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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
Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur
răspuns corect.
1. Termenul de „introducerea în cărțile Sfintei
Scripturi” a fost întrebuințat pentru prima dată
de:
a) Cassiodor;
b) Adrian;
c) Sf. Ioan Gură de Aur;
2. Sf. Scriptură se numește sfântă și după
conținut pentru că ea cuprinde:
a) adevăruri religioase descoperite de
Dumnezeu nouă;
b) sfaturi teoretice pentru viața noastră,
pentru ajungerea scopului supranatural;
c) evenimente istorice ale lumii antice
egiptene;

3. Autorul principal al Sfintei Scripturi este:
a) Moise;
b) Dumnezeu;
c) Profeții:
4. Încheierea canonului la evrei s-a făcut după
întoarcerea din robia babilonică de către:
a) Ezdra și Neemia;
b) Ezdra;
c) Maleahi;
5. Prima mențiune despre Sfânta Treime în
Vechiul Testament o întâlnim la:
a) Avram la stejarul Mamvri;
b) Crearea omului;
c) Turnul Babel

SUBIECTUL II
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:

30 puncte

„ Să nu-ți faci chip cioplit și nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus,
și din câte sunt pe pământ, jos, și din câte sunt în apele de sub pământ. Să nu te închini lor, nici să le
slujești, că Eu, Domnul Dumnezeul tău sunt... ”
a) Menționați cartea și capitolul unde întâlnim acest text în Sfânta Scriptură;
b) Cui se adresează textul și cui a fost dat?
c) Ce se interzicea prin acest text și de ce?
d) Ce fel de raport reglementează textul de mai sus?
e) Cum înțelegeți astăzi valabilitatea afirmației din textul dat;
SUBIECTUL III
40 puncte
Realizați un eseu de minimum două pagini cu titlul „ Libertatea și superioritatea omului
paradisiac ” în care să argumentați că Omul este cununa creației, liber să facă ceea ce dorește, dar este și
responsabil de faptele sale.
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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