
În fiecare an, la 24 iunie, prăznuim Nașterea Sfântului 
Ioan Botezătorul, dascăl al pocăinței, al milosteniei și al 
smereniei, cel care L-a botezat pe Mântuitorul Iisus Hris-
tos în Râul Iordan. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut 
în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia, Elisabeta, 
mama sa, descinzând din seminția lui Aaron.

Nașterea sa a fost vestită de către Arhanghelul Gavriil 
lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru 
că nu a dat crezare celor vestite de Arhanghelul Gavriil, 
Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui copi-
lului. Nașterea Prorocului Ioan, întâmplată cu șase luni 
înaintea nașterii lui Iisus, prin faptul că a fost vestită de 
înger, pentru că s-a întâmplat la bătrânețele părinților 
săi, dar și pentru că pruncul a tresăltat de bucurie în 
pântecele maicii sale cu prilejul întâlnirii cu Maica 
Domnului, umplându-se de Duh Sfânt, reprezintă tot 
atâtea semne al alegerii sale încă dinainte de naștere, 
dar și ale viitoarei misiuni a Sfântului Ioan, aceea de 
Îna intemergător și Botezător al Domnului.

Nu întâmplător, data nașterii Sfântului Ioan Bo-
tezătorul a fost fixata la 24 iunie, deoarece potrivit 
Sfintei Scripturi, zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul 
a avut loc după ce Zaharia, tatăl său, a tămâiat în Sfân-
ta Sfintelor - loc în care numai arhiereul intra o singură 
dată pe an, în luna a șaptea, ziua a X-a (cf. Levitic 16, 
29). Această lună din calendarul iudaic cuprindea o 
parte din luna septembrie și alta din octombrie. Având 
în vedere cele descoperite în Sfânta Scriptură, Sfinții 
Părinți au rânduit ca ziua zămislirii Sfântului Ioan 
să fie pe 23 septembrie, iar ziua de 24 iunie ca zi de 
naștere.

Pe de altă parte, sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan 
Botezătorul stă în legătură directă cu ciclul cosmic, 

cu începutul micșorării zilei, pentru că după solstițiul 
de vară din 22 iunie, ziua începe să scadă, iar noap-
tea să crească. De aici putem deduce că Sfântul Ioan 
Botezătorul, cel care reprezintă Legea Veche, se naște 
într-un timp când ziua se micșorează, ca semn că Le-
gea Vechiului Testament începe să apună pentru că 
vine Legea Harului. În același timp, și Nașterea Mântu-
itorului Iisus Hristos, prăznuită pe 25 decembrie, după 
solstițiul de iarnă, se află tot în relație cu ciclul cosmic, 
deoarece din 22 decembrie ziua începe să crească. De 
aceea, nașterile celor doi reprezintă și borne ale tim-
pului în cursul unui an, borne simbolice care vorbesc 
despre creșterea și descreșterea zilei și implicit a lumi-
nii solare.

Iată simbolistica legată de nașterea Sfântului Ioan 
Botezătorul și a Mântuitorului, care vorbesc despre 
che marea și misiunea pe care o vor avea cei doi, unul 
de Înaintemergător, iar celălalt de împlinitor al lucrării 
de mântuire a neamului omenesc.

Despre copilăria Sfântului Ioan Botezătorul cunoaș-
tem puține lucruri din mărturiile evangheliștilor. Ast-
fel, Sfântul Evanghelist Luca va spune: „Iar copilul 
creștea și se întărea cu duhul. Și a fost în pustie până în 
ziua arătării lui către Israel” (Luca 1, 80).

Sfântul Ioan Botezătorul și-a început predica în al 
cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe 
când Pilat din Pont era procuratorul Iudeii (Luca 3, 1-
2). Prin predica sa, a pregătit poporul pentru primirea 
lui Mesia, l-a descoperit pe Acesta și l-a făcut cunos-
cut lui Israel. El și-a început predica cu cuvintele: 
„Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor!” (Ma-
tei 3, 2), îndemnându-i pe oameni la pocăință sinceră, 
iar aceștia, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el 
în râul Iordan. Botezul pe care-l practica Sfântul Ioan 
era botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, după cum 
relatează evangheliile, căci pocăința sinceră este cea 
care deschide porțile cerurilor.

