
Examen la Noul Testament –  

ITBB 31 ian 2019 
 

1. punct oficiu 

 

Partea A. Test grilă (3 puncte) 

 

1. Evangheliile au început să apară în formă scrisă: 

a. imediat după martiriul lui Ştefan 

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

c. după căderea Templului in AD 70 

2. Marcion a modificat scrierile NT in sec. 2 și a păstrat doar: 

a. Apostolikon si Diakonon; b. Evanghelion si Apostolikon;  

c. Diakonon si Sinoptikon. 

3. Ierusalimul a fost numit distrus de romani și re-construit cu 

numele Aelia Capitolina: 

a. anul 70; b. anul 132-136; c. anul 150. 

4. Ereticul Montanus a pretins că este: 

a. Mangaietorul (Parakletos); b. Revelatorul (Apocaliptos); 

c. Prorocul (Profetes). 

5. Talmudul are două părţi principale: 

a. Mişna şi Tosefta;  

b. Haggada şi Halakha;  

c. Mişna şi Ghemara. 

6. Problema sinoptică se ocupa cu: 

a. cronologia Pastelor in evanghelii. 

b. explicarea relatiei Ioan – sinoptici 

c. legătura intre Matei, Marcu si Luca. 

7. Cele mai multe pilde ale lui Isus sunt în evangheliile: 

a. Ioan şi Marcu; b. Luca şi Matei; c. Matei şi Ioan. 

8. Luca a scris evanghelia pentru: 

a. greci b. iudei c. egipteni. 

9. Faptele Apostolilor se ocupa cu faptele: 

a. celor 12 apostoli ; b. lui Petru și Pavel ; c. ale lui Pavel si 

Apolo;   



10. Avem patru evanghelii in Noul Testament deoarece ele: 

a. reprezintă cele patru puncte cardinale pentru misiune;   

b. au fost scrise de patru apostoli evanghelisti;  

c. 2 apostoli si 2 evanghelisti au fost inspirati sa scrie. 

 

 

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

răspuns de 600 de cuvinte la fiecare (3 puncte fiecare răspuns). 

 

1.Sinoptici 1: Discutați ce înseamnă în contextul NT expresia 

„evanghelia după cutare…” și exemplificați pe cazul evangheliei 

după Luca sau după Ioan 

 

2.Sinoptici 2: Prezentați genealogiile lui Isus în evanghelii și care 

este rolul lor în narațiunea lui Luca și, respectiv, Matei. 

 

3. Ioan1: Prezentați și discutați semnificația evanghelistică a celor 

două părți din evanghelia lui Ioan: 1-12 și 13-21. 

 

4. Ioan2: Discutați Prezentaţi seria expresiilor „Eu sunt” din Ioan 

şi discutaţi semnificaţia lor în ansamblul cărții lui Ioan. 

 

5. Fapte 1: Prezentați și discutați metoda misionară și pedagogică a 

apostolului Pavel în comparație cu metoda misionară și pedagogică 

a lui Barnaba. 

 

6. Fapte 2: Prezentaţi și discutați metoda misionară și pedagogică a 

lui Pavel și a Mântuitorului Hristos. 


