
Anul XVIII, Serie nouă

Săptămânal editat de Centrul de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Arad.
Redactor fondator (1935): Preot Ilarion V. Felea. Apare cu binecuvântarea Înaltpreasfi nţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului 

 Tăierea Cinstitului Cap al Sfântului Ioan Botezătorul (29  august)

  pagina 2, Ioan Claudiu Moca

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

  pagina 3 

 Ştiri
  pagina 4

EDITORIAL

 Din sumar

Omul cu privirea și atenția acaparată de 
telefonul mobil a devenit deja o imagine 
foarte des întâlnită. Dacă în urmă cu 
cincisprezece sau douăzeci de ani ve-
deai prin diferite locuri oameni care se 
cufundau în lectura unei cărți sau a unei 
reviste, astăzi însă, realitatea virtuală ne 
acaparează până și mergând pe stradă 
sau la volanul autoturismului fără să 
realizăm pericolul în care ne aflăm.  

Mediul virtual pare să devină sin-
gura realitate care îi mai însuflețește pe 
oameni, care le oferă anumite pârghii 
de comunicare. Tot mai mult realitatea 
devine secundară, pierzând din impor-
tanță în comparație cu spațiul virtual. 
Pentru omul de astăzi, al societății teh-
nologizate și informatizate, lumea sa 
artificială a este mult mai importantă 
față de lumea firească, așa cum a fost 
ea creată de Dumnezeu. De aceea, 
simte nevoia să o legitimeze pe aceasta 
din urmă, raportând-o continuu la „re-
alitatea” virtuală, pe care o consideră, 
mai mult sau mai puțin conștient, drept 
referință ultimă.

Așa zisa dominație a lumilor virtuale 
asupra lumii reale face ca foarte mulți 
oameni, nu numai tineri și adolescenți, 
să prefere în locul prietenilor reali, 
prietenii virtuali, în locul comunității 
sociale reale, comunitățile virtuale, în 
locul societății de oameni vii, din carne 
și oase, jocurile virtuale. 

Ce face ca mediu virtual să fie 
atrăgător și să devină mijloc de fugă din 
realitate? Omul ascuns în spatele ecran-
ului dispozitivului său își poate alege 
orice identitate și își poate „trăi” viața pe 
care și-o dorește. În lumile virtuale nici 
un om nu se confruntă cu inegalitățile 
cauzate de natură sau de societate. 

Cum se poate poate explica succesul 
enorm al mediilor de socializare și al 
jocurilor virtuale? De exemplu jocurile 
de tipul simulare a realității, cum ar fi 
SimCity, Sims sau Second Life (în care 
îți poți „crea” propria persoană, person-
alitate și identitate, dar poți și construi 
teritorii întregi, te poți împrieteni cu 
ceilalți „rezidenți”, poți folosi moneda 
virtuală) sau de tipul World of Warcraft 

sau WOW (recunoscut pentru gradul 
său foarte ridicat de dependență pe care 
îl dă utilizatorilor), FinalFantasy, Call of 
Duty ș.a. (unde sunt simulate realități vir-
tuale de luptă, strategie și îndemânare), 
au succes datorită procesului natural 
denumit de psihologi proiecție. Adică 
individul încorsetat de lipsuri și reguli 
opresive evadează într-un spațiu virtual 
al refulărilor în care își poate satisface, 
fie și artificial, atât nevoile superioare 
(de stimă și statut, nevoia de autoreali-
zare), cât și pe cele inferioare (agresi-
vitatea, dorința de dominație, narcisis-
mul). Căutând în prezentarea oficială a 
lumii virtuale Second Life vedem că în 
2003 acesta avea peste un milion de uti-
lizatori iar astăzi, dupa 14 ani are peste 
21 de milioane. Jucătorii aceștia nu sunt 
altceva decât oameni care trăiesc o viață 
dublă, sau care de multe ori  folosesc re-
alitatea pentru a „trăi” în spațiul virtual.

Stările trăite de cei care accesează 
în felul acesta mediul virtual sunt ase-
mănătoare cu cele produse de narcotice. 
Astfel că prin intermediul unei dereglări 
sau goliri duhovnicești omul rațional se 
transformă în om informațional care de 
multe ori devine irațional. Dând naștere 
unui fals sentiment de libertate, reali-
tatea virtuală distruge treptat persoana, 
sentimentul fictiv al unei independențe 
ducând la o dependență cât se poate de 
reală. De fapt, împușcând adversarul 
în lumea virtuală omul se poate simți 
confortabil și în siguranță, mila și com-
pasiunea sunt înăbușite de sentimentul 
propriei importanțe, al propriei puteri, 
al sentimentului de supraom. Chiar 
dacă aceste senzații sunt iluzorii, con-
form specialiștilor care au studiat ce se 
întâmplă cu omul în astfel de momente, în 
organism se produc efecte asemănătoare 
cu cele date de experiențele reale: crește 
pulsul, se mărește temperatura corpului, 
se accelerează respirația, este secretată 
adrenalină și în final dopamină  care 
conduce la o senzație de plăcere indusă 
în mod fals. 
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Lumea reală și realitatea virtuală

Adeseori în viața noastră avem oca-
zia ca întâlnindu-ne cu un prieten sau 
un cunoscut să-i auzim spunând că tare 
sunt frământați, pentru familie, pentru  
serviciu, pentru sănătate și pentru cele 
de trebuință vieții. Nenumărate sunt 
motivele pentru care omul se frământă 
astăzi zi și noapte și mereu se întreabă 
ce va fi, ce trebuie să facă și cum să facă 
ca să ajungă la un bun sfârșit. De câte 
ori și noi nu ne regăsim frământați în 
nopți nedormite căutând și așteptând un 
răspuns. 