Pr. Caius CUȚARU

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 
– semn al chemării și misiunii sale
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În pericopa evanghelică din această duminică, Mân-
tuitorul Hristos S-a adresat unor pescari, zicându-le: 
„Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni” 
(Matei 4, 19). Aceștia, au lăsat de îndată toate și au 
mers după El, fără să amâne, fără a termina lucrul lor, 
ci au lăsat toate și au urmat Lui. Prin Iacob și Ioan, fiii 
lui Zevedeu, vedem împlinirea cerinței Mântuitorului 
Hristos din pericopa evanghelică a duminicii trecute: 
„Cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât 
pe Mine nu este vrednic de Mine” (Matei 10, 37), ei 
erau împreună cu tatăl lor, l-au lăsat singur și au mers 
după Hristos. Puterea dumnezeiască a cuvântului 
Mântuitorului Hristos le-a dat puterea de a lăsa toată 
grija cea lumească și a-i urma Lui. Dumnezeu toate 
le împlinește spre binele celor ce-L iubesc pe El, al 
celor care sunt chemați, după voia Lui (Romani  8, 28). 
Urmașii Apostolilor, episcopii și preoții și diaconii, 
sunt chemați de Dumnezeu să împlinească această slu-
jire. Chemarea trezește conștiința răspunderii sluji-
rii lui Dumnezeu. Cel chemat este plin de dragoste 
față de Dumnezeu și de oameni. Dumnezeu este iubire 
și fiecare om este chemat să răspândească iubirea în-
tre oameni. Cuvântul Vieții cheamă pe toți oamenii 
la viață veșnică. Toți oamenii sunt chemați să devină 
sfinți, dar devin sfinți numai cei care răspund chemării 
Mântuitorului Hristos și cultivă comuniunea lor de iu-
bire cu Dumnezeu. Scopul trimiterii Duhului Sfânt în 
lume și constituirea Bisericii lui Hristos este sfințirea 
oamenilor.

Sfântul Apostol Andrei, cel ce împreună cu frate-
le său Petru, au fost cei dintâi chemați, este cel care 
a adus sămânța cea bună a Evangheliei lui Hristos pe 
pământul românesc, aceasta a rodit rod mult și vreme 
îndelungată. Duminica Sfinților Români arată că de la 
creștinarea neamului românesc, până astăzi, sfințenia 
este cel mai de preț rod al lucrării Sfântului Duh în 
Biserica Ortodoxă Română. O cântare a acestei dumi-
nici spune: „Veniți acum, o, iubitorilor de prăznuire, 

să lăudăm pe Părintele îndurărilor, care a privit cu 
dragoste spre sfânta noastră Biserică, ce luminat a 
strălucit pe tot pământul patriei noastre, temeluind 
adânci rădăcini ale credinței dreptmăritoare. Căci prin 
roua Duhului Sfânt au răsărit pomii cei ce rodesc spre 
viața veșnică și împodobesc grădina raiului, sfinții din 
neamul nostru. Și cu smerenie să-L rugăm ca, pentru 
rugăciunile lor, să reverse asupra noastră din darurile 
Sale cele bogate, întărindu-ne în dreapta credință, spre 
rodirea faptelor bune, întru slava Preasfântului Său 
nume.” (Penticostar, p. 386).

Sfinții pe care i-a canonizat Biserica noastră au fost 
mai întâi cinstiții de poporul dreptcredincios, iar Bi-
serica, a recunoscut sfințenia, care vine din lucrarea 
Sfântului Duh în oameni. Biserica constată si proclamă 
sfințenia acolo unde Dumnezeu a binevoit s-o arate. 
Sfinții români sunt daruri ale împărăției cerurilor pen-
tru acest pământ încreștinat. Simpli cuvioși, monahi și 
preoți de mir sau mari ierarhi, oamenii care au trăit o 
viață sfântă și s-au învrednicit de harul Duhului Sfânt 
împlinindu-se cu ei ceea ce spunea Sfântul Apostol 
Pavel: „Hristos să Se sălășluiască prin credință în in-
imile voastre, înrădăcinați si întemeiați fiind în iubire” 
(Efeseni 3, 17). În nuvela Popa Man, Ion Agârbiceanu 
descrie credința românilor astfel: „Petrecem sărbătorile 
ca niște păgâni și vameși fără preot. Suntem blăstămați 
de Dumnezeu să fim sat fără preot. Când se întâmpla 
să bată vara gheața și să strice sămănăturile, ori dădea 
boala în vite sau în oameni își ziceau: Nu-i de mirare 
că se întâmplă acestea câtă vreme Biserica noastră 
stă închisă”. Biserica și preotul au ținut mereu trează 
conștiința românilor, le-au vindecat rănile sufletului și 
ale trupului. În durerile lor românii au alergat la preot și 
la Biserică, conștienți că Dumnezeu ascultă rugăciunile 
lor.  Desigur că au fost mult mai mulți sfinți în neamul 
românesc decât a canonizat Biserica, dar mulți au fost 
cunoscuți doar de Dumnezeu. Poporul a alergat la ei și 
i-a cinstit, ca pe niște casnici ai lui Dumnezeu. Ceea 
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Chemarea la sfințenie
Duminica a II-a după Pogorârea Duhului Sfânt (a Sfinților Români)

