Etapa națională a olimpiadelor școlare - 2019
Probă scrisă
RELIGIE - CULTUL ORTODOX
02 mai 2019
Clasa a X-a
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I
(30 puncte)
Citește cu atenţie textul următor:
Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim,
este puterea lui Dumnezeu. (I Corinteni 1, 18)
Rezolvă următoarele cerințe:
1. Identifică în textul dat o numire a Sfintei Cruci;
2. Menționează trei modalități de cinstire a Sfintei Cruci în viața creștinilor;
3. Numește două sărbători închinate Sfintei Cruci din timpul anului bisericesc;
4. Prezintă în cinci-șapte rânduri sensul spiritual al Sfintei Cruci;
5. Explică în maximum zece rânduri de ce crucea, din obiect de tortură, devine obiect de
cult și de cinstire pentru creștini.
SUBIECTUL al II-lea
(20 puncte)
Scrie un text argumentativ de 15-20 de rânduri, despre importanța reconcilierii în viața
creștinului, având în vedere îndemnul Mântuitorului: Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi
acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea
altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău. (Matei 5, 23-24)
În redactarea textului, trebuie:
- să respecți construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaborezi 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 al III-lea
(40 puncte)
Pornind de la textele scripturistice:
Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că
cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate
să-L iubească. Şi această poruncă avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu să iubească şi pe
fratele său. (I Ioan 4, 20-21),
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. (Matei 5, 6),
redactează un eseu de 2-3 pagini cu titlul Iubire și dreptate în viața creștinului.
În redactarea eseului vei avea în vedere următoarele repere:
1. Definirea virtuților iubire și dreptate;
2. Raportul dintre iubirea și dreptatea umană, ca reflex al iubirii și dreptății divine;
3. Evidențierea superiorității iubirii în fața dreptății;
4. Rolul iubirii și al dreptății în societatea contemporană.
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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