În Sfânta Evanghelie de astăzi, a Du-
minicii a XII-a după Rusalii, un tânăr 
frământat se apropie de Mântuitorul 
Iisus Hristos și îl întreabă „Învățătorule 
bun, ce bine să fac, ca să moștenesc viața 
veșnică?”. O frământare, o neliniște 
sufletească a unui tânăr care de multe 
ori se deosebește de frământările și gri-
jile noastre.

Vrednicul de pomenire, Mitropoli-
tul Antonie al Ardealului mărturisește 
într-una din predicile sale, că atunci pe 
când era profesor la Seminarul monahal 
de Mănăstirea Slatina (Jud. Suceava), 

prin anii 1950 – 1953, a adresat elevilor 
următoarea întrebare „Dacă ar învia un 
mort și ar spune așa: vă dau voie să-mi 
puneți o întrebare și vă dau răspuns, ce 
întrebare i-ați pune?” A doua zi elevii 
au venit cu diferite întrebări. Pe lângă 
câteva întrebări naive, unii l-ar întreba 
despre Dumnezeu: cum este, cum con-
duce lumea, cum iartă, cum judecă; însă 
cei mai mulți l-ar întreba Ce să facă, 
în viață ca să trăiască liniștiși și să își 
mântuiască sufletul?

Am făcut această evocare pentru că 
ea conține întrebarea de căpătâi a Evan-
gheliei de astăzi în care tânărul bogat îl 
întreabă pe Mântuitorul Iisus Hristos ce 
să facă ca să moștenească viața veșnică. 
Iată, așadar că fiecare dintre noi avem 
frământările noastre, dar să luăm aminte 
ce-l frământa pe acest tânăr: ce bine să 
facă ca să dobândească viața veșnică. 
Pe el nu-l frământa cum să se distreze 
mai bine, cum să se îmbrace mai bine, 
cum să arate mai bine, nici sporturile, 
nici alergările vieții. 

PREDICA

CALEA MÂNTUIRII
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Dobândirea vieții veșnice 
– bunul cel mai de preț

Duminica a XII-a după Rusalii 
„În vremea aceea a venit la Iisus un tânăr și I-a zis: Bunule învățător, ce să fac ca să am viața de veci? 
Iar el i-a zis: De ce-mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri 
în viață păzește poruncile. El I-a zis: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu 
furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe 
tine însuți. Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipsește? Iisus i-a 
zis: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer; după 
aceea, vino și urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. 
Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. 
Și iarăși zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în 
împărăția lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s-au uimit foarte, zicând: Dar cine poate să se mântuiască? 
Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu 
putință.” (Matei 19, 16-26)
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El zi și noapte cugeta la 
un singur lucru: ce să facă 
ca să câștige viața veșnică? 
Răspunsul Mântuitorului ne 
este cunoscut „De vrei să intri 
în viață, păzește poruncile!” Și 
Mântuitorul îi amintește câteva 
din cele zece porunci, pe care 
tânărul mărturisește că le-a păzit 
din tinerețile sale. Dar tânărul 
bogat întreabă mai departe: 
Ce-mi mai lipsește? Iar Mân-
tuitorul îi dă doctoria căutărilor 
sale spunându-i: „Dacă vrei 
să fii desăvârșit, du-te, vinde 
averea ta, dă-o săracilor, și vei 
avea comoară în cer, apoi vino 

și urmează Mie”, dar tânărul 
a plecat întristat refuzând căci 
avea multă bogăție, la care nu 
era dispus să renunțe în favoa-
rea mântuirii sale.

De fiecare dată când auzim 
acest episod al pericopei evan-
ghelice, retrăim regretul că tâ-
nărul frământat și atât de entu-
ziasmat în cătarea răspunsurilor 
mântuitoare, nu a mers până 
la capăt în împlinirea celor ne-
cesare mântuirii sale. Pilda că-
utărilor sale poate da de gândit 
fiecărui tânăr, dar și tuturor ce-
lorlalți credincioși ai bisericii. 
Este momentul să căutăm și îm-
plinim acum cele ale mântuirii 
renunțând la tot ceea ce ne este 

piedică, la bogăția mândriilor 
omenești și a tuturor patimilor 
și păcatelor căci Sfântul Apos-
tol Pavel ne îndeamnă astfel: 
„Astăzi, dacă auziți glasul Lui, 
nu vă împietriți inimile” (Evrei 
4,7) Iar de se va întâmpla să 
avem impresia că unele porunci 
sunt greu de împlinit sau că pute-
rile noastre sunt depășite, să ne 
amintim de cuvântul Domnului 
„Cele ce sunt cu neputință la 
oameni, sunt cu putință la Dum-
nezeu” (Luca 18,27). De aceea 
Lui să ne rugăm totdeauna să 
ne ajute să împlinim toate cele 
de trebuință mântuirii, ca prin 
mila Sa dobândind Împărăția, 
să trăim veșnic cu El. 

Dobândirea vieții veșnice 
– bunul cel mai de preț

Urmare din pagina 1
Efectele dependenței de mediile virtuale sunt variate: încetinirea 

activi tății cerebrale, izolarea de realitate și retragerea într-o lume 
proprie, iluzorie, subiectivă, populată de „eroii” preferați (situație 
întâlnită cu precădere în cazul copiilor și al adolescenților atrași de 
personajele de benzi desenate care „au prins viață” prin desenele 
animate și jocurile pe calculator), incapacitatea de a distinge între 
lumea reală și cea virtuală, depresia (definită de psihoterapeutul 
Victor Frankl ca „boală a sensului”, ca dispa riție a rostului propriei 
existen țe), creșterea gradului de permisivitate la manipulare, inca-
pacitatea de a lua decizii proprii, creșterea irascibilității și a cru-
zimii, emoții negative în special de iritare și răutate, deznădejde 
și chiar ucidere și sinucidere. De asemenea este afectat și trupul 
prin scăderea imunității, slăbirea organismului, apariția de boli 
provocate de un stil sedentar, boli ale ochilor, ale membrelor, ale 
mușchilor, ale oaselor și afecțiuni ale coloanei vertebrale. 