„În vremea aceea, pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut 
doi frați, pe Simon ce se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, care 
aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, și le-a zis: Veniți după Mine 
și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers 
după El. Și de acolo, mergând mai departe, a văzut alți doi frați, pe 
Iacov al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl 
lor, dregându-și mrejele, și i-a chemat. Iar ei îndată, lăsând corabia 
și pe tatăl lor, au mers după El. Și a străbătut Iisus toată Galileea, 
învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției și 
tămăduind toată boala și toată neputința în popor.” (Matei 4, 18-23)
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ce vedem în zilele noastre la Prislop, este o continu-
are a manifestări populare privind cinstirea sfinților. 
Altădată românii mergeau, mai ales la marile sărbători, 
pe jos, zile întregi, pentru a fi acolo, a asculta slujba a 
se rugă împreună cu sfinții, a-și găsi liniștea sufletului 
și a se vindeca de boli și a fi feriți de primejdii. Dar 
mai presus de toate acești părinți, preoți sau monahi, 
au fost pilde de credință pentru poporul dreptcredin-
cios. Părintele Arsenie le spunea maicilor și prin ele 

tuturor: „După ce voi muri vă voi ajuta mai mult”. 
„De la marginile pământului veniți toți credincioșii, 

împreună cu noi, să cinstim pe sfinții români, pe care 
Dumnezeu, în nemăsurata Sa bunătate, i-a ales din nea-
mul nostru și care, împodobiți fiind cu darurile Sfântu-
lui Duh, pentru nevoințele lor, revarsă asupra celor ce-i 
cinstesc pace și mare milă” (Penticostar, p. 387).

Pr. Ioan LAZĂR

PREDICA

Modelul suprem al consilierului pastoral ortodox 
este Mântuitorul Iisus Hristos. El îndrumă, învață și 
vindecă, participă deplin empatic la suferința umană. 
Hristos își asumă firea omenească cu suferințele ei, 
mergând până la suferința din urmă a morții. Preotul 
prin slujirea lui de îndrumător al credincioșilor și slu-
jitor al altarului urmează acest model suprem.  Pre-
otul în exercițiul slujirii sale, mai ales în postura de 
preot-duhovnic, devine în mod firesc și consilierul/
terapeut prin excelență al unei comunități ecleziale. 

În perioada primară a Bisericii termenul de ter-
apeut, θεραπεντής avea o coloratură slujitoare, dar 
era și sinonim termenului de monah, călugăr. Există 
o slujire harismatică a monahilor îmbunătățiți, care 
pot îndruma și tămădui prin sfaturi duhovnicești și 
prin puterea rugăciunii personale. Avva este înso-
țitorul, călăuza, bătrânul îmbunătățit, situat în suc-
cesiunea harismatică a altor părinți duhovnicești, 
complementară cu succesiunea apostolică a episcopi-
lor. Tehnica îndrumării e proprie fiecăruia, pe măsura 
duhovniciei sale, dar sunt și reguli împărtășite de 
toți: rugăciunea pentru fii duhovnicești, blândețea, 
iubirea etc. Unii exprima nai mult prin chipul și 
învățăturile lor necesitatea ascezei, alții sunt mai 
luminoși, cu veselie duhovnicească, care îndeamnă 
spre bucurie, până acolo încât resping chiar și în-
tristarea pentru păcate. Alții îmbină și asprimea și 
veselia.  Paternitatea și filiația duhovnicească este o 
instituție esențială în spiritualitatea ortodoxă. Pater-
nitatea duhovnicească are și varianta ei feminină a 
maternității duhovnicești. Deși acestea sunt mai puțin 
cunoscute, există și acele amma, maici duhovnicești, 
care îndrumă și sfătuiesc, dar nu pot trece la stadiul 
iertării păcatelor, care trebuie împlinită sacerdotal, 
de aceea ele îndrumau, în chip firesc pe cei în nevoie 
spre Taina Spovedaniei, săvârșită de un preot sluji-
tor.

