ocuparea locurilor scoase la concurs se va 
face în ordinea descrescătoare a mediei astfel re-
zultate. Pentru ultimul loc bugetar cât și pentru 
cel cu taxă (din cifra de școlarizare aprobată), 
la medii egale, se va lua în considerare nota 
obținută la la proba scrisă, fiind declarat admis 
cel cu media cea mai mare.

Programare calendaristică 2017:

Sesiunea I – Program de Licență
Înscrieri la sediul Facultății (str. Academia 

Teologică nr. 9, tel 0257.285855): 10.07-
21.07.2017

Etapa I (vizita medicală, muzică și dicție) 
– 22.07.2017 ora 900

Etapa II (examenul scris la disciplina Teolo-
gie Dogmatică) – 22.07.2017, ora 1100

Contestații – 24.07.2017
Afișare rezultate finale și confirmarea locu-

lui – 25.07. – 27.07.2017

Sesiunea II – funcție de numărul de locuri 
rămase – Program de Licență

Înscrieri la sediul Facultății (str. Academia 
Teologică nr. 9, tel 0257.285855): 04.09-
12.09.2017

Etapa I (vizita medicală, muzică și dicție) 
– 13.09.2017 ora 900

Etapa II (examenul scris la disciplina Teolo-
gie Dogmatică) – 13.09.2017, ora 1200

Contestații – 13.09.2017
Afișare rezultate finale și confirmarea locu-

lui – 14.09.- 19.09.2017
Afișare listelor finale definitive: 

25.09.2017

Anexa – Acte necesare admitere
Acte studii LICENȚĂ 2017
1. dosar plic;
2. cerere de înscriere tip (de la comisia de 

înscriere);
3. diploma de bacalaureat sau echivalenta 

acesteia în original și xerocopie legalizată;
4. foaia matricolă a anilor de liceu în origi-

nal și copie legalizată;
5. diploma de licență sau echivalenta aces-

teia în original și copie legalizată, pentru 
absolvenții de facultate;

6. foaia matricolă a anilor de licență în 
original și copie legalizată;

7. diplomă de atestat sau echivalenta aces-
teia în original și copie legalizată, pentru 
absolvenții Seminariilor Teologice;

8. certificat de naștere în copie legalizată;
9. certificat sau adeverință 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 proveniență a can-
didatului;

13. binecuvântarea arhierească, din partea 
chiriarhului locului din eparhia de unde provine 
candidatul;

14. adeverință medicală – tip – apt pentru 
înscrierea la facultate

15. aviz psihologic de la un cabinet de spe-
cialitate;

16. 4 poze tip buletin color;
17. taxa de înscriere: 80 lei;
18. adeverință de la locul de muncă pentru 

cântăreți, preoți sau monahi.

Atenție ! La confirmarea locului este obli-
gatorie depunerea diplomei de bacalaureat 
în original.

 Taxa de înmatriculare de 50 lei se achită 
odată cu avansul sau cu plata taxei integrale.

 
TEMATICA EXAMENULUI DE AD-

MITERE ÎN FACULTĂȚILE DE TEOLO-
GIE ORTODOXĂ 2017

SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTO-
DOXĂ PASTORALĂ

1. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Rapor-
tul dintre ele.

2. Despre Sfânta Treime: temeiuri bibice și 
contribuții patristice la definirea acestei dogme;

3. Crearea lumii văzute. Crearea omului.
4. Starea primordială a omului. Chip și ase-

mănare.
5. Unirea ipostatică și consecințele ei.
6. Răscumpărarea și aspectele ei.
7. Mântuirea subiectivă.
8. Biserica, întemeierea, constituția și în-

sușirile ei.
9. Sfintele Taine, considerații generale și par-

ticulare.
10. Sfânta Euharistie: caracterul de taină și 

cel de jertfă.
Bibliografie:
Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. prof. 

dr. Ioan ZAGREAN, Teologia Dogmatică 
(manual pentru Seminariile Teologice), Ed. 
Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, București, 1991 și edițiile 
următoare (Cluj și Galați).

Sfi nții Români, rodirea sfântă a 
Evangheliei în neamul nostru

Urmare din pagina 1

Admitere 2017 la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad

Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu: „Săracii sunt doctorii, binefăcătorii și 
ocrotitorii sufletelor noastre. Atunci când nu facem milostenie este ca și cum am fi 
lipsiți de viață. Credința fără fapte este moartă”.

Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana: „Domnul a spus: întru aceasta vor 
cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei – dacă veți avea dragoste unii față de alții. Cel 
ce are toate darurile lui Dumnezeu, iar dragoste nu are, nimic nu-i folosește”.

Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț: „Așezarea lăuntrică este aceea care îi 
face pe oameni bogați sau săraci, iar nu posedarea banilor sau lipsa lor”.