În numărul viitor vom încerca să aflăm câteva soluții de vinde-
care spirituală a acestei dependențe de realitatea virtuală precum și 
exemple de utilizare bună a computerului și a internetului.
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În pustiile Iordanului și în cetăți, vechii 
evrei se strângeau în luna august, fie 
pentru sfaturi cu ai lor, fie pentru a as-
culta vreun învățător de lege sau vreun 
prooroc. Sfinții Părinți au  rânduit cu 
multă evlavie  trista amintire a Tăierii 
Capului  Sfântului Ioan Botezătorul în 
luna august, pentru că în această lună, la 
evrei, se obișnuia, ca familia regală să-și 
serbeze onomastica în zilele deosebite.  

În acest timp avem de a face cu 
două lumi total diferite: una de lux și 
petreceri în cetatea Ierusalimului, lume 
care mereu: „a căutat să ucidă pe pro-
oroci și oamenii binelui și ai  dreptății” 
(Matei 23, 37). Toți cei  care  au căutat 
redeșteptarea spirituală și orientarea 
sfântă  a  poporului dreptcredincios  au 
fost persecutați de conducătorii religioși 
ai credinței timpului, bazată pe forme 
exterioare și  jertfe  obișnuite  fără  efecte 
mântuitoare. 

Sfântul Ioan Botezătorul făcea parte 
din aceia care iubeau dreptatea și doreau 
sfințenia, așteptând venirea lui Mesia ca 
nădejdea cea mai completă a credinței 
lor. El a propovăduit adevărul chemării 
sale încă de mic. Cunoștea legea și rân-
duiala, lucruri însușite de la tatăl său, 
preotul Zaharia, și de la mama sa, Elisa-
beta. Prin viața lui a arătat  convinger-
ile sale trăind într-o asceză  desăvârșită, 
hrănindu-se cu vegetale. 

Autoritatea I s-a  mărit mai ales când 
însuși Iisus își  pleacă  fruntea  pentru a  
fi  botezat. De acum vestea despre Sfân-
tul Ioan Botezătorul crește și mai mult, 
încep să vină spre botezul pocăinței oa-
meni de toate categoriile sociale și din  
toate naționalitățile: fie din Ierusalim, 
fie din garnizoanele romane. Lucru-
rile frumoase și bune despre Sfântul 
Ioan Botezătorul au ajuns și la palatul 
destrăbălării lui Irod, unde desfrânate 
venite de la Roma și din Orient îmbrăcate 
cu mătăsuri, aur și pietre scumpe își du-
ceau viața în huzur, căutând să placă 
slujitorilor lui Irod. Acest rege, ereditar 
ucigaș și vulpe vicleană (Luca 13, 32 ), 
reușise  să-și  nimicească  rudele  și să 
înlăture prietenii care nu-i acceptau viața 
ușuratică și pentru că se căsătorise cu 

Irodiada, soția fratelui său, ucis tot din 
ordinul lui, iar fiica ei Salomea jucase în 
fața tuturor goală pentru a delecta ochii 
de fiară și de ucigaș ai lui Irod. 

Împotriva acestora, predica Sfân-
tul Ioan Botezătorul, cobora din munți  
printre dealuri, lăsându-se în valea Ior-
danului, bătând  fără  încetare  în luxul și 
desfrâul casei regale. Din această cauză 
regele și toți supușii săi îl urau de moarte 
și căutau să-l  aresteze  dar s-au temut de  
popor, deoarece  autoritatea lui morală  
făcea ca nimeni să  nu  se atingă de el, 
cuvântul  lui era așa de înflăcărat și ple-
ca dintr-o convingere  supraomenescă  și 
o sinceritate îngerească, încât ostași din 
garda regelui mergeau să-l asculte și să 
se boteze. 

Poporul era dezbinat și  părăsit  Marcu 
6, 34), conducătorii iudeilor niște com-
promiși, pe de altă parte cataclismele 
naturale, seceta sau revărsări de ape de-
rutau poporul. Sfântul  Ioan Botezătorul  
era singurul ce menținea moralul celor 
credincioși și nădejdea lor: „Celui ce va 
veni după mine, eu nu sunt vrednic nici 
să-i dezleg nici încălțămintea” (Marcu 1, 
7). EL, cel care se împotrivea căsătoriei 
lui Irod cu soția fratelui său, și care se 
ridicase împotriva întunecatului său 
suflet, într-o noapte întunecoasă a fost 

prins de o ceată de slujbași deghizați în 
„ucenici și ascultători” care l-au  dat  pe  
mâna  gărzii  imperiale sub acuzația de 
crimă, a fost întemnițat și supus la chi-
nuri groaznice. 

Nelegiuita și destrăbălata Irodiada 
îi jurase moarte, așteptând crâncena și 
sângeroasa răzbunare care avea loc în 
ziua de naștere a regelui ținută în palatul 
regal de lângă Sevasta, cu torțe aprinse, 
gărzi și jocuri populare, iar în temnița 
Maherus, Sfântul Ioan Botezătorul ză-
cea în lanțuri și butuci grei. Irod beat 
fiind se pierde cu firea, întreabă pe Salo-
mea, fica Irodiadei ce dorință are: „Cere 
de la mine și eu îți voi da …” (Matei 14, 
7), „chiar jumătate din împărăția mea” 
(Marcu 6, 22-23). La promisiunea dată 
de rege fata se adresează mamei, care cu 
trufia specifică, îi spune ca să ceară să-I 
aducă capul lui Ioan Botezătorul pe un 
taler de aur.

