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Partea A. Test grilă (3 puncte). 

 

1. Evangheliile au început să apară în formă scrisă: 

a. în timpul vieții lui Isus 

b. la 25-35 de ani după învierea lui Isus 

c. la 100 de ani după înălţarea lui Isus 

2. Marcion a propus un canon eretic al NT care se baza: 

 a. pe cartile bisericilor din nordul Turciei. 

 b. pe evanghelia lui Luca si corpusul paulin 

 c. pe evanghelia lui Toma și lui Filip.  

3. Ierusalimul a fost distrus de romani în 

a. anul 70; b. anul 90; c. anul 132-136;  

4. Tatian a fost un creştin sirian care a compus în secolul 2: 

a. a cincea evanghelie a lui Isus;  

b. un rezumat al evangheliilor;  

c. prima sinteza a evangheliilor 

5. Athanasius din Alexandria a propus în sec. 4 ca Apocalipsa și 

epistola către Evrei : 

a. să fie incluse în canonul NT. 

b. să fie incluse în NT, daca autorii sunt de acord. 

c. să nu fie incluse, pentru că sunt discutabile. 

6. Sfântul Augustin spunea că primele evanghelii scrise au fost: 

a. Matei şi Marcu;  

b. Luca si Ioan;  

c. evangheliile cu genealogii. 

7. Evangheliile sinoptice sunt evangheliile din NT care sunt: 

a. complementare; b. asemănătoare; c. optic valabile.  

8. Luca a fost: 

a. primul doctor creștin; b. teolog, istoric si autor literar;  

c. primul creștin misionar navigator. 



9. Cartea Faptele Apostolilor are o structură: 

a. în două părți, faptele lui Petru și Faptele lui Pavel. 

b. în trei părți, începutul Bisericii la Ierusalim, începutul 

 misiunii la Ierusalim, continuarea misiunii în imperiul 

 roman. 

c. în patru părți: faptele apostolilor din Ierusalim, faptele 

diaconilor, faptele misionarilor, inceputul prigoanei. 

10. In NT au fost numiti apostolii neamurilor următorii: 

a. Pavel și Barnaba; b. Petru, Pavel și Barnaba;  

c. Petru și Pavel. 

 

 

Partea B. Alegeţi două din următoarele subiecte şi scrieţi câte un 

răspuns de 600 de cuvinte la fiecare (2x3=6 puncte). 

 

1. Sinoptici1: Dați definiția genului literar și teologic al evangheliei 

și ilustrați definiția dată prin prezentarea scurtă a unei evanghelii 

din NT, la alegere. 

 

2. Sinoptici2: Prezentați temele literar-teologice ale evangheliei 

după Luca. 

  

3. Ioan1: Prezentaţi structura generală a evangheliei după Ioan și 

discutați intenția lui Ioan cu evanghelia sa, în relație cu autorii 

sinoptici. 

  

4. Ioan2: Prezentaţi temele teologice și literare ale evangheliei după 

Ioan. Ce fel de rol are întrebarea „Cine este Isus” în compoziția 

evangheliei Ioan ? 

 

5. Faptele apostolilor1: Explicați de ce Luca poate fi descris ca 

istoric, teolog și autor beletristic. 

 

6. Faptele apostolilor2: Prezentati semnificația și importanța temei 

călătoriei in Luca-Fapte. 

 

 


