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Subiecte care pot fi la examen: 
 

1. Comentați Hristomorfizarea sau conformarea noastră lui Hristos opera Sf. Duh și a conlucrării umane. 
ÎB,Pr.N.Moşoiu, Îndrumar bibliografic pentru cursul de Teologie Dogmatică Ortodoxă şi prelegeri 
(Sibiu,2006, biblioteca Facultăţii, disponibil si in forma electronica) pag.  133. 
 

2.  Kenoza Duhului.  T.D.O. 2 pag. 312 (se pogoară Duhul Sfânt ca să ne ridice pe noi la nivelul de 
parteneri ai lui Hristos – partenerul  nostru cu, care vorbim etc.) + pag. 318 
După kenoza Fiului mai avem  încă o kenoză a Duhului. În V.T. Duhul Sfânt pregătește venirea Fiului. 
Cum se întrupează Fiul. De la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria? 
Citate despre Duhul Sfânt de învățat. 
Finalitatea operei Mântuitorului = Pogorârea Duhului Sfânt. 
După Pr. Stăniloae - Harul este Lucrarea Duhului Sfânt în Biserică. 
 

3. De ce a murit Iisus Hristos? Ce a însemnat moartea lui? = Jertfa de pe Cruce 
Cuvânt despre întruparea Cuvântului. P.S.B. 15 
Ceea ce nu ar fi asumat nu ar fi tămăduit, inclusiv moartea. El nu era dator să moară dar apare jertfa ca 
opus al păcatului egoismului iar opusul egoismului este dăruirea, opusul păcatului este moartea. 
Hristos prin opus păcatului moartea ne izbăvește de moarte. 
FOARTE IMPORATANT PT. EXAMEN. 
                                    + 
Luminânda pascală - text şi scurt comentariu 

Cu trupul adormind (adică cu trupul murind) muritor Împărate și Doamne  

Moartea pierzându-o – epuizându-o 

Trecerea spre nestricăciune – pastele –trecere prefacerea stricăciosului in nestricăcios  

Toată lucrarea e pt. lume spre mâtuire. 

ORICE AM PRIMI ORI LUMINÂNDA ORI CUVÂNTUL DIN PSB 15 SCRIEM ACELAȘI 
SUBIECT.  

Când vorbim de mântuire vorbim de întrupare: Pr Stăniloae: 
prin întrupare – viața de ascultare (să nu confundam cuv. patimi cu pătimiri) 
prin pătimire – (bătaia, natura sau firea Sa umană a fost mântuită, desăvârșită,)  
Premisa II: În natura Sa umană ne-a cuprin virtual pe toți, ca un  nou Adam, fiind noul Adam.  
Firea umană a fiecărui om în parte este virtual mântuită, desăvârșită, îndumnezeită – mântuirea 
obiectivă, adică deja suntem acolo, ne-a mântuit. Mai este numai mântuirea subiectivă (a 
fiecăruia dintre noi)  adică asumarea a ceea ce avem deja întru Hristos. 
 
Cum ne însușim noi ceea ce avem în Hristos 
- har  
- credință  



~ 2 ~ 

 

- fapte bune 
 

12.11.2012 
La Cincizecime evrei sărbătoreau primirea legii pe muntele Sinai. Iar creștini sărbătoreau Pogorârea 
Duhului Sfânt.  
Limbi ca de foc 
 La fel și la bobotează în chip  ca de porumbel. 
 

19.11.2012 
Prin cuvânt și Sfintele Taine – Euharistia centrul cultului . Primi creștini stăruiau  
Pagina 201 pentru licență. 
Mântuirea ca masă dumnezeiască – viața, bucuria de a fi împreună, ospățul 
  
13. Însușirile Bisericii: 
1. Unitatea 
Constituie esența mântuirii înseamnă unitatea în Dumnezeu 
Pagina 234 - TDO 2 
2. Sfânta 
Să luam aminte Sfintele Sfinților – Adică cele sfinte sfinților 
Sfântul nu zice eu sunt sfânt ci el zice Toși se vor mântui numai eu voi pierii dar în acelașii timp Ține 
mintea în iad și nu deznădăjduia 
Cred intr-una sfântă adică una  
În canonul Ortodoxiei este explicată problema sobornicității Bisericii – adică CATOLICĂ  

 03.12.2012 
 

foarte important Canonul ortodoxiei al Pr I Ioan Ică Pagina 6 

CATOLICITATEA ȘI SFINȚENIA – SUBIECTE 
SIGUR LA EXAMEN  
Canonul ortodoxiei pag 6 
P.S.B. 15 Sf. Atanasie cel Mare – Jertfa si rascumparare 
 
 

Unitatea Bisericii  
Pag. 276 – 277 
Poate avea ca urmare prin acest poate intelegem parintele nu da 
sentinta hotarare apartine lui dumnezeu poate nu vor avea deloc sau 
poate vor avea ceva adica ne lasa in suspans dar ne da un raspuns foarte 
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important ca sa  nu judecam pe altii ci prin comportamentul nostru sa le 
dam exemplu 
BO nu are data de aparitie  
Sfintenia – biseric este sfanta si sfintitoare 
 
 
Infinitatea este ambianța lui Dumnezeu. Ne dăm seama după univers cine este Creatorul. 
Universul este finit pentru că Dumnezeu este singur infinit. 
Creația este o taină – Sim-valo – este o taină, pune împreună dia, valo 
 
Prima taină este omul  
 
A doua taină este Hristos care unește marea taină ființa umană cu ființa divină 
 
A treia taină este Biserica care unește. 
 