La ordinul lui Irod, Sfântul Ioan Bo-

tezătorul este legat de mâini și de picio-
are, capul este pus pe un butuc din lemn 
iar sabia nelegiuitorului ridică viața pă-
mântească a Sfântului și Marelui Pro-
oroc. Capul este oferit fetei care îl dă 
mamei. Ucenicii și ascultătorii Sfântului  
Ioan  auzind, în ascuns, au venit, au ridi-
cat trupul și l-au înmormântat (Marcu 6, 

24-29), iar capul a fost ascuns de Salo-
mea, dar a fost găsit mai târziu. 

În aceste tragice împrejurări s-a 
săvârșit din viață, la numai 32 de ani, în 
29 august Înaintemergătorul lui Hristos, 
botezătorul Mântuitorului și profetul 
care a încheiat Legea Veche. Toate 
aceste fapte ne dă de înțeles ca mân-
carea și băutura peste măsură strică nu 
numai trupului ci și sufletului omenesc. 
Băutura îndeosebi, coboară pe om în 
rândurile necuvântătoarelor, îi întunecă 
mintea și îi slăbește voința. Creștinul 
drept credincios se cuvine să fie un 
om cumpătat. Cumpătarea este virtutea 
care face pe om să păstreze măsura în 
tot cea ce face, în vorbe, în mâncare și 
băutură mai ales. „Dacă  ai dat de miere, 
nu mânca decât atât cât îți ajunge ca să 
nu ți se scârbească și s-o verși din gură” 
zice autorul Pildelor (Pilde 25, 16). 
Cumpătarea merge alături în viață cu 
înțelepciunea și cu privegherea, deoa-
rece, prin potrivnica ei: „îmbuibarea, dia-
volul ispitește cumplit pe om și umblă 
răcnind ca un leu, căutând pe cine să-l 
înghită”. (I Petru 5, 8).   Cumpătarea se 
recomandă tuturor oamenilor, de toate 
stările și vârstele; slujitorilor altarului ( I 
Timotei, 3, 2; Tit 1, 7), soților ( I Timotei 
3, 11), tinerilor și bătrânilor (Tit 2, 26) și 
tuturor credincioșilor (I Petru 5, 6-7; II 
Petru 1, 6). „Luați seama de voi înșivă să 
nu se îngreoaie inimile voastre de îmbui-
bare și de băutură și de grijile lumești și 
ziua aceea să vie peste voi fără de veste” 
(Luca 21, 34). Biserica creștină chiar din 
primele veacuri a cinstit pe Sfântul Ioan 
Botezătorul, iar la ziua  tăierii Capu-
lui, au moștenit această adâncă și tristă 
durere postind. Să ne plecăm, așadar, 
genunchii sufletului nostru în fața icoa-
nei Lui, cerându-I ajutor în rugăciunile 
noas tre și în necazurile zilnice, pentru că 
sfinții în frunte cu Maica Domnului și 
cu Sfântul Ioan Botezătorul „va judeca 
lumea după faptele ei” (Matei 18, 18).   

 

Ioan Claudiu MOCA

Lumea reală și realitatea 
virtuală

Tăierea Cinstitului Cap al Sfântului Ioan Botezătorul
(29  august)
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Admitere 2017 la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad
Programele de DOCTORAT (6 semestre):

1. Teologie Dogmatică (coordonatori: Pr. Prof. dr. Ioan 
Tulcan și Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja)

2. Drept bisericesc (coordonator: Pr. Prof. dr. Constantin 
Rus)

Admiterea candidaților se face, pe baza documentelor cerute de 
Anexa – Acte necesare admitere.

1. Condiții obligatorii pentru înscrierea la concurs:
2. La concursul de admitere se pot înscrie, potrivit legii și 

precizărilor Sfântului Sinod, absolvenți ai învățământului 
de lungă durată, licențiați în Teologie Ortodoxă, cu diplomă 
de Master, având activitate științifică și publicistică (cf. 
Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 
6342/1998: care „aprobă înscrierea la doctoratul în teologie 
doar pentru cei care au studiat teologia la cursurile de zi 
sau fără frecvență, cu respectarea prevederilor legale”).

3. Pentru situațiile speciale ale celor care aparțin altor culte 
și care doresc să se înscrie la concursul de admitere 
pentru programele de masterat și doctorat, 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 Or-
todoxă, prin următoarele documente: avizele: 1. cultului 
de proveniență, 2. Consiliului Facultății/ Școlii doctorale 
pentru care se optează și acordurile: Arhiepiscopului 
Aradului, 2. Patriarhului României.

4. Pentru înscriere la doctorat este obligatoriu ca media de 
absolvire a Facultății și a cursurilor de Master să fie de 
minimum 8,51, calculată astfel: media ciclului de licență 
[(medie an 1 + an 2 + an 3 + an 4 + media de licență)/ 5] în 
pondere de 70% si media ciclului de master [(medie an 
1 + an 2 + nota disertație)/3] în pondere de 30% ≥ 8,51.

5. Depunerea la dosarul de înscriere a unui certificat de 
competență lingvistică eliberat de Departamentul de limbi 
moderne al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad sau al 
altor universități acreditate. Sunt valabile, de asemenea, 
certificatele cu recunoaștere internațională.

NB: Pentru situațiile speciale ale celor care aparțin altor 
culte și care doresc să se înscrie la concursul de admitere 
pentru programele de doctorat, 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/ 
Școlii doctorale pentru care se optează și acordurile: 1. 
Arhiepiscopului Aradului, 2. Patriarhului României.