Părinții înduhovniciți cu viață sfântă formează 
adevărate școli terapeutice, modalitatea lor specială 
de abordare rămâne un izvor de inspirație pentru uce-
nicii lor. Recomandările lor îți dau o putere care te 
eliberează de neputința în care te afli, pentru că simți 
prin mesajul lor vindecător o putere dumnezeiască. 
Prin spiritualitatea lor pătrunzătoare ajungi la acea 
cunoaștere vindecătoare de sine și de destinul tău 
veșnic, te pătrunzi de energia vindecătoare a du-
hovniciei  lor și te vindeci prin efortul personal întărit 
de aceste energii. 

Consilierul pastoral ortodox este ancorat în Hris-
tos și poate avea o contribuție importantă la restabili-
rea armoniei spirituale, contribuind la descoperirea 
de sine și la rezolvarea unor probleme psihice/com-
portamentale precise. 

Comunicarea preotului cu credincioșii se bazează 
pe ascultare activă și empatie (în Taina Spovedaniei 
preotul ascultă cu sufletul, vede și simte durerea, 
zbuciumul lăuntric al penitentului). Preotul este mult 
mai activ decât în consilierea de orientare rogersiană, 
nondirectivă. El susține demersul interior al credin-
ciosului prin rugăciunea de esență ritualică, „ritualul 
iertării” dar și prin cuvântul adresat penitentului, 
care este unul de responsabilizare și ridicare, având 
un scop de mobilizare a potențelor de dezvoltare 
spirituală a acestuia. 

Răbdarea de a asculta, tăcerea în ascultare, atât 
cât e ea necesară, respectul imens față de celălalt, 
care este „chipul lui Hristos”, discernământul, adică 
cunoașterea care îmbină raționalitatea discursivă cu 
intuiția creatoare  mai profundă, dragostea față de 
cel consiliat, concretizată în demersul de creștere 
spirituală, unilateral și bilateral al rugăciunii, carac-
terizează abordarea unui consilier pastoral ortodox 
de calitate.

Dr. Adina TODEA

Terapeuții Bisericii. Calitățile unui consilier pastoral
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A. Programul de LICENȚĂ: Teologie Ortodoxă 
Pastorală (8 semestre)

Admiterea candidaților se face în două etape, pe 
baza documentelor cerute:

ETAPA 1: Proba eliminatorie:
a. Vizita medicală se face de către o comisie formată 

din doi medici specialiști și duhovnicul facultății, și va 
evalua conform programului de desfășurare a admite-
rii, documentele medicale de la dosarul candidatului, 
la care se adaugă și un interviu care să ateste calitățile 
psihologico-duhovnicești cerute de reglementările ca-
nonice, legislative și regulamentare ale Bisericii Orto-
doxe Române. Astfel, fiecare candidat va primi califi-
cativul Admis sau Respins, funcție de cele constatate;

b. Proba eliminatorie la Muzică și dicție - va fi e-
fectuată de către o comisie formată din profesorul 
de muzică bisericească și unul de limba și literatura 
română. Se va evalua prin interviu, în ziua stabilită în 
programul de desfășurare a admiterii, calitățile muzi-
cale și dicția candidaților. Astfel, fiecare candidat va 
primi calificativul Admis sau Respins, funcție de cele 
constatate.

NOTĂ: Nu vor susține proba eliminatorie de Mu
zică și dicție absolvenții Seminariilor teologice li-
ceale, personalul clerical și cel monahal. Candidații 
respinși la oricare din probele eliminatorii nu pot de-
pune 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 exa-
men scris la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă 
(după tematica stabilită de Patriarhia Română).

Calcularea mediei examenului de admitere se va 
face astfel:

50% nota de la Proba scrisă + 50% media examenu-
lui de bacalaureat = media de admitere.

Ocuparea locurilor scoase la concurs se va face în 
ordinea descrescătoare a mediei de admitere. 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 proba scrisă, fiind declarat 
admis cel cu media cea mai mare.

B. Programele de MASTER: 
1. Pastorație și viață liturgică (4 semestre)
2. Doctrină și cultură creștină (4 semestre)

Candidații la programul universitar de master Pas
torație și viață liturgică (4 semestre), trebuie să fie 
absolvenți cu diplomă de licență indiferent de dome-
niul absolvit.

Candidații la programul universitar de master 
Doctrină și cultură creștină (4 semestre) trebuie 
să fie absolvenți cu diplomă de licență în ramura fun-
damentală de știință Științe Umaniste și Arte.

Admiterea candidaților se face, pe baza documen-
telor cerute, în funcție de opțiunea candidaților, în or-
dinea descrescătoare a mediilor generale obținute la 
exameul oral programat în ziua stabilită în programul 
de desfășurare a admiterii, după tematica stabilită.

Calcularea mediei examenului de admitere se va 
face astfel:

50% nota de la examenul oral + 50% media exam-
enului de licență = media de admitere.