Sfântul Ierarh Petru Movilă: „Pricina tuturor relelor sunt păcatele. Din 
pricina păcatelor vin întristările; din pricina păcatelor, tulburările. Din pricina 
păcatelor, războaiele; din pricina păcatelor, bolile și toate patimile greu de vindecat 
care ne necinstesc”.

Sfântul Cuvios Sofronie de la Cioara: „Va veni vremea când oamenii vor 
înnebuni și când vor vedea pe cineva că nu înnebunește, se vor ridica asupra lui 
zicând: El este nebun pentru că nu este asemenea nouă”.

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica: „Mânia este cel mai primejdios 
sfătuitor pentru oricine. Tot ce se întreprinde la mânie nu e niciodată chibzuit. Un 
cuvânt rău și pe cei buni îi face răi, iar un cuvânt bun și pe cei răi îi face buni.

3). Limbile sunt diferite, dar sufletele 
sunt umplute de același Duh și simt în 
același Hristos.

Cea mai recentă extindere a listei 
sfinților români a avut loc pe data de 
6-7 iunie 2016, când au fost canonizați 
de către Sfântul Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române „Sfinții Putneni” (Mit-
ropolitul Iacob Putneanul al Moldovei și 
Cuvioșii Sila, Paisie și Natan). Procla-
marea acestei canonizări în fața poporu-
lui dreptcredincios a avut loc anul aces-
ta, la Sfânta Mănăstire Putna, pe data de 
14 mai. Cu acest prilej, Întâistătătorul 
Bisericii noastre, Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel, a arătat care este 
importanța unui astfel de eveniment 
pentru timpul de acum și pentru  icono-
mia vieții creștine: „Această canonizare 
de noi sfinți în aceste vremuri nu este 
întâmplătoare, deoarece există în timpul 

de față noi încercări privind păstrarea 
credinței ortodoxe și a unității Bisericii. 
Mai precis, astăzi avem mare nevoie de 
rugăciunile sfinților, deoarece ne aflăm 
într-un război spiritual nevăzut care se 
numește secularizare, adică organizarea 
vieții omului și a societății ca și când 
Dumnezeu nu ar exista. 

Timpul acesta de secularizare ca 
sărăcire și uscăciune sufletească sau 
lipsă de iubire smerită și milostivă ne 
determină să cerem ajutorul mai multor 
sfinți rugători pentru noi. De ce? Pentru 
că lupta cu duhurile rele care caută să-l 
îndepărteze pe om de Hristos nu se poate 
duce numai prin voință individuală sau 
printr-o încredere exclusivă a omului 
în propriile forțe, ci totdeauna biruința 
duhovnicească se dobândește în primul 
rând cu  ajutorul Duhului Sfânt și al 
sfinților lui Dumnezeu, învățători și 
rugători pentru noi”.

Ce ne spun Sfi nții Români?
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ŞTIRI

187 de ani de la înfi ințarea Regimentului 

2 linie

În data de 12 iunie, într-o frumoasă zi de vară, în Ce-
tatea Aradului, locul în care este cantonat Batalionul 
191 Infanterie Colonel Radu Golescu, continuatorul 
tradițiilor de luptă ale Regimentului 2 Linie, a avut loc 
un ceremonial militar și religios la care, cu bucurie, 
militarii l-au avut în mijlocul lor pe Întâistătătorul Ep-
arhiei noastre, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop dr. Timotei 
Seviciu. Ceremonialul s-a desfășurat într-o atmosferă 
sărbătorească în prezența oficialităților urbei noastre și 
a celor care se ostenesc în unitatea militară.

În debutul ceremoniei comandantul batalionu-
lui, Lt. col. Ștefan-Claudiu Topor, a făcut o prezen-
tare detaliată a prezenței în istoria armatei române a 
Regimentului 2 Linie de la înființarea lui în anul 1830, 
continuând cu preluarea tradițiilor de luptă ale acestui 
regiment de către  Batalionul 191 Infanterie. Au fost 
prezentate marile campanii la care a participat regi-
mentul  în toate conflagrațiile ce au impus participarea 
armatei române, precum și prezența militarilor arădeni 
în teatrele de operații din Kosovo și Afganistan.