1. Concursul de admitere la doctorat se organizează în 
luna septembrie. Data și ora desfășurării concursului se 
afișează pe site-ul web al universității/ facultății și la 
sediul facultății.

Admiterea se face pe baza examenului ce constă în două 
probe:

1. proba scrisă la disciplina Teologie Dogmatică, pe care o 
susțin toți candidații înscriși la toate Programe de doctorat, 
după tematica alăturată (Anexa Tematica admitere).

2. probă orală – tip interviu – la disciplina Programului 
de doctorat pentru care a optat candidatul, după tematica 
alăturată (Anexa Tematica admitere).

Nota minimă de promovare la fiecare dintre aceste probe 
este de 8,00.

Evaluarea cunoștințelor se face prin media notelor acordate 
de membrii comisiei de examen. Fiecare membru al comisiei 
de examen va evalua cunoștințele candidatului cu note între 10 
și 1, trecute în procesul verbal de examen. Nota la examenul 
de admitere se calculează ca medie a notelor date de membrii 
comisiei la cele două probe. Nota minimă de admitere este 8 
(opt).

Programare calendaristică 2017:
Sesiunea – Programe de Doctorat
Înscrieri la sediul Facultății (str. Academia Teologică nr. 9, 

tel 0257.285855): 04.09-12.09.2017
Proba scrisă (participă candidații de la toate programele): 

15.09.2017, ora 900

Depunerea contestațiilor: 15.09.2017
Rezolvarea contestațiilor: 18.09.2017
Proba orală (susținută pentru opțiunea de program aleasă 

de candidat): 18.09.2017 ora 900.
Afișarea rezultatelor finale: 18.09.2017
Retragerea dosarelor pentru candidații nepromovați: 

19.09.2017.
Anexa – Acte necesare admitere
Dosarul de înscriere la concursul de admitere la doctorat 

cuprinde următoarele documente:
1. dosar plic
2. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere)
3. diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în 

original și copie legalizată
4. foaia matricolă a anilor de liceu în original și copie 

legalizată
5. diploma de licență sau echivalenta acesteia în original 

și copie legalizată, pentru absolvenții de facultate)
6. foaia matricolă a anilor de licență în original și copie 

legalizată
7. diploma de master sau echivalenta acesteia în original 

și copie legalizată (pentru înscrierea la studiile de 
doctorat)

8. foaia matricolă a studiilor de master în original și 
copie legalizată

9. diplomă de atestat sau echivalenta acesteia în original și 
copie legalizată, pentru absolvenții Seminariilor Teologice

10. certificat de naștere în copie legalizată
11. carte de identitate copie
12. certificat sau adeverință de botez
13. certificat de căsătorie în copie legalizată – unde este 

cazul;
14. Curriculum vitae
15. Memoriu de activitate
16. recomandarea Consiliului parohial (formular tip) din 

parohia de proveniență a candidatului
17. binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhului 

locului din eparhia de unde provine candidatul (sau 
acordul din partea cultului)

18. pentru candidații care aparțin altor culte sau provin 
din alte Biserici Ortodoxe surori sunt necesare : 
acordul cultului/ chiriarhului eparhiei din care provin; 
avizul Consiliului Facultății în care urmează să studieze, 
acordul chiriarhului  de care aparține facultatea și 
acordul Patriarhului României

19. adeverință medicală – tip admitere facultate – cu 
analiza de sânge și raze la plămâni

20. aviz psihologic de la un cabinet de specialitate
21. 4 poze tip buletin color
22. taxa de înscriere: 100 lei
23. adeverință de la locul de muncă pentru cântăreți, preoți 

sau monahi.
Candidații la doctorat sunt admiși, prin concurs, pe baza 
rezultatelor obținute la probele examenului de admitere.

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

TEMATICA ADMITERE DOCTORAT
TEMELE LA TEOLOGIE DOGMATICĂ, EXAMEN SCRIS 
PENTRU ADMITEREA LA ȘCOALA DOCTORALĂ

1. Revelația dumnezeiasca și importanta ei pentru Teologia 
Ortodoxă

2. Relația dintre om si cosmos în Teologia Ortodoxă
3. Dogma Sfintei Treimi. Argumentare biblică și patristică
4. Dogma de la Calcedon și importanța acesteia pentru 

hristologia ortodoxă
5. Aspecte esențiale ale eshatologiei ortodoxe
6. Aspecte teologice reflectate în Tratatele de Dogmatică 

Ortodoxă din România în a doua jumătate a sec. al XX-lea 
și începutul sec. al XXI-lea

Bibliografie:
1. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Orto-

doxă, vol. 1, 2, 3, ediția a II-a, București, 1996, 1997.
2. Idem, Spiritualitatea ortodoxă, București, 1992.
3. Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ediția a II-a, 

Craiova, 1993.
4. Idem, Studii de Teologie Dogmatică, Craiova, 1991.
5. Idem, Transparența Bisericii și viața sacramentală, în 

„Ortodoxia”, anul XXII (1970, nr. 4, p. 501-516.
6. ***Teologia Dogmatică și Simbolică. Manual pentru 

Facultățile de teologie, ediția a II, vol. I și II, Cluj-
Napoca, 2005.

7. Prof. dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, 
București, 2008.

8. Prof. dr. Ioan Bria, Teologie Dogmatică și Ecumenică, 
București, 1999.

9. Idem, Hermeneutica Teologică, Sibiu, 2009.
10. Prof. dr. Dumitru Radu, Caracterul ecleziologic al Sfintelor 

Taine și problema intercomuniunii, în „Ortodoxia”, anul 
XXX (1978), nr. 1-2, p. 13-388 (și extras).

11. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia ortodoxă în teologia 
românească contemporană, Arad, 2010.

12. Vladimir Lossky, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, 
traducere de Pr. Vasilă Răducă, București, 1993.

13. George Florovsky, Biserica, Scriptura și Tradiția, 
traducere de Fl. Caragua și G. Mândrilă, București, 
2005.

14. Dr. Cristinel Ioja, Dogmatică și Dogmatiști. Prolegomena 
privind aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe în 
România în a doua jumătate a sec. al XX-lea și începutul 
sec. al XXI-lea, Editura Marineasa, Timișoara, 2008.

Coordonatori: Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan și Pr. prof. univ. dr. 
Cristinel Ioja
* Tematică valabilă pentru toți candidații înscriși la toate 
specializările
 
TEMELE LA TEOLOGIE DOGMATICĂ, EXAMEN ORAL 
PENTRU ADMITEREA LA ȘCOALA DOCTORALĂ

1. Cunoașterea catafatică și apofatică a lui Dumnezeu în 
teologia ortodoxă

2. Raționalitatea creației și unitatea ei în Logosul divin după 
Sfântul Maxim Mărturisitorul

3. Trăsăturile fundamentale ale antropologiei ortodoxe în 
gândirea Pr. Prof. Dumitru Stăniloae

4. Aspectele esențiale ale răscumpărării omului în Hristos 
din perspectivă interconfesională

5. Biserica, Scriptura și Tradiția. Legătura dintre ele: aspecte 
interconfesionale

6. Sfintele Taine în viața Bisericii
Bibliografie:

1. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 
vol. 1, 2, 3, ediția a II-a, București, 1996, 1997.

2. Idem, Spiritualitatea ortodoxă, București, 1992.

3. Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ediția a II-a, 
Craiova, 1993.

4. Idem, Studii de Teologie Dogmatică, Craiova, 1991.
5. Idem, Transparența Bisericii și viața sacramentală, în 

Ortodoxia, anul XXII (1970, nr. 4, p. 501-516.
6. ***Teologia Dogmatică și Simbolică. Manual pentru 

Facultățile de teologie, ediția a II, vol. I și II, Cluj-Napoca, 
2005.

7. Prof. dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Bucu-
rești, 2008.

8. Prof. dr. Ioan Bria, Teologie Dogmatică și Ecumenică, 
București, 1999.

9. Idem, Hermeneutica Teologică, Sibiu, 2009.
10. Prof. dr. Dumitru Radu, Caracterul ecleziologic al Sfintelor 

Taine și problema intercomuniunii, în „Ortodoxia”, anul 
XXX (1978), nr. 1-2, p. 13-388 (și extras).

11. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia ortodoxă în teologia 
românească contemporană, Arad, 2010.

12. Vladimir Losskz, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, 
traducere de Pr. Vasilă Răducă, București, 1993.

13. George Florovskz, Biserica, Scriptura și Tradiția, traducere 
de Fl. Caragua și G. Mândrilă, București, 2005.

14. Dr. Cristinel Ioja, Dogmatică și Dogmatiști. Prolegomena 
privind aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe în 
România în a doua jumătate a sec. al XX-lea și începutul 
sec. al XXI-lea, Editura Mireneasa, Timișoara, 2008.

Coordonatori: Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan și Pr. prof. univ. dr. 
Cristinel Ioja
*Pentru candidații înscriși la specializarea Teologie 
Dogmatică

TEMELE LA DREPT BISERICESC, EXAMEN ORAL 
PENTRU ADMITERE LA ȘCOALA DOCTORALĂ

1. Principiile canonice fundamentale de organizare a 
Bisericii

2. Norme canonice privind administrarea puterii învăță-
torești

3. Norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a 
Botezului

4. Norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a 
Mirungerii

5. Norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a 
Euharistiei

6. Despre autonomia bisericească
7. Despre autocefalia bisericească

Bibliografie:
1. Prof. dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, legislație 
și administrație bisericească, vol. I-II, Editura Institutului 
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucu-
rești, 1990.

2. Idem, Rudenia ca piedică (impediment) la căsătorie și 
cununie, în „Studii Teologice”, anul XLIV (1992), nr. 1-2, 
p. 17-31.

3. Idem, Originile dreptului scris în Biserica Ortodoxă 
Română. Studiu istorico-canonic, teză de doctorat, Sibiu, 
1969; sau vol. „Din istoria dreptului românesc. I. Dreptul 
scris, Sibiu, 1993.

4. Prof. dr. Liviu Stan, Obârșia și dezvoltarea istorică a 
dreptului bisericesc, în „Mitropolia Olteniei”, anul XX 
(1968), nr. 1-2, p. 3-11.

5. Idem, Biserica și dreptul, în „Mitropolia Olteniei”, anul 
VIII (1956), nr. 4, p. 482-489.

6. Idem, Legislația Bisericii Ortodoxe Române în timpul 
arhipăstoririi Preafericitului Părinte Patriarh Justinian, 
în „Ortodoxia”, anul XXI (1968), nr. 2, p. 267-296.

7. Idem, Legislația bisericească și valoarea ei canonică, în 
„Mitropolia Olteniei”, anul VI (1954), nr. 10-12, p. 598-
617.

8. dr. Iorgu D. Ivan, Importanța principiilor fundamentale 
canonice de organizație și administrație a Bisericii, în 
„Mitropolia Moldovei și Sucevei”, anul XLV (1969), nr. 
3-4, p. 155-165.

9. Prof. dr. Nicolae V. Dură, Norme canonice referitoare 
la îndatorirea învățătorească și omiletică a preotului, în 
„Mitropolia Banatului”, anul XXVIII (1983), nr. 3-4, p. 
155-169.

