
 
 

 
 

Examen de capacitate preoțească 

- sesiunea septembrie 2022 - 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul de lucru este de trei ore. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Se acordă 5 puncte pentru redactare, astfel: limbaj coerent, teologic – 2p; ortografia și 

punctuația – 2p; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1p. 

 

Subiectul I                                                                                                                30 de puncte 
 

A. Notează pe foaia de examen informația lipsă din următoarele enunțuri: 

 

1. Chemarea lui Saul la apostolat este relatată în cartea ...     2p 

2. Doi mitropoliți ai Moldovei (sec. XVII-XVIII) care au înființat câte un spital sunt ... 2p 

3. Referința biblică pentru textul: „[Iisus] a suflat asupra lor [a ucenicilor] și a zis: Luați Duh 

Sfânt; cărora veți ierta păcatele le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute” este ... 2p 

4. Două din cele cinci servicii deținute de Comitetul parohial sunt ...    2p 

5. Doi părinți (ale căror scrieri se află în Filocalie) care au tratat tema rugăciunii sunt ... 2p 

6. 1 Corinteni 1, 18: .... (redă textul)         2p 

7. Canonul 30 al Sfântului Ioan Ajunătorul se referă la faptul că  ...      2p 

8. Proscomidiarul simbolizează ...        2p 

9. Două momente din Sfânta Liturghie când sunt pomeniți cei adormiți sunt ...  2p 

10.  Cei doi ucenici ai Sf. Ap. Pavel hirotoniți episcopi și cărora le-a adresat epistole pastorale 

sunt ...            2p 

 

B. Notează pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect pentru 

următoarele enunțuri: 

 

1. „Clisiarnița” de lângă Biserica Sfântul Gheorghe (vechea catedrală mitropolitană) din 

Suceava este ctitorită de mitropolitul: 

a. Anastasie Crima;   b. Dosoftei;   c. Iacob Putneanul.      2p 

 

2. Textul liturgic „Aducându-ne aminte, așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele 

ce s-au făcut pentru noi ...” face parte din: 

a. anamneză;    b. epicleză;   c. diptice.             2p 

 

3. În Vechiul Testament, au preînchipuit Învierea lui Hristos: 

a. Iona și Moise;  b. Iona și Avraam;    c. Iosif și Iona.   2p 
 



 
 

4. Conform Canonului 8 Neocezareea, în cazul în care soția unui preot a căzut în adulter, 

a. preotul trebuie să o ierte, dacă își cere iertare și promite că nu se va repeta; 

b. preotul nu va mai putea sluji dacă va conviețui pe mai departe cu ea; 

c. preotul îi va da „carte de despărțire”, pentru împlini cuvântul Scripturii.  2p 

 

5. „Mâinile încrucișate” au preînchipuit Sfânta Cruce 

a. când Moise a despărțit Marea Roșie; 

b. la binecuvântarea fiilor lui Iosif de către Iacov; 

c. când apostolii au hirotonit pe cei șapte diaconi.      2p 

 

Subiectul al II-lea                                                                                           30 de puncte 
 

 Citește următorul text: 
 

„În Marea Roșie chipul Miresei celei neispitite de nuntă s-a scris de demult. Acolo Moise, 

despărțitor al apei, iar aici Gavriil, slujitor al minunii. Atunci adâncul l-a trecut cu 

picioare neudate Israil, iar acum pe Hristos L-a născut fără de sămânță Fecioara. Marea 

după trecerea lui Israil a rămas nestrăbătută, iar cea fără de prihană după nașterea lui 

Emanuel a rămas nevătămată. Cel Ce eşti şi mai înainte ai fost şi Te-ai arătat ca om, 

Dumnezeule (s.n.), miluiește-ne pe noi.”.   

(„Dogmatica”, glasul al V-lea) 

 

1. Prezintă evenimentul vechitestamentar la care face referire textul imnografic (referință 

biblică, descriere) și cum a fost el interpretat în legătură cu Maica Domnului (identifică 

analogiile făcute de imnograf);        6p 

2. Prezintă două texte vechitestamentare pentru pururea-fecioria Maicii Domnului; 4p   

3. Argumentează, dogmatic, de ce Maica Domnului este „Născătoare de Dumnezeu”; 5p 

4. Enumeră cinci sărbători ale Maicii Domnului;      5p 

5. Pornind de la fragmentul evidențiat cu litere cursive, argumentează, dogmatic, 

posibilitatea reprezentării lui Hristos în icoană;      5p 

6. De ce pornografia („dictatura imaginilor” păcătoase) este un păcat, care îi sunt efectele 

și cum poate fi ajutat cel stăpânit de ea?       5p 

 

Subiectul al III-lea                                                                                    25 de puncte 
  

 Ești rânduit de Arhiepiscopul tău să susții un eseu teologic la debutul Conferinței 

preoțești, al cărui motto este: „Iubirea ostașului față de împărat o arată războiul. Starea ta lăuntrică ți-

o arată rugăciunea” (Sf. Ioan Scărarul). 
 

 În elaborarea acestuia, vei surprinde următoarele puncte: 
 

1. Alegerea unui titlu sugestiv;         2p 

2. Trei aspecte ce deosebesc rugăciunea publică de cea particulară;   3p 

3. Trei semne văzute ce însoțesc rugăciunea și precizarea simbolismului lor;  6p 

4. Explicarea a două feluri de rugăciune (după cuprins) și precizarea unui argument 

scripturistic pentru fiecare;                             6p 

5. Comentarea în perspectivă duhovnicească a motto-ului indicat.    8p 


