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•
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
10 puncte se acordă din oficiu

SUBIECTUL I

20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur
răspuns corect.
1. Marcu îl însoțește pe Sf. Ap. Pavel în:
c) 27 aprilie;
a) prima călătorie misionară;
b) a doua călătorie misionară;
4. Simbolul iconografic reprezentativ al Sf.
c) a treia călătorie misionară;
Ev. Luca este:
a) înger;
2. Numele evreiesc al Sf. Ev. Marcu a fost:
b) leu;
a) Iosif;
c) taur;
b) Ioan;
c) Iuda;
5. Sf. Ap. și Ev. Luca a predicat Evanghelia
în:
3. Sf. Ev. Marcu este prăznuit în calendarul
a) Ierusalim, Siria, Antiohia, Italia;
ortodox în data de:
b) Dalmația, Galia, Italia, Macedonia;
a) 24 aprilie;
c) Macedonia, Antiohia, Corint, Efes; aaaa
b) 25 aprilie;
SUBIECTUL II

30 puncte

Pornind de la textul de mai jos răspundeți la cerinţele formulate:
„Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieși decât numai cu rugăciune și cu post.”
a) Menționați cartea și capitolul unde întâlnim acest text în Sfânta Scriptură;
b) Cui se adresează Mântuitorul rostind aceste cuvinte?
c) Cum se numesc rugăciunile specifice cultului ortodox de alungare a demonilor?
SUBIECTUL III

40 puncte

Realizați un eseu de minimum două pagini cu titlul „ Biruința în fața ispitelor ” în care să precizați
modul în care a fost ispitit Mântuitorul în pustiul Carantaniei și felul cum înțelege creștinul de astăzi să
facă față tentațiilor lumii moderne. În cuprinsul eseului veți valorifica în mod creativ cunoștințele morale
și dogmatice ce decurg din Evanghelia Sf. Ap. Luca
Notă: Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), abordarea aspectelor cerute,
înlănţuirea logică a ideilor, utilizarea corectă a termenilor teologici şi citarea din Sfânta Scriptură.
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