
Nota ! Se puncteaza si structura compozitiei (introducere, cuprins, incheiere), inlantuirea logica a ideilor
,originalitatea lucrarii,utilizarea adecvata a limbajului religios.
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VARIANTA 1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul de lucru este de 3 ore.
 10 puncte din oficiu.

Subiectul I 20 puncte

Explicați urmatoarele noțiuni  teologice:

a. Providenţă
b. Profet
c. Erezie
d. Biserica
e. Liturghie
Subiectul II 30 puncte

Pornind de la textul:

„Acela însă, voind să se justifice, i-a spus lui Isus: „Şi cine este aproapele meu?” Isus a continuat:
„Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon şi a căzut în mâna tâlharilor care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au
strivit în bătaie, au plecat, lăsându-l pe jumătate mort. Din întâmplare, a trecut pe drumul acela un preot,
dar, văzându-l, a trecut mai departe.  La fel şi un levit, trecând prin locul acela, văzându-l, a trecut mai
departe. Dar un samaritean care călătorea a venit lângă el şi, văzându-l, i s-a făcut milă. Apropiindu-se, i-
a legat rănile, turnând untdelemn şi vin. Apoi, urcându-l pe animalul său de povară şi ducându-l la un han,
i-a purtat de grijă. În ziua următoare, a scos doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a spus: «Îngrijeşte-te de el şi
ceea ce vei mai cheltui îţi voi da când mă voi întoarce». Cine dintre aceştia trei crezi că este aproapele
celui căzut în mâinile tâlharilor?”  El a răspuns: „Cel care a avut milă de el”. Atunci Isus i-a spus:
„Mergi şi fă şi tu la fel!” (Lc 10,29-37)

Răspundeți la următoarele cerințe
a. Explicati de ce Isus a vorbit in parabole.
b. Precizați care sunt cele două categorii de parabole.
c. Identificati   trei   învătături din această  parabolă.
d. Precizati  modul  cum puneti  în practică cele  trei  învătaturi  identificate.

Subiectul III 40 puncte

Redactați un text  (1-2 pag) structurat pornind de la  afirmatia: ,,Noi adorăm un singur Dumnezeu în Treime
și Treimea în unitate”, (Sf. Atanasie) ținând cont de următorul plan:

a. Definiti misterul Sfintei Treimi.
b. Precizaţi un semn religios în care se foloseşte numele celor trei Persoane divine.
c. Relatați un moment descris în Noul Testament care prezintă manifestarea Sfintei Treime.
d. Descrieți cum vă manifestați credința în Sfânta Treime.

Se acordă 10 puncte din oficiu


