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RECAPITULARE 
CLASA A VIII-A 

 
 
SUBIECTUL I  

 
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate: 

A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său şi a făcut din noi o împărăţie şi 

preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin. Iată că El vine pe 

nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina 

Lui! Da, Amin (Apocalipsa 1:5b-7) 

 
1 Precizaţi două evenimente importante din lucrarea de  mântuire la care face referire textul  
2 Explicaţi semnificația expresiei  Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile 

pământului se vor boci din pricina Lui! 
3 Menţionaţi principalele două însușiri ale unui om ale cărui păcate au fost spălate prin sângele lui 

Hristos 
4 Evidențiați cu ajutorul  Scripturii trei caracteristici ale unui om pregătit să-L întâmpine cu bucurie pe 

Hristos 
 
SUBIECTUL II  

 
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia: Epistolele Apostolului Pavel sunt epistole ocazionale. Ele au fost 

generate de rezolvarea unor probleme concrete din viața Bisericii. 

 
În redactarea textului, trebuie: 

- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea 

mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii; 
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de 

ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii 

pertinente. 
 
SUBIECTUL III  
 

Pornind de la textul Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub 

har. (Romani 6:14), redactați o compunere de 2-4 pagini, pe tema biruinței creștinului asupra păcatului. În 

redactarea compunerii veți avea în vedere: 

 
a) semnificația trăirii sub Lege, respectiv a trăirii sub har 
b) avantajele  pe care le  are viața trăită sub har  în lupta cu păcatul 
c) explicarea înfrângerii pe care deseori,  oamenii o experimentează,  în lupta cu păcatul 
d) descrierea modului în care un om care se află sub Lege, ajunge să trăiască sub har 
e) formularea unui titlu sugestiv și reprezentativ pentru compunere. 