TEXTUL BOTEZULUI foarte important  
Rugăciunile, 
Prin mustul cărnii – Ma 
Rugăciunea pe care o spune preotul înainte de consacrarea apei din timpul ecteniei mari. 
Diaconul zice ectenia iar preotul zice rug aceasta in care apare persoana preotului mai apare și 
în rug. a cincea de la Maslu. 
Preotul cere de la Dumnezeu să îl sfințească pt. a putea face Slujba aceasta a tainei mari și 
cerești. 

Si fa sa ia chip – morfosin ton hriston nu e ikon –adică fă 
să ia formă, - morfosin- formă strălucire din Galateni 
sufăr până ce Hristos va lua forma în voi – chip  
Dă-mi mie haină luminoasă cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. 
Asemănarea cu Dumnezeu nu are  
Neofitul nu este numai hristofor ci hristomorf – are frumusețe strălucire dar noi nu mai avem 
haina botezului curată pt. că am întinat-o și nu mai putem să vedem haina pe care a primit-o 
neofitul la botez. 
Harul baptismal rămâne ea unu se mai poate șterge niciodată deși o acoperim cu păcate totuși ea 
rămâne. 
Pecetea aceasta nu are un aspect etic adică nu este un act formal botezul este foc, e duh după 
cum ne spune și N. Steinhardt.  

 Mare eşti, Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale şi nici un cuvânt nu 
este de ajuns spre lauda minunilor Tale 
Ce caută slăvirea lui Dumnezeu la Botez???? 
Pentru că este legătura între apa primordială și apa baptismală 



~ 4 ~ 

 

Este vorba de apa primordială  - duh de viață ce se purta deasupra apei la fel și apa baptismală 
primește această calitate. 
 
Apa primordială are vitual în toate formele care pot fi la fel are și apa de botez -  documentrul 
cu apa 

II. BOTEZUL MÂNTUITORULUI – Mântuitorul face acest gest 
de smerenie, Mantuitorul uneste puterea vivificatoare = de viață făcătoare a Duhului Sfânt cu 
apa facând posibilă taina botezului, El este recunoscut de cei care veneau la acolo Glasul celui 
care strigă: in pustie pregatiți calea Domnului. Mântuitorul nu a venit ca sa Se sfințească ci ca El 
să sfințească. Ceea ce se întâmplă la Iordan cu Mântuitorul este foarte important pt crestini.  

1. Unirea Duhului Sfânt cu apa 
2. Glasul tatălui : Acesta este Fiul Meu cel iubit în care am binevoit. Tatăl se adresează oricărui om 

care se botează - înfiere baptismala  
3. Pogorârea Duhului Sfânt  = Parusia venirea, prezența, consacrarea Duhului Sfânt 

Taina mirungerii – cincizecimea personală, taina cresterii  
Nu există alt drum decât cel parcur de Mântuitorul pentru noi – Sfântul Nicolae Cabasila. 

Ne împartățim de acestea fără să trecem fizic prin ele – mai bine zis le parcurge Hristos în noi 

1.Legatura între apa baptismala si apa 
primordiala  Vol III pag. 35-36 
Duhul lui dumnezeu Zoopion – zoo-viață pion - făcător 
Hi es corpus = hocus pocus = acesta este trupul Meu 
 

Filipeni 2 se citește la Nașterea și la Adormirea Maicii Domnului – Apostolul 
Imn hristologic carmen cristi isi ia morfi doulu de la Maica Domnului. 

Cosecintele sfintirii apei : Ci Tu, Stăpâne a toate, arată apa aceasta, apă de 
izbăvire, apă de sfinţire, curăţire trupului şi sufletului dezlegare legăturilor, iertare 
păcatelor, luminare sufletului, baie de-a doua naştere, înnoire duhului, har de înfiere 
(iotesia), îmbrăcăminte de nestricăciune, izvor de viaţă. Că Tu, Doamne, ai zis: 
spălaţi-vă şi vă curăţiţi, scoateţi vicleşugurile din sufletele voastre. Tu ne-ai dăruit 
nouă de sus a doua naştere prin apă şi prin Duh. har de infiere iotesia 
Ungerea prebaptismală – analogie cu gladiatorii, luptătorii care se ungeau înainte de a intra în 
arena de luptă. 
Apostolul din Roamani –  
Evanghelia de la Matei: Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă; şi iată 
Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. – Matiteshantes = mergând faceți 
ucenici din toate neamurile 
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EUHARISTIA Ioan 6  
In ce context Mântuitorul descoperă Euharistia, înmulțirea pâinilor 
lumea: parintii nostri au mancat mană în pustie tu cesme ne dai. 
Ioan 2 minunile Mantuitorului sunt si semne, imnulteste pâinile, nu au inteles ca 
trimite spre alceva adica pt ca vesteste prefigureaza ca eu sunt painea cea adevarată 
Mântuitorul îi întreabă și pe ucenici dacă nu vor să se ducă și ei Luca 
22  iar Sf. Petru spune in Ioan 6: Doamne unde ne vom duce căci Tu ești  
Luca 24 – Drumul spre Emaus, ei căutau pe Iisus istoric dar El se 
descoperă euharistic luca și cleopa numai după ce s-au împărtășit au 
realizat că a fost Hristos  oare nu ardea în noi inima când ne vorbea din 
scripturi 
I Co. 10,2. 
I Co. Cap. 11 – anamnetic – aducere aminte 

- Jertfa unică de pe golgota -  nu se repetă dar se actualizează permanent 
la fiecare Dumnezeiască liturghie 

- Taina  - nimeni nu a contestat acest text, aici este toată teologia 
EUHARISTIEI scris in anul 53  
Metaboli – prefacere, prin metabolism hrana devine trup și sânge carne. 
Pâinea devine trup prin metabolism este un proces tainic în sine se face 
de la sine  
nicolaemosoiu@yahoo.com 
 
 


