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CERINȚE OBLIGATORII PENTRU PROMOVAREA CURSULUI: 

FORMAREA SPIRITUALĂ A SLUJITORULUI CREȘTIN 

 
 

A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI 
 
La finalul acestui curs studentul trebuie: 
 

 Să conștientizeze necesitatea angajării într-un proces de formare spirituală 
personală continuă. 

 Să cunoască și să practice disciplinele spirituale ca pe mijloace ale primirii 
harului divin, nu ca pe niște practici meritorii. 

 Să se poată autoevalua în privința creșterii sale spirituale. 
 Să cunoască provocările spirituale specifice slujitorului creștin și modalitățile în 

care trebuie să și le asume.  
 
B. COMPETENŢE SPECIFICE 

 Deprinderea disciplinelor spirituale. 
 Capacitatea de a aborda provocările spirituale ale viețuirii în Hristos, în 

contextul spiritual, eclesial, social și filosofic al culturii contemporane. 
 Capacitatea de a-i uceniciza pe semeni în vederea formării lor spirituale. 

 
C. EVALUARE 

- Evaluarea studenţilor se va realiza prin: 
1) Susţinerea unor teme, bazate pe lecturi din bibliografia obligatorie, în 

cadrul orelor de seminar (Dietrich Bonhoeffer, Costul uceniciei, trad. Ligia 
Taloș, Cluj-Napoca, Peregrinul, 2009, Ciprian Terinte, Viața Bisericii 
conform metaforelor pauline, Oradea, Societatea Biblică din România, 
2010). 

2) Test final scris din teoria predată la orele de curs și Ciprian Terinte, Viața 
Bisericii conform metaforelor pauline, Oradea, Societatea Biblică din 
România, 2010, p. 33-48). 
 Studenții înmatriculați la I.F.R. vor pregăti și temele de seminar 

notate la finalul fiecărei prelegeri, din lucrarea lui Dietrich 
Bonhoeffer, Costul uceniciei (pe lângă materialele notate mai 
sus). 

3) Redactarea unui eseu de 5-7 pagini, cu titlul: Ioan Gură de Aur – model 
de slujire creștină, conform lucrării biografice a lui Virgil Gheorghiu, Gură 
de Aur – atletul lui Hristos, Sibiu, Deisis, 2004. 
 Studentul trebuie să lectureze atent biografia menționată și să 

clasifice datele privitoare la slujitorul creștin, după cum urmează: 
1. Caracterul slujitorului creștin, după exemplul lui Ioan Gură de 
Aur; 2. Spiritualitatea slujitorului creștin, după exemplul lui Ioan 
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Gură de Aur; 3. Lucrarea slujitorului creștin, după exemplul lui 
Ioan Gură de Aur. 

- Nota finală va consta în media aritmetică a celor 3 note pe care studentul le-a 
obţinut (2 note, în cazul studenților înmatriculați la forma I.F.R.). 

- Pentru a promova cursul, studentul trebuie să obţină notă de trecere la fiecare 
dintre aceste forme de examinare. 

 
E. Cerinţe legate de curs 

- Lecturarea obligatorie a materialelor indicate în bibliografie. 
- Pentru participarea la cursuri şi seminarii, fiecare student trebuie să aibă la el o 

ediţie a Sfintei Scripturi. 
- Efectuarea temelor de seminar primite de fiecare student. 
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1 Se indică bibliografia minimală obligatorie. 


