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Admitere la Academia duhovnicească 

TEST GRILĂ: 

1. Dintre toți oamenii de pe pământ: 

a) Eu sunt cel mai bun. 

b) Eu sunt printre cei mai buni. 

c) Eu nu sunt nici bun, nici rău. 

d) Eu sunt printre cei mai răi. 

e) Eu sunt cel mai rău dintre toți. 

 

2. În ceea ce privește faptele dumneavoastră: 

a) Eu le-am făcut pe toate desăvârșit. 

b) Majoritatea faptelor mele sunt bune. 

c) Unele sunt bune, unele sunt rele. 

d) Cele mai multe sunt rele. 

e) Cu adevărat, nu știu să fi făcut nimic bun în toată viața mea. 

 

3. Ce credeți despre mântuire: 

a) Toți vor pieri, doar eu singur mă voi mântui. 

b) Eu merit sigur să fiu mântuit. 

c) Nici un om nu se va mântui. 

d) Toți se vor mântui, până și dracii, iadul va fi desființat. 

e) Toți se vor mântui, doar eu singur voi pieri. 

 

4. Din punct de vedere etic: 

a) Toți oamenii sunt niște ticăloși, eu sunt un om cumsecade. 

b) Unii oameni sunt ticăloși, eu nu sunt un ticălos. 
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c) Nu toți oamenii sunt ticăloși, dar nici eu nu sunt un ticălos. 

d). Eu sunt printre cei mai mari ticăloși din lume. 

e) Eu sunt cel mai mare ticălos din lume, de trei ori ticălosul, singurul vrednic de osânda iadului. 

 

5. Cine este cel mai mare din lume? 

a) Eu sunt cel mai mare dintre toți, altul mai desăvârșit ca mine nu există. 

b) Eu sunt printre cei mai mari din lume. 

c) Eu sunt pe la mijloc, nici mare, dar nici mic. 

d) Eu sunt printre cei mai mici de pe pământ. 

e) Eu sunt cel mai mic dintre toți. 

 

6. Cine este cel mai ințelept? 

a) Eu sunt cel mai mare înțelept. 

b) Eu sunt printre primii înțelepți din lume. 

c) Eu îi depășesc în înțelepciune și pricepere pe cei din jurul meu. 

d) Eu sunt mai prost decât unii dintre noi 

e) Eu sunt cel mai prost dintre toți. 

 

7. Cine este cel mai mândru? 

a) Eu sunt cel mai smerit dintre toți. 

b) Eu sunt printre cei mai smeriți din lume. 

c) Eu sunt de cele mai multe ori smerit, dar am momente de mândrie. 

d) Eu sunt de cele mai multe ori un om mândru. 

e) Eu sunt cel mai mândru și mai rău dintre toți, singurul vrednic de osânda iadului. 
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8. Sunteți un sfânt sau un păcătos? 

a) Eu sunt cel mai mare sfânt. 

b) Eu sunt cu un mare grad de sfințenie. 

c) Eu nu prea am păcate, dar nici sfânt nu sunt. 

d) Eu sunt printre cei mai păcătoși. 

e) Eu sunt cel mai păcătos dintre toți. 

 

9. Câte lucruri bune ați săvârșit până acum? 

a) Am multe fapte bune, merg des la biserică, fac multă milostenie, nu sunt ca cei care toată ziua fac rele. 

b) Am mai făcut și fapte rele, dar majoritatea pe care le-am dus la bun sfârșit sunt bune și foarte bune. 

c) Am făcut multe lucruri bune, dar și multe fapte rele. Sunt ca toți ceilalți. 

d) Am făcut multe rele, dar nu-s eu chiar cel mai rău dintre toți. 

e) Nu știu să fi pus început bun. Eu niciodată, nici un bine n-am făcut. 

 

10. Câte greșeli faceți dumneavoastră? 

a) Eu nu greșesc niciodată. 

b) Toți oamenii fac greșeli, mai puțin eu. 

c) Mai greșim, și unii și alții. 

d) Eu numai greșeli fac, dar și din vina altora. 

e) Pe nimeni altul nu știu să fi greșit afară de mine. Eu sunt singurul vinovat de toate. 

 

 

Răspunsuri corecte: e) 

 


