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02 mai 2019

Clasa a IX-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I                                                                                                                    (30 puncte)  
Pornind de la textul: Și precum voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea faceți-le și voi lor. (Luca
6, 31), rezolvați următoarele cerințe:

1. Definește iubirea creștină față de aproapele;
2. Enumeră patru datorii față de viața sufletească a aproapelui;
3. Menționează cinci fapte ale milosteniei trupești față de aproapele;
4. Explică în 8-10 rânduri citatul următor: 

Iar Eu vă zic vouă: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine
celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. (Matei 5, 44)

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                         (20 puncte)  
Se dă textul următor: 
           Ascultarea de duhovnic este viaţă veşnică, scară cerească, bogăţie de cununi, lucru
îngeresc, lupta nepătimirii, suire grabnică şi călătorie la cer (Sfântul Grigorie Sinaitul).

Realizează un text argumentativ de 25-30 de rânduri, pornind de la citatul de mai sus, în care să
precizezi importanța duhovnicului în viața creștinului.

În redactarea textului, urmărește:
- să respecți construcția unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea unui

vocabular adecvat exprimării unei opinii;
- să elaborezi propria argumentare în concordanță cu tema dată: formularea propriei opinii față

de ideea exprimată, enunțarea argumentelor adecvate și formularea unei concluzii pertinente.

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                        (40 puncte)  
 Analizând îndemnul părintelui Dumitru Stăniloae: 

Numai iubind pe Dumnezeu şi numai în conştiinţa că e iubit de Dumnezeu, omul înaintează
într-o viaţă de care nu se satură niciodată, alcătuiește un eseu de 2-3 pagini, în care să prezinți
modalitățile prin care omul poate ajunge de la chip la asemănarea cu Dumnezeu. 

În alcătuirea eseului vei avea în vedere următoarele repere:
1. Definirea termenilor „chip” și „asemănare”;
2. Evidenţierea treptelor urcușului duhovnicesc;
3. Cunoașterea lui Dumnezeu prin rugăciune.

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică
a  ideilor,  originalitatea  lucrării,  utilizarea  adecvată  a  limbajului  religios  şi  citarea  din  Sfânta
Scriptură.                                                                                                                             
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