10. Idem, Dispoziții și norme canonice privind administrarea 
Sfintei Taine a Botezului, în „Ortodoxia”, anul XXXI 
(1979), nr. 3-4, p. 593-612.

11. Idem, Dispoziții și norme canonice privind administrarea 
Sfântului și Marelui Mir pe teritoriul țării noastre, expresie 
elocventă a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române de-a 
lungul secolelor, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, 
anul LVII (1981), nr. 1-3, p. 39-57.

12. Idem, Rânduieli și norme canonice privind administrarea 
Sfintei Euharistii, în „Glasul Bisericii”, anul XXXVIII 
(1979), nr. 7-8, p. 791-804.

13. dr. Iorgu D. Ivan, Căsătoria – Sfântă Taină a Bisericii 
și instituție juridică a Statului, în „Biserica Ortodoxă 
Română”, anul CI (1983), nr. 9-10, p. 732-755.

14. Prof. dr. Liviu Stan, Despre autonomia bisericească, în 
„Studii Teologice”, anul X (1958), nr. 5-6, p. 376-393.

15. Idem, Despre autocefalie, în „Ortodoxia”, anul VIII 
(1956), nr. 3, p. 369-396.

Coordonator: Pr. Prof. dr. Constantin Rus
*Pentru candidații înscriși la specializarea Drept Bisericesc
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CALEA MÂNTUIRII 4
Nr. 35, 2017

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

ŞTIRI

Adunarea pe țară a Oastei Domnului la 

Arad

Ca în fiecare an, în prima duminică după praznicul 
Adormirii Maicii Domnului, la Arad are loc Adunarea 
membrilor Oastei Domnului din diferite părți ale țării 
în biserica Parohiei Arad-Centru pentru a se ruga, a 
cânta și a se zidi sufletește, adăpându-se din izvorul 
Cuvântului.

Și anul acesta, ziua de bucurie duhovnicească a în-
ceput cu Sfânta Liturghie slujită de către preoții acestei 
parohii – P.C. Pr. Protopop Petcuț Flavius, P.C. Pr. Tulcan 
Ioan, P.C. Pr. Pavel Teodor, P.C. Pr. Crișan Eugen, diac. 
Hodrea Gheorghe, protos fiind P.C. Pr. Ioja Cristinel, 
decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad. 
Acestora li s-au adăugat P.C. Pr. Iosif Toma din Sfatul 
Frățesc al Oastei Domnului și părintele diacon Călin 
Teuca, directorul Seminarului Teologic Ortodox din 
Arad.

În după masa zilei, la lucrările Adunării a participat 
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei, care în 
cuvântul adresat celor prezenți a subliniat datoria Oas-
tei Domnului de a contribui la continua îmbunătățire 
a vieții religioase și morale, biruind încercările și 
frământările păgubitoare..

Celelalte cuvinte de învățătură rostite de membrii 
Oastei s-au referit în special la pericopele biblice rân-
duite de Sfânta Biserică a se citi la Sfânta Liturghie 
în Duminica a 11-a după Rusalii. Astfel cuvintele de 
referință, atât a cuvântărilor rostite, cât și a cântărilor 
din cadrul Adunării, au fost „Iertarea” și „Iubirea”.  
La acest eveniment au luat parte membri din Arad, 
Sibiu, Reșița, Oradea, Beiuș, Avram Iancu și chiar din 
Suceava.

Slujire Arhierească în Parohia Aradul Nou

În Duminica a XI-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul 
Părinte Timotei,  Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit 
Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Sf. Mare Mu-
cenic Gheorghe” a Parohiei Aradul Nou, înconjurat de 
un sobor de preoți și diaconi. Din sobor a făcut parte 
și părintele Gabriel-Cosmin Mariș, consilier social al 
Arhiepiscopiei Aradului și slujitor al acestei biserici.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, 
Chiriarhul a vorbit despre ,,Iubire și iertare”, în contex-
tul citirilor duminicale, îndeosebi a Evangheliei despre 
Pilda datornicului nemilostiv (Matei 18, 23-35), în 

legătura strânsă a termenilor, ținând și calea dreptății 
spre asigurarea comuniunii dorite în familie și socie-
tate, aducătoare de mântuire.

După terminarea slujbei, Înaltpreasfinția Sa, încon-
jurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a să vâr-
șit Taina Sfintei Cununii pentru tinerii prof. Marius-
Martin Lăscoiu, dirijor al corului acestei parohii și 
domnișoara Dana Pop. Cuvântul de învățătură a fost 
rostit de părintele consilier Gabriel-Cosmin Mariș, iar 
la final Înaltpreasfințitul Părinte Timotei i-a felicitat pe 
cei doi tineri miri, urându-le cele de cuviință la acest 
început de drum binecuvântat de Dumnezeu.

Slujire Arhierească la Mănăstirea Feredeu

„Ce îi datorăm noi lui Dumnezeu? Recunoștință și iu-
bire. Ce datorăm noi oamenilor? Iertare și dragoste.” 
În Duminica a XI-a după Rusalii, Preasfințitul Emilian 
Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradu-
lui a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Feredeu 
împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a ținut 
un cuvânt de învățătură în care a arătat semnificațiile 
duhovnicești și necesare pentru viața creștină, ce se des-
prind din Evanghelia „Pildei datornicului nemilostiv”, 
rostită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Galileea.

Astfel, Preasfințitul Părinte a vorbit celor de față, 
despre iertarea și dreptatea pe care le primim de la 
Dumnezeu, precum și datoria noastră de a ne cere ier-
tare de la Dumnezeu când păcătuim, dar și de la oa-
meni, atunci când le greșim.

