Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
___________________________________________________________________________________

Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox
Etapa județ eană/Municipiul Bucureș ti
19 martie 2011
CLASA A IX-A
Toate subiectele sunt obligatorii
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
10 puncte se acordă din oficiu

SUBIECTUL I

20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.
1. Modalitatea de cinstire a sfinţilor este următoarea:
a) sărbători în cinstea lor;
b) parastase de comemorare a lor;
c) introducerea în calendar din timpul vieţii.
2. Actul de recunoaştere a unui sfânt se numeşte:
a) consfinţire;
b) hirotonie;
c) canonizare.
3. Odată cu intrarea în mănăstire, monahii respectă
următoarele voturi monahale:
a) fecioria, sărăcia, ascultarea;
b) libertatea, munca, rugăciunea;
c) îmbogăț irea, rugăciunea, milostenia.
4. Misiunea preotului duhovnic este :
a) doar de a săvârşi Sfintele Slujbe;
b) de a călăuzi creştinii pe calea mântuirii prin Taina
Spovedaniei;
c) de a supraveghea desfăşurarea vieţii cultice.
5. Canonul dat de preot la Spovedanie este:
a) o modalitate de a evita continuarea săvârşirii
păcatului şi de a cultiva virtutea;
b) o sancţiune dată pentru păcatele mărturisite;
c) o rugăciune de laudă la adresa sfinţilor.
6. Printre datoriile faţă de sine se regăsesc şi
următoarele:
a) lauda şi spovedania;
b) respectul şi cunoaşterea;
c) milostenia şi mândria.
7. Dintre Ierurgii fac parte:
a) Vecernia, Utrenia şi Miezonoptica;

b) Parastasul, Sfinţirea apei ș i Sfeș tania;
c) Botezul, Spovedania şi Maslul.
8. Păcate împotriva iubirii lui Dumnezeu sunt:
a) nerăbdarea;
b) trândăvia;
c) fanatismul religios.
9. Cinstirea acordată Maicii Domnului se mai numeşte:
a) Venerare;
b) Adorare;
c) Supravenerare.
10. Maica Domnului a fost numită în Noul Testament de
către îngerul Gavriil:
a) „Plină de har”;
b) „Cea mai cinstită dintre femei”;
c) „Fericită a lui Dumnezeu”.

SUBIECTUL II
puncte

30

Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele:
„Făcând bine altora, noi ne facem bine şi nouă. Cu preţul ieftin al binefacerii în folosul oamenilor, noi
putem dobândi nepreţuita Împărăţie a lui Dumnezeu.”
Filaret - Episcopul Moscovei
1. Identificaț i virtutea morală cerută creştinilor;
2. Precizaț i importanţa acestei virtuţi pentru desăvârşirea creştinului;
3. Explicaţi relaţia dintre iubire, milostenie şi credinţă din prisma datoriilor faţă de aproapele.

SUBIECTUL III
puncte

40

„Cultul divin este vieţuire în rai, împreună-şedere, comuniune curată, iubitoare, nedesfăcută cu Dumnezeu
şi cu sfinţii, mulţumire şi doxologie aduse Domnului cu buze nevrednice şi început al doxologiei veşnice, cu buze
duhovniceşti, împreună cu îngerii, în trup transfigurat şi slăvit; - preamărirea sfinţilor lui Dumnezeu e şcoală a
evlaviei şi a toată virtutea, primire a celui mai înalt har în rugăciune şi în taine, creştere împreună cu Dumnezeu şi
îndumnezeire.”
(Sf. Ioan de Kronştadt, Liturghia – cerul pe pământ)
Inspirându-vă din textul de mai sus, redactaț i un eseu de aproximativ două pagini, în care să arătaţi rolul
Sfintelor Slujbe ș i modul de împlinire a datoriilor faţă de Dumnezeu, evidenț iind care este starea noastră atunci
când ne pregătim pentru întâlnirea cu Acesta. Daţi eseului un titlu potrivit.
Notă: Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), respectarea temei eseului,
înlănţuirea logică a ideilor, utilizarea corectă a termenilor teologici şi citarea din Sfânta Scriptură.