La medii egale, se va lua în considerare media anilor 
de studii.

NB: Pentru situațiile speciale ale celor care aparțin 
altor culte și care doresc să se înscrie la concursul de 
admitere pentru programele de masterat, se vor urma 
îndrumările Sfântului Sinod (Hot. Nr. 358/13.02.2015), 
care reglementează modalitatea de obținere a calității 
de „candidat la admitere” în Facultățile de Teologie 
Ortodoxă, prin următoarele documente: avizele: 1. 
cultului de proveniență, 2. Consiliului Facultății pen-
tru care se optează și acordurile: 1. Arhiepiscopului 
Aradului, 2. Patriarhului României.

Programare calendaristică pentru admitere 2020:

STUDII DE LICENȚĂ

Sesiunea I
Înscrieri la sediul Facultății (str. Academia Teologică 

nr. 11-13, tel 0257.285855): 06.07-24.07.2020
Etapa I (vizita medicală, muzică și dicție) - 

27.07.2020 ora 8.30
Etapa II (examenul scris la disciplina Teologie 

Dogmatică) - 27.07.2020 ora 9.00
Afișare rezultate: 28.07.2020
Contestații - 28.07.2020
Confirmarea locului - 29.07. - 30.07.2020
Afișare rezultate finale: 30.07.2020

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „ILARION V. FELEA” CRITERII SPECIFICE PENTRU ADMITERE

Organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii 
universitare de licență și master, iulie-septembrie 2020
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Sesiunea II/ funcție de numărul de locuri rămase 
- Program de Licență

Înscrieri la sediul Facultății (str. Academia Teologică 
nr. 11-13, tel 0257.285855): 01.09-10.09.2020

Etapa I (vizita medicală, muzică și dicție) - 
11.09.2020 ora 8.30

Etapa II (examenul scris la disciplina Teologie 
Dogmatică) - 11.09.2020 ora 9.00

Afișare rezultate: 11.09.2020
Contestații - 11.09.2020
Confirmarea locului - 14.09. - 16.09.2020
Afișare listelor finale definitive: 16.09.2020

PROGRAME DE MASTER

Sesiunea I și II
Înscrieri la sediul Facultății (str. Academia Teo-

logică nr. 11-13, tel 0257/285855):
06.07-24.07.2020 și 01.09-10.09.2020
Examen oral  11.09.2020 ora 10.00
Contestații - 11.09.2020
Confirmarea locului - 14.09.- 16.09.2020
Afișare listelor finale definitive: 16.09.2020

1. Comisia de înscriere pentru studii de licență + 
studii de master

 Președinte:  Pr.Prof.Univ.Dr. Constantin Rus
Membri:  Pr.lect.Univ.Dr. Ioan Lazăr
Protos.lect.Univ.Dr. Nicolae Tang
Secretar:  Ec. Lavinia-Dorina Popa
2. Comisia de admitere pentru studii de licență:
Președinte:  Pr.Prof.Univ.Dr. Constantin Rus
Membri:  Pr.Prof.Univ.Dr. Vasile Vlad
Pr.Prof.Univ.Dr. Ioan Tulcan
Secretar:  Ec.Lavinia-Dorina Popa
3. Comisia de admitere studii de master - examen 

oral
Președinte:  Pr.Prof.Univ.Dr.Cristinel Ioja
Membri:  Pr.Prof.Univ.Dr.Florin Dobrei
Pr.Conf.Univ.Dr.Caius-Claudius Cuțaru
Pr.Conf.Univ.Dr.Lucian Farcașiu
Secretar:  Ec. Lavinia-Dorina Popa

Acte admitere studii de LICENȚĂ 2020
a. dosar plic;
b. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere);
c. diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia 

în original și xerocopie;
d. foaia matricolă a anilor de liceu în original și xe-

rocopie;
e. diploma de licență sau echivalenta acesteia în 

original și xerocopie; (pentru absolvenții de facultate);

f. foaia matricolă a anilor de licență în original și 
xerocopie;

g. pentru absolvenții Seminarilor teologice: diplomă 
de atestat sau echivalenta acesteia în original și xero-
copie;

h. certificat de naștere original și xerocopie;
i. certificat sau adeverință de botez;
j. certificat de căsătorie original și xerocopie - unde 

este cazul;
k. carte de identitate original și xerocopie
l. recomandarea Consiliului parohial (formular 

tip) din parohia de proveniență a candidatului;
m. binecuvântarea arhierească, din partea 

chiriarhului locului din eparhia de unde provine 
candidatul;

n. adeverință medicală - tip - apt pentru înscrierea 
la facultate

o. aviz psihologic de la un cabinet de specialitate;
p. 2 poze tip buletin color;
q. taxa de înscriere: 100 lei + 30 lei taxă publicații.
r. adeverință de la locul de muncă pentru cântăreți, 

preoți sau monahi.