Momentul culminant al ceremoniei a fost sfințirea 
troiței din curtea unității, operă a militarului Pașca 
Romulus, angajat al unității din Cetate. Ceea ce este 
inedit în confecționarea acestei troițe este faptul că ea 
a fost făcută în misiunea din Afganistan și repatriată 
odată cu încheierea acestei misiuni. Slujba de sfințire a 
fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Timotei, încon-
jurat de un sobor de preoți și diaconi. După sfințire, 
s-a oficiat o panihidă în pomenirea eroilor, ostași și 
luptători din Regimentul 2 Linie, a ostașilor români 
căzuți în teatrul de operații din Afganistan și a mar-
tirilor ce au murit în Cetatea Aradului. La finalul slu-
jbei religioase, Înaltpreasfințitul a rostit în fața mili-
tarilor și a autorităților locale un emoționant cuvânt 
de învățătură aferent acestui moment. Întâistătătorul 
nostru a evidențiat prezența bravilor ostași în viața 
comunității noastre, seriozitatea cu care aceștia își duc 
la bun sfârșit misiunile încredințate sub stindardul cru-
cii. De asemenea, s-a evidențiat modul în care armata 
și biserica conlucrează în istorie pentru propășirea 
neamului nostru românesc. Cuvântul plin de putere 
al ierarhului nostru a generat aprecieri alese în rândul 
militarilor, care îl primesc cu bucurie și conștientizează 
mesajul deosebit pe care l-au perceput.

Ceremonia a continuat cu înmânarea unor diplome 
de excelență pentru cei care s-au evidențiat în ultima 
perioadă, defilarea batalionului și masa festivă la Casa 
Armatei.

Sfi nțire de biserică în Parohia Arad-

Grădiște II

În prima Duminică după Rusalii (a Tuturor Sfinților), 
11 iunie 2017, credincioșii Parohiei Intrarea Domnului 
în Ierusalim, Arad-Grădiște II, au trăit clipe de mare 
bucurie participând la sfințirea noii biserici. Slujba 
de sfințire a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte 

Timotei, Arhiepiscopul Aradului și Preasfințitul 
Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, 
înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, în prezența 
oficialităților locale și centrale și a numeroși credincioși. 
Din sobor au făcut parte și pr. dr. Ionel Popescu, vicar 
administrativ la Arhiepiscopia Timișoarei și delegat 
al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan și pr. 
Mihai-Octavian Blaj, consilier economic al Arhiepis-
copiei Aradului.

După sfințirea bisericii, ierarhii, alături de  so-
borul de preoți și diaconi, au săvârșit Sfânta Liturghie 
arhierească. Numeroși credincioși din localitate și din 
împrejurimi au participat la această mare sărbătoare 
a comunității parohiale din Grădiște. Răspunsurile 
liturgice au fost oferite de două coruri: Corala ,,Uni-
rea Grădișteană”, a Parohiei Arad-Grădiște I, dirijat 
de doamna prof. Corina Teuca și Corala de la Oradea, 
condusă de pr. conf. univ. dr. Mihai Brie, venită cu 
binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Epis-
copul Oradiei.

Cu această ocazie, Chiriarhul Eparhiei Aradului 
a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură pus 
sub titlul ,,Biserica biruitoare” (cf. citirilor dumini-
cale: Evr. 11, 12; Matei 10, 19 și Cazaniei Dumini-
cii I după Rusalii), adică cea din cer, a sfinților, după 
cum arată Duminica Tuturor Sfinților și în care este 
sfințită o nouă biserică în înțelesul de Casă a lui Dum-
nezeu. După cum arată citirile biblice ale zilei, și într-o 
tălmăcire extinsă la cele ale slujbei de sfințire, tocmai 
pentru a intra credincioșii spre mai multă împărtășire 
de dar ceresc, între Biserica din cer și cea de pe pământ 
este o legătură ce reiese mai lămurit prin atmosfera 
de trăire duhovnicească. În anul omagial dedicat 
iconarilor și pictorilor bisericești, intuim mai ales în 
această biserică viitoarea iconografie dorită și care va 
întregi frumos construcția ca reflectând însăși râvna 
celor ce intră și se roagă aici, totul sporit prin binecu-
vântarea celor invocați cu dreapta credință a Bisericii. 
Cei de aici și de acum nu întrelasă strădaniile celor de 
altădată. Și azi se înscriu sfinți în Sinaxarul Biseri-
cii așa cum vedem chiar în această zi (pomenirea Sf. 
Ier. Luca, arhiep. Crimeei) și care ajută pe adevărații 
credincioși în cinstirea cuvenită, fiecare putând atinge 
hotarele sfințeniei. Noua biserică este o dovadă a 
biruinței virtuților care duc la mântuire și dobândirea 
Împărăției lui Dumnezeu. Toți cei ce au ctitorit-o au 
dovedit adevărata vrednicie aducătoare de răsplătire. 
Însuși hramul Intrării Mântuitorului în Ierusalim sau 
Floriile sunt semnul de înflorire de fapte bune, a mai 
adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Timotei.

La final, părintele paroh Viorel Roja a mulțumit 
celor doi ierarhi, preoților și diaconilor, oficialităților 
prezente precum și tuturor credincioșilor participanți 
la acest eveniment important din viața comunității 
parohiale.

În concluzie, sfințirea sau resfințirea unei biser-
ici constituie una din cele mai impresionante și mai 
emoționate rânduieli bisericești, ce aduce peste zidu-
rile cele noi ori înnoite, dar și peste credincioși, harul 
sfânt și sfințitor, făcându-ne părtași unei negrăite bu-
curii duhovnicești.

