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

SUBIECTUL I

20 puncte

A. Prezentați pe scurt mânăstirile ctitorite de Sfântul Nicodim, potrivit tradiției, în sudul și nordul
Dunării.
B. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur
răspuns corect.
1. Primele încercări pentru recunoașterea oficială a Mitropoliei Moldovei de către Patriarhia Ecumenică,
au avut loc în timpul domniei lui:
a) Bogdan
b) Petru Mușat
c) Roman Mușat
d) Ștefan cel Mare
2. „Descălecarea” voievodului Bogdan în Moldova a avut loc în anul:
a) 1359
b) 1347
c) 1340
d) 1350
3. Mânăstirea Peri din Maramureș a fost închinată Patriarhiei din Constantinopol în anul 1391 de către:
a) Sas și Drag
b) Balc și Dragoș
c) Balc și Drag
d) Egumenul Pahomie
4. “Hristos stăpânește și în ținuturile sarmaților, dacilor, germanilor și sciților”. Identificați autorul
acestei afirmații:
a) Eusebiu de Cezareea b) Tertulian
c) Iudeul Trifon
d) Origen
SUBIECTUL II

30 puncte

Vorbind de provincia Sciția Mică, sunt cunoscute și numele câtorva teologi învățați din aceste părți.
Pornind de la acest text, răspundeți la următoarele cerințe:
1. Explicați cine a fost Sfântul Ioan Casian.
2. Precizați ucenicul cărui Sfânt Părinte a fost.
3. Numiți operele Sfântului Ioan Casian .
4. Argumentați importanța lui Dionisie Exigul pentru ”era creștină”.
SUBIECTUL III

40 puncte

Redactați un eseu despre Mitropolia Ungrovlahiei. În realizarea eseului veți dezvolta următoarele
aspecte:
a) Voievodul Basarab
b) Recunoașterea mitropoliei Ungrovlahiei
c) Iachint de Vicina
d) Urmașii lui Iachint
Notă! Se punctează utilizarea limbajului teologic adecvat, structurarea prezentării, respectarea succesiunii
cronologice/logice a faptelor istorice.
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