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE ÎN 
FACULTĂȚILE DE TEOLOGIE 2020

Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală
1. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Raportul din-

tre ele.
2. Despre Sfânta Treime: temeiuri biblice și con-

tribuții patristice la definirea acestei dogme;
3. Crearea lumii văzute. Crearea omului.
4. Starea primordială a omului. Chip și asemănare.
5. Unirea ipostatică și consecințele ei.
6. Răscumpărarea și aspectele ei.
7. Mântuirea subiectivă.
8. Biserica, întemeierea, constituția și însușirile ei.
9. Sfintele Taine, considerații generale și particu-

lare.
10. Sfânta Euharistie: caracterul de taină și cel de 

jertfă.

Bibliografie: Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. 
prof. dr. Ioan ZAGREAN, Teologia Dogmatică (manu-
al pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic 
și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 
1991 și edițiile următoare (Cluj și Galați).

Acte admitere studii de MASTER 2020
a. dosar plic;
b. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscri-

ere);
c. Curriculum - vitae

Continuare în pagina 8
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Examen de Capacitate preoțească în Arhiepiscopia Aradului

Luni, 15 iunie 2020, când se împlinesc 131 de ani 
de la trecerea la Domnul a poetului național Mihai 
Eminescu, după Sfânta Liturghie oficiată în Cate-
drala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad, 
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Ara-
dului, împreună  cu Părintele Simion Mladin, eclasiar-
hul catedralei, a săvârșit o slujbă de pomenire pentru 
marele nostru poet.

La finalul acesteia, Chiriarhul arădean a vorbit de-
spre importanța comemorării a 131 de ani de la tre-
cerea poetului național la cele veșnice și contribuția 
adusă de acesta la îmbogățirea limbii noastre literare, 
de asemenea, la dezvoltarea terminologiei științifice 
românești, ca om de cultură și știință, politolog de larg 
orizont, studiat și apreciat de cercetători și specialiști 
în materie.

Sub conducerea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, 
Arhiepiscopul Aradului, pe parcursul a două zile, 16-
17 iunie 2020, la Centrul eparhial, s-a desfășurat se-
siunea de vară a examenului de Capacitate preoțească 
pentru absolvenții de facultate și master ai Facultății 
de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, fii 
duhovnicești ai Arhiepiscopiei Aradului, doritori să 
devină slujitori ai sfintelor altare. Aceștia au susținut 
proba scrisă și proba orală, în sala de ședințe a Centru-
lui Eparhial.

La examen s-au înscris și au participat un număr 
de 10 candidați. Comisia de examinare, compusă din 
părinți profesori de specialitate și părinți consilieri de 
la Centrul eparhial, a fost prezidată de Înaltpreasfințitul 
Timotei, Arhiepiscopul Aradului, iar Vicepreședinte 
al Comisiei de examinare a fost Preasfințitul Părinte 
Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei 
Aradului. Din comisia de examinare au făcut parte și 
Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de 
Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” și Pr. Pompiliu 
Gavra, Directorul Seminarului Teologic Ortodox din 
Arad.

În deschiderea sesiunii Înaltpreasfinția Sa, după ce 
a arătat importanța acestui examen, care are drept scop 
evaluarea cunoștințelor de specialitate, dar și cerceta-
rea devoțiunii sau chemării preoțești, i-a binecuvântat 
pe candidați și le-a urat mult succes.

Examenul a debutat cu susținerea examenului scris, 
în cadrul căruia, candidaților li s-au evaluat cunoștințele 
din domeniul administrativ-bisericesc, drept canonic și 
legislație, pastoral – misionar și social, catehetic, mass 
– media și activități cu tineretul, economic – financiar 
și patrimonial. Apoi, în cea de-a doua zi, miercuri, a 
avut loc proba practică.  Această probă a constat din 
examinarea cunoștințelor de tipic și liturgică, muzică 
bisericească, omiletică și catehetică.

Prin acest mod se realizează o departajare a ab-
solvenților care devin candidați pentru parohiile din 
eparhia noastră.

Candidaților, înainte de începerea examenului, li 
s-a citit și adus la cunoștință prevederile din hotărârea 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu nr. 
10.079/29 octombrie 2018 privind valabilitatea exa-
menului de capacitate preoțească, pentru cei care au 
obținut cel puțin media 9.00 să fie de 2 ani (iar pentru 
cei care au obținut media sub 9.00 este de 1 an, cf. 
prevederilor hotărârilor Sfântului Sinod  nr.1199 din 
9 iulie 2008, nr.567/2017 și nr.7.764 / 2013 ), timp în 
care vor putea participa la concursurile de ocupare a 
unui post clerical.

