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Probă scrisă

RELIGIE - CULTUL ORTODOX
23 martie 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)

Citește cu atenție textul următor:
Şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea la care v-a chemat, care
este bogăţia slavei moştenirii Lui, în cei sfinţi, și cât de covârşitoare este mărimea puterii Lui faţă
de noi, după lucrarea puterii tăriei Lui, pentru noi cei ce credem. (Efeseni 1, 18-19)
Pornind de la textul de mai sus, răspunde la următoarele cerințe:
1. Precizează termenii care definesc evlavia creștinilor față de Dumnezeu, Maica Domnului și
sfinți.
2. Enumeră patru sărbători închinate Sfintei Fecioare Maria, precizând datele lor de cinstire.
3. Menționează patru modalități de cinstire ale lui Dumnezeu.
4. Explică, pe scurt, expresia subliniată din textul dat.
SUBIECTUL al II-lea

(20 puncte)

Se dă textul următor:
Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveţi de
la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? (I Corinteni 6, 19).
Realizează un text argumentativ de 25-30 rânduri, pornind de la textul de mai sus, în care
să evidențiezi importanța datoriilor creștinului față de sine.
În redactarea textului, trebuie:
- 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)

Pornind de la textul:
Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri, pentru toţi
oamenii. (I Timotei 2, 1)
Redactează un eseu de 2-3 pagini, cu tema implicarea tânărului în viața liturgică.
În alcătuirea eseului vei avea în vedere următoarele repere:
a) pregătirea trupească și sufletească pentru participarea la sfintele slujbe;
b) comportamentul creștinului în biserică;
c) importanța slujbelor Bisericii în viața noastră.
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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