Construcția acestui edificiu impunător a început 
în 15 iulie 2012, când s-a pus piatra de temelie de 
către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului. Lucrările s-au efectuat cu sprijinul financiar 
al enoriașilor, al autorităților locale și al unor compa-
nii, sub coordonarea părintelui paroh Viorel Roja.

În prezent, biserica nouă este tencuită interior-
exterior, fiind construită pe 285 de piloni de beton 
la o adâncime de 4,5 metri, este finalizată instalația 
electrică, încălzirea și este montat iconostasul. Biseri-
ca va cuprinde un număr de 800 de locuri. Noul lăcaș 
face parte dintr-un așezământ social-creștin care va cu-
prinde biserica, o grădiniță și un oficiu parohial.

Sărbătoarea de hram a bisericii ortodoxe 

Buhani

Duminică, 11.06.2017, a fost o zi aleasă de bucurie, 
pentru credincioșii Parohiei Buhani, Protopopiatul 
Sebiș, prilejuită de sărbătorirea hramului celor două 
lăcașe de cult din parohie. Acestea sunt singurele lăcașe 
de cult din cuprinsul eparhiei Aradului cu hramul „Du-
minica Tuturor Sfinților”.

Pentru a marca acest eveniment de seamă din cu-
prinsul parohiei, preotul paroh, alături de consiliul 
parohial și credincioșii parohiei au hotărât desfășurarea 
sărbătorii de hram într-un cadru festiv la biserica din 
Buhani în data de 11.06.2017 iar la Biserica filie din 
Minead în „Duminica Tuturor Sfinților Români” -
18.06.2017.

Ziua de sărbătoare de la Buhani, a debutat prin ofi-
cierea Slujbei Utreniei și a Sfintei Liturghii urmată de 
Slujba Parastasului pentru preoții și ctitorii sfântului 
locaș, de către pr. paroh Valentin Herbei și arhid. Flo-
rin Sirca – Inspector de Religie în cadrul ISJ Arad, care 
a răspuns invitației de a fi prezent la acest eveniment 
de seamă din viața parohiei.

În prezența unui însemnat număr de credincioși atât 
din parohie cât și localitățile învecinate, arhid. Florin 
Sirca a rostit un frumos cuvânt de învățătură în care 
pornind de la citirile biblice ale Duminicii a sublin-
iat importanța mărturisirii credinței creștine, după 
exemplul sfinților care s-au învrednicit de răsplata 
cerească a Mântuitorului. Ei reprezintă modele demne 
de urmat pentru toți creștinii, vase alese ale sălășluirii 
harului lui Dumnezeu, și tocmai de aceea Biserica îi 
pomenește la Sfintele Slujbe atunci când zice „Pe toți 
sfinții pomenindu-i, iară și iară cu pace, Domnului să 
ne rugăm”.

Atmosfera înălțătoare de împreună rugăciune a 
fost întregită și prin împărtășirea copiilor și a tinerilor 
prezenți, mulți îmbrăcați în costume populare.

La finalul Sfintei Liturghii preotul paroh, a adus 
calde mulțumiri tuturor celor prezenți, autorităților 
locale, preotului pensionar Ioan Ardelean – fost pre-
ot paroh vreme de 37 de ani, care a asistat la slujbele 
oficiate în pofida stării de sănătate precară, părintelui 
arhidiacon pentru prezența și cuvântul de învățătură, 
precum și tuturor credincioșilor localității care și-au 
adus aportul la realizarea acestui eveniment.

În semn de recunoștință, preotul paroh a oferit apoi 
diplome de apreciere domnului primar al Comunei 
Dezna, părintelui Ioan Ardelean și părintelui arhidia-
con Florin Sirca, iar credincioșilor prezenți iconițe.

În cele ce au urmat, credincioșii prezenți au luat 
parte la agapa frățească oferită de parohia gazdă, at-
mosfera de sărbătoare continuând prin programul cul-
tural –artistic, la care și-au adus aportul ansamblurile 
de dansuri populare ale tinerilor din Dezna și Aluniș, 
soliști de muzică populară, care au fost răsplătiți pen-
tru bunăvoința de a fi prezenți la acest eveniment cu 
diplome și icoane.

Astfel ziua de hram a bisericii din Buhani, a consti-
tuit un prilej de mare bucurie pentru mica dar inimoasa 
comunitate ortodoxă, dar și o expresie reală și vie a 
lucrării lui Dumnezeu care cheamă oamenii la unitate 
și dragoste prin și în Biserică, într-o lume în care în-
demnurile spre dezbinare sunt tot mai des întâlnite.

Ştirile au fost preluate de pe site-ul 
episcopiaaradului.ro 