După încheierea sesiunii de examen, în temeiul no-
telor și mediei obținute, toți candidații au fost declarați 
promovați.  Aceștia vor avea dreptul să candideze la 
ocuparea unui post clerical în cadrul Arhiepiscopiei 
Aradului.

La final, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul i-a 
felicitat pe absolvenți și le-a urat mult succes pe mai 
departe. De asemenea, Ierarhul le-a oferit mai multe 
îndrumări despre ceea ce înseamnă misiunea și respon-
sabilitatea slujirii preoțești în vremurile noastre.

Organizarea probelor din ambele zile s-a făcut în 
deplină concordanță cu prevederile stării de alertă, 
candidații au fost așezați la distanța de siguranță și au 
purtat măști de protecție.

Slujbă de pomenire pentru poetul național Mihai Eminescu în Arad

ŞT
IR

I
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(Știrile au fost preluate din cadrul site-urilor
arhiepiscopiaaradului.ro)

În Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților), 14 
iunie 2020, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepis-
copul Aradului, a poposit  în mijlocul credincioșilor 
din Parohia Luncșoara, Protopopiatul Sebiș, pentru a 
sfinți biserica parohială.

Chiriarhul arădean a fost întâmpinat în fața bi-
sericii de Pr. Beni Ioja, protopopul Sebișului, preoții 
din vecinătate și de credincioșii din sat.  După sosi-
re, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit slujba de sfințire a 
lucrărilor exterioare de reînnoire a bisericii, după care, 
a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Din 
sobor au făcut parte Pr. Beni Ioja, protopopul Sebișului, 
Pr. paroh Cătălin Tulcan, Arhid. Tiberiu Ardelean, in-
spector eparhial și Diaconul Aurelian-Iulian Moț.

La momentul cuvenit, Chiriarhul arădean a rostit 
cuvântul de învățătură despre ,,Urmarea Mântuitoru-
lui” (pe baza pericopelor scripturistice: Evr. 11; Matei 
10 și 19), privind ostenelile sfinților spre mărturie a 
credinței și exemplul pentru toți creștinii. Astfel, Bi-
serica din ceruri și cea de pe pământ sunt într-o unitate 
a mărturisirii, asigurată de Cel ce este Capul Bisericii-
Însuși Mântuitorul. Ca sfânt lăcaș și Casă a lui Dumne-
zeu, această unitate este ilustrată și de slujba târnosirii 
cu așezarea Sfintelor moaște în Sfânta Masă a jertfei 
Mântuitorului în Sfânta Euharistie, credincioșii perin-
dându-se prin Sfântul Altar spre cinstire, înșiși pecetlu-
ind comuniunea în Biserică. Cea dintâi duminică după 
praznicul Rusaliilor este închinată Tuturor Sfinților, 
înțelegând și cadrul comuniunii menționate.

În cadrul Anului omagial al pastorației părinților și 
copiilor este de subliniat și faptul că comunitatea ce-
lor care alcătuiesc Biserica este reprezentată de cler și 
popor, adică din părinți și fii duhovnicești. Hirotonia 
preoților arătând chemarea specială pentru binecuvân-
tarea și îndrumarea celor ce le sunt în grijă spirituală., 
evidențiindu-se îndatoririle fiecărei părți spre asigura-
rea continuității lucrării sfinte, a arătat Înaltpreasfinția 
Sa.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul ,,Tri-
fon Lugojan” al Catedralei Arhiepiscopale ,,Sfânta 
Treime” din Arad, condus de teologul Marinel Roz.

În cadrul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei 
a hirotonit întru preot pe diaconul Aurelian-Iulian Moț 
pe seama Parohiei Gurahonț, protopopiatul Sebiș. Tot 
în cadrul acestei sfinte slujbe noul preot a fost hirotesit 
întru duhovnic.

La finalul Sfintei Liturghii, Înalpreasfințitul Părinte 
Arhiepiscop a hirotesit întru iconom stavrofor pe pă-
rintele paroh Cătălin Tulcan, pentru activitatea pasto-
ral-misionară desfășurată în mijlocul credincioșilor pe 
care îi păstorește.

