
 
 

 
 

Examen de capacitate preoțească 
Sesiunea septembrie 2021 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul de lucru este de trei ore. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Se acordă 5 puncte pentru redactare, astfel: 

o limbaj coerent, teologic – 2p; 
o ortografia și punctuația – 2p;  
o așezarea în pagină, lizibilitatea – 1p. 

 
 
Subiectul I                                                                            30 de puncte 
 
Notează pe foaia de examen informația lipsă din următoarele enunțuri: 
 

1. Cei doi fii ai lui Avraam se numeau ...       2p 
2. Cea mai reprezentativă ctitorie a mitropolitului Anastasie Crimca este ... 

ridicată în ...           2p 
3. Două lucrări importante ale mitropolitului Dosoftei sunt ...    2p 
4. Preacinstirea Maicii Domnului a fost statornicită la Sinodul ... ecumenic din 

anul/locul ...           2p 
5. Moșii de iarnă și Moșii de vară sunt denumirile pentru ...    2p 
6. Două dintre păcatele grele (capitale) sunt ...       2p 
7. La sărbătorile Sfintei Cruci, imnul Sfinte Dumnezeule se înlocuiește cu ...  2p 
8. Referința biblică pentru textul: Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au 

grăit cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și 
urmați-le credința este ...          2p 

9. Ultimele două părți ale anaforalei sunt ...      2p 
10. Doi Sfinți Părinți care au alcătuit lucrări despre cinstirea Sfintelor Icoane sunt 

...              2p 
11. Textul biblic în care Fecioara Maria este numită „Maica Domnului” este ...  2p 
12. Două dintre scopurile căsătorie sunt ...        2p 
13. În afară de Liturghia catehumenilor, celelalte două părți ale Sfintei Liturghii sunt 

...            2p 
14. Matei 28, 19-20: .... (redă textul)        2p 
15. Canonul 7 al Sfântului Nichifor Mărturisitorul se referă la faptul că  ...   2p 



 
 

 
Subiectul al II-lea                                                                          30 de puncte 
 
Citește următorul text: 
 

„Pus-a Moise pe stâlp doctorie împotriva mușcării celei stricăcioase și 
înveninată; și cu lemnul cel în chipul Crucii l-a legat pe șarpele ce se târa pe 
pământ, vătămarea cea potrivnică într-însa biruind”.   
 

(Minei, 14 septembrie, Utrenie, cântarea 1, tropar 2) 
 

1. Care este preînchipuirea vechitestamentară a Sfintei Cruci la care face referire 
imnul de mai sus? (descriere; referință biblică; citare în Noul Testament); 6p 

2. Prezentați alte două preînchipuiri ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament; 4p 
3. Prezentați două argumente noutestamentare pentru cinstirea Sfintei Cruci; 4p 
4. Enumerați trei zile de sărbătorire/cinstire a Sfintei Cruci;   3p 
5. Ce semnificație are Crucea de pe pieptul unui creștin adormit și de la căpătâiul 

mormântului său?         2p 
6. Ce semnificație au, în legătură cu Pătimirile Domnului: proscomidiarul (a), 

copia (b), scoaterea Sfântului Agneț și străpungerea (c), acoperămintele (d), 
acoperământul cel mare (e)?        5p 

7. Cum poate fi descrisă „crucea” unui tânăr creștin în societatea de astăzi?  6p 
 
 
 

Subiectul al III-lea                                                                        25 de puncte 
 
Compuneți un eseu teologic cu tema: 
 

„Preotul – slujitorul lui Dumnezeu înaintea oamenilor și slujitorul 
oamenilor înaintea lui Dumnezeu”. 

 
 În elaborarea acestuia veți surprinde următoarele puncte: 

1. Trei aspecte/situații din viața lui Moise și aplicarea acestora în slujirea preotului 
de astăzi;          9p 

2. Importanța slujirii învățătorești în lucrarea preotului (două aspecte); 4p 
3. Provocări ale slujirii preoțești (trei provocări);     6p 
4. Două argumente pentru care preotul se deosebește de restul comunității. 6p 