„Fără să fim împăcați cu Dumnezeu și semenii 
noștri, nu putem să avem folos duhovnicesc din partic-
iparea la Sfintele Slujbe și nici nu ne putem împărtăși 
cu Sfintele Taine spre iertarea păcatelor și dobândi-
rea vieții veșnice”, a spus între altele Preasfințitul 
Părinte Emilian Crișanul. La final Preasfinția Sa a 
„arătat importanța misionară a Mănăstirii Feredeu care 
împlinește anul acesta 30 de ani de la reînființare (1987-
2017), după ce în anul 1959 prin Decretul 410, regimul 
comunist a desființat foarte multe mănăstiri din țara 
noastră. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei 
a reînființat Mănăstirea, iar Părintele Stareț Ilarion a 
refăcut și înfrumusețat așezământul monahal”, fiind 
astfel felicitat pentru toată slujirea și lucrarea de către 
Preasfințitul Emilian. La Sfânta Liturghie au participat 
mai mulți preoți slujitori, Primarul Comunei Șiria și 
mulțime de credincioși din împrejurimile mănăstirii.

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la 

Duminica Românilor Migranți, 

20 August 2017

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a pro-
clamat anul 2017 drept Anul omagial al sfintelor 
icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești și Anul 
comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor 
Ortodoxiei în timpul comunismului.

În tradiția noastră ortodoxă, icoana este, în același 
timp, o mărturisire de credință și o chemare la rugăciune, 
adică la comuniune cu Dumnezeu și cu sfinții Lui. De 
asemenea, prin frumusețea lor deosebită, sfintele icoane 
ne cheamă să ne curățim simțirile și să înfrumusețăm 
sufletul nostru cu gânduri, cuvinte și fapte bune. Ast-
fel, rugăciunea în fața sfintelor icoane devine izvor de 
pace și bucurie, de luminare și întărire a sufletului în 
iubire față de Dumnezeu și față de semeni.

Totodată, picturile și icoanele ca obiecte de artă 
sacră sau liturgică îmbogățesc tezaurul cultural na-
țional, prin prezența lor în bisericile, mănăstirile și 
schiturile noastre, unele dintre aceste lăcașuri de cult 
fiind incluse în patrimoniul cultural universal.

Pentru a înțelege mai bine importanța cinstirii sfin-
telor icoane, în anul 2017 a fost organizată în Patriarhia 
Română cea de-a VI-a ediție a Concursului Național 
„Icoana ortodoxă – lumina credinței”. Prin aceasta, s-a 
evidențiat faptul că icoana ortodoxă nu este o simplă 
podoabă în biserică, ci în primul rând este expresia 
credinței ortodoxe în întruparea Fiului lui Dumnezeu 
Cel nevăzut, Iisus Hristos, Care S-a făcut om pământean, 
pentru a dărui oamenilor viață cerească veșnică.

Anul acesta, 2017, împreună cu apărătorii cinstirii 
sfintelor icoane în fața prigoanei iconoclaste (726-843), 
comemorăm și pe apărătorii și mărturisitorii Ortodoxiei 
în timpul prigoanei comuniste. Această comemorare este 
o datorie morală față de înaintașii noștri, care, în vrem-
uri ostile Bisericii și religiei în general, au mărturisit 
credința lor în Hristos Cel răstignit și înviat cu prețul 
pierderii libertății, sau chiar cu pierderea vieții lor.

Evocăm, îndeosebi, curajul, înțelepciunea și lu-
crarea misionară a Patriarhului Justinian în timpul 
prigoanei comuniste, acum, la împlinirea a 40 de ani 
de la trecerea sa la cele veșnice (1977-2017), pre-
cum și jertfelnicia ierarhilor, profesorilor de teologie, 
studenților, monahilor, intelectualilor creștini mire-
ni, dar mai ales suferințele și jertfelnicia celor peste 
1800 de preoți ortodocși români, care au fost arestați, 
anchetați și aruncați în închisorile comuniste, pentru 
că au mărturisit și apărat credința creștină ortodoxă în 
timpul regimului ateu.

Există numeroase mărturii că mulți dintre acești 
apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei în timpul 
prigoanei comuniste au trăit, prin credință vie și prin 
rugăciune, schimbarea suferinței lor fizice într-o pace 
și o bucurie spirituală, care veneau tainic în sufletul lor 
de la Hristos Cel răstignit și înviat.

Credința lor puternică și curajul lor de a-L mărturisi 
pe Hristos în timp de prigoană au exprimat, de fapt, 
rezistența activă, deși tăcută, a Bisericii împotriva 
ateismului militant și agresiv. De aceea, lumina jert-
felniciei lor trebuie comemorată cu recunoștință și 
venerație, ea fiind totodată izvor de întărire spirituală 
în viața și misiunea Bisericii astăzi.

Suferințele mărturisitorilor din temnițele comu-
niste, lupta vrednicului de pomenire Patriarh Justin-
ian Marina pentru a apăra viața liturgică și activitatea 
pastorală a Bisericii, dar și misiunea liturgică a ico-
narilor și pictorilor bisericești, care îmbogățesc pat-
rimoniul cultural religios, trebuie prețuite și păstrate 
permanent în mintea și inima noastră.

În acest sens, îndemnăm pe toți preoții ortodocși 
români și pe toți românii ortodocși dinafara României 
ca, în duhul tradiției noastre ortodoxe românești, să 
cinstească sfintele icoane și să cultive permanent în 
suflete recunoștința față de toți cei care au mărturisit 
credința ortodoxă în vremuri grele.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să vă dăruiască tu-
turor sănătate și pace, bucurie și mântuire, să vă ocrotească 
și să vă întărească în tot lucrul bun, spre bucuria Bisericii 
noastre și a poporului român de pretutindeni!