La rândul său părintele paroh a adus cuvenitele 
mulțumiri, întâi de toate Bunului Dumnezeu pentru 
darurile revărsate, Înaltpreasfințitului Părinte Timo-
tei, Arhiepiscopul Aradului, pentru distincția oferită, 
pentru toate binecuvântările și pentru toată purtarea de 
grijă, precum și tuturor credincioșilor implicați, doam-
nei primar Mihaela Banci, ostenitorilor, binefăcătorilor 
și donatorilor pentru frumoasele lucrări de renovare ce 
s-au săvârșit la sfânta biserică.

La final s-a săvârșit slujba de parastas pentru Pre-
otul iconom Viorel Cotocea.

Cu acest prilej, Chiriarhul a vizitat și biserica din 
satul Vojdogi, prilej cu care a sfințit o troiță ridicată 
pentru eroii satului. În acest context, Înaltpreasfințitul 
Părinte Timotei, amintind însemnătatea jertfei Mântu-
itorului, în legătura Sfintei Cruci, și arătând îndatorirea 
fiecărui credincios a urma calea crucii prin jertfă, a sub-
liniat măreția eroismului creștin de care au dat dovadă 
eroii neamului, care s-au jertfit din dragostea de țară, 
de-a lungul veacurilor, pentru apărarea și demnitatea 
ei. Tot în acest cadru, Înaltpreasfinția Sa a menționat 
aparte jertfa ostașilor români din aceste locuri, mai ales 
prin ctitorirea troiței acum sfințite, în legătura Cente-
narului Marii Uniri.

Târnosirea bisericii din Parohia Luncșoara și hirotonie întru preot
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d. diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia 
în original și xerocopie ;

e. foaia matricolă a anilor de liceu în original și xe-
rocopie;

f. diploma de licență sau echivalenta acesteia în 
original și xerocopie; (pentru absolvenții de facul-
tate);

g. foaia matricolă a anilor de licență în original și 
xerocopie;

h. diploma de master sau echivalenta acesteia în 
original și xerocopie (pentru înscrierea la studiile de 
doctorat)

i. foaia matricolă a studiilor de master în original și 
xerocopie;

j. pentru absolvenții Seminariilor teologice: diplomă 
de atestat sau echivalenta acesteia în original și xero-
copie;

k. certificat de naștere original și xerocopie ;
l. certificat sau adeverință de botez;
m. certificat de căsătorie original și xerocopie  

unde este cazul;
n. carte de identitate original și xerocopie
o. recomandarea Consiliului parohial (formular 

tip) din parohia de proveniență a candidatului;
p. binecuvântarea arhierească, din partea chiriar-

hului locului din eparhia de unde provine candidatul;
q. pentru candidații care aparțin altor culte sau 

provin din alte Biserici Ortodoxe surori sunt necesare 
: acordul cultului/ chiriarhului eparhiei din care pr-
ovin; avizul Consiliului Facultății în care urmează să 
studieze, acordul chiriarhului de care aparține facul-
tatea și acordul Patriarhului României;

r. adeverință medicală - tip admitere facultate, clinic 
sănătos. Apt pt. înscrierea la facultate.

s. aviz psihologic de la un cabinet de specialitate;
t. 2 poze tip buletin color;
u. taxa de înscriere: 100 lei + 30 lei taxă publicații.

v. adeverință de la locul de muncă pentru cântăreți, 
preoți sau monahi.

TEMATICA PENTRU EXAMEN ORAL-ADMI-
TERE, 2020

MASTER Doctrină și Cultură Creștină,
MASTER Pastorație și Viață Liturgică
1. Problema revelației în lumea contemporană;
2. Importanța Persoanei lui Iisus Hristos în cultura 

actuală;
3. Rolul Bisericii Ortodoxe în mărturisirea lui Hris-

tos astăzi.
4. Importanța Sfintei Liturghii în viața Bisericii și a 

credincioșilor ei;
5. Probleme pastorale în societatea contemporană;
6. Cultul divin - expresie a intercomuncării între 

clerici și credincioși;
7. Parohia - spațiu al lucrării mântuirii preotului 

împreună cu credincioșii.
Bibliografie
1. Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia 

Dogmatică Ortodoxă, vol. I-III, București, 1978.
2. Pr. Prof. dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos 

Pantocrator, București, 2005.
3. Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia Orto-

doxă în Teologia Românească Contemporană, 
Arad, 2011.

4. Anastasios Yannoulatos, Ortodoxia și problemele 
lumii contemporane, București, 2003.

5. Alexandre Schmemann- Euharistia - Taina 
împărăției, Editura Anastasia, 1993.

6. Jean Claude Larchet, -Viața Liturgică, Editura 
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8. Mitropolit Emilianos Timiadis, Preot, parohie, 
înnoire
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Organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii 
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