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I.Vechiul Testament
a) Împărţirea Bibliei ebraice, importanţa ei pentru cultura universală şi de ce
noi o numim cuvântul lui Dumnezeu? (2 puncte).
b) Ce şti despre triada Saul-David-Solomon? Dintre cei trei mari profeţi, care.
vă este mai simpatic şi de ce? Mă interesează să specificaţi câteva
argumente teologice . (3 puncte).
c) De ce Moise este considerat ca fondatorul poporului israelit? Prezentaţi pe
scurt câteva în acest sens. Templul de la Ierusalim: etapele sale de
dezvoltare, precum şi importanţa şi semnificaţia sa religioasă. (5 puncte).
II. Noul Testament
a) Vreau o scurtă prezentare în termeni teologici a Predicii de pe Munte. Ce
este o parabolă şi pentru care motiv sunt ele folosite? (2 puncte).
b) Ce ştiţi despre Copilăria lui Isus? (Mat 1-2) şi (L.c.l;S".2) .. Analizaţi în
puţine cuvinte conţinutul pericopei Le 1,1-4. (3 puncte).
c) Ce ştii despre textele biblice în care se vorbeşte despre suferinţa, patima,

moartea şi învierea lui Isus Cristos? (5 puncte).

III. Septuaginta şi Vulgata, primele traduceri ale Bibliei
a) Prezentaţi, pe scurt, istoricul celor două traduceri Septuaginta şi Vulgata?
De ce au fost necesare aceste traduceri şi ce au adus ele nou? (2 puncte).
b) Descrieţi templul de la Ierusalim; importanţa şi rolul religios pe care l-a
jucat în istoria poporului evreu? (3 puncte).
c) Ce ştiţi despre creaţia omului în Biblie? Referiţi-vă pe scurt la cele două
variante biblice ale creaţiei, în general, şi a omului, în special? (5 puncte).
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. N.B. În toate aceste studii 'semnalate de mine, dar în special în studiul
intitulat Calea spre oamenii, beneficiază de o bibliografie bogată, în toate
limbile de circulaţie. Puteţi găsi în acest material bibliografic suficiente
date care să vă ajute mai bine la conturarea unor răspunsuri bune.
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