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Probă scris ă 

 
Religie Baptist ă 

 

Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

I.A. Citiți cu atenție textul următor:  
 ”Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi 
pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi 
poporul Meu.” (Ieremia 31:33) 
 
Pornind de la acest text, răspundeți la următoarele cerințe: 
 a) Definiți conceptul de legământ în Vechiul Testament. 
 b) Explicați, pe scurt, semnificația Legământului cel Nou în Isus Hristos.                                                                       

10 puncte 
 

I.B.  Se dă textul biblic: 
 Dar Domnul i-a zis: ”Du-te, căci el este un vas, pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu 
înaintea Neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel; și îi voi arăta tot ce trebuie să 
sufere pentru Numele Meu”. (Faptele Apostolilor 9:15-16).  
 
Pornind de la acest text, elaboraţi un eseu cu titlul „Răspândirea creștinismului printre neamuri”. În 
alcătuirea eseului veţi urmări:  

a) Alegerea și trimiterea apostolului Pavel în misiune; 
b) Aspecte ale strategiei misionare în lucrarea lui Pavel; 
c) Piedici în calea răspândirii Evangheliei printre neamuri; 
d) Misiunea și întemnițarea lui Pavel la Roma.  

20 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
II.A. Descrieţi trei principii morale esențiale, folosind ca bază Cele zece porunci. 

15 puncte 
 

II.B. Analizaţi, pe scurt, două adevăruri despre Împărăția lui Dumnezeu așa cum reies din Pilda 
fiului risipitor. Pentru predarea unuia dintre aceste adevăruri la o clasă de gimnaziu, formulaţi trei 
competenţe specifice.   

 15 puncte 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Procesul de învățământ – analiză conceptuală și abordări interacționale între învățare - predare - 
evaluare. 
 
 


