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  I. Încercuiți varianta corectă de răspuns. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

 

    II. Asociaţi fiecăreia dintre treptele desăvârşirii creştine (credinţa, frica de Dumnezeu, pocăinţa, 

înfrânarea, răbdarea, nădejdea, lipsa păcatului) cel puţin două atribute care caracterizează viaţa 

credinciosului. Motivaţi răspunsurile în contextul actual.  

 

 

III. Pornind de la afirmaţia Sfântului Ioan Gură de Aur: „Dumnezeu se foloseşte de mâinile şi glasul 

preotului ca să trimită harul Sfântului Duh în lume!”, redactaţi un eseu de maxim două pagini în care 

să evidenţiaţi diferenţa dintre un psiholog şi un preot-duhovnic în actul consilierii adolescenţilor.   

 

 

 

 

Punctaj acordat:  

Subiectul I – 20 puncte 

Subiectul II – 20 puncte  

Subiectul III – 50 puncte 

Oficiu – 10 puncte  

Total = 100 puncte.  

 

 

 

 

 

 

1. Faptele milei sufleteşti sunt: 

a. Datorii față de noi înşine;  

b. Datorii față de aproapele; 

c. Datorii față de Dumnezeu; 

 

 

2. Apostolatul creştin reprezintă: 

a. Un act ce trebuie îndeplinit; 

b. Modalitatea slujirii aproapelui;  

c. Manifestarea venerării sfinţilor;  

 

3. Faptele milei trupești sunt  

a. Datorii față de Dumnezeu; 

b. Datorii față de aproapele;  

c. Datorii față de noi înşine;  

 

 

4. Participarea la slujbele Bisericii: 

a.  Reprezintă o modalitate de manifestare    

      a Adorării lui Dumnezeu; 

b. Este necesară doar când avem nevoie;  

c. Reprezintă o tradiție care ar trebui să fie 

respectată; 
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I. Încercuiți varianta corectă de răspuns. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

 

1. Panteismul:                                                                 2.  Deismul reprezintă: 

   a. Este o concepţie filosofică modernă;                          a. Recunoaşterea lui Dumnezeu drept cauza     

   b. Dumnezeu este identic cu lumea înconjurătoare;            primară a lumii;  

   c. Creaţia există de la sine şi prin sine;                           b. Recunoaşterea a doi dumnezei; 

                                                                                            c. O concepţie ce susţine evoluţionismul; 

 

 

 3. Evoluţionismul susţine:                                              4. Ateismul: 

     a. Universul se dezvoltă în permanenţă;                        a. Respinge exiztenţa divinităţii;   

     b. Lumea materială a evoluat din fiinţa divinităţii;        b. Acceptă existenţa mai multor divinităţi;  

     c. Divinitatea este cauza primară a lumii;                      c. Susţine că Dumnezeu se confundă cu  

                                                                                                creaţia proprie; 

 

 

  II. Comentaţi următoarele afirmaţii: 

 1. Căderea protopărinţilor noştri Adam şi Eva în păcatul strămoşesc a cauzat degradarea legăturii 

omului cu Dumnezeu.  

 2.  Frica de moarte este începutul înţelepciunii. 

 3.  Nimic nu este mai bun şi mai necesar decât pacea.  

 4. Luptaţi-vă de cu bună vreme împotriva patimilor şi a deprinderilor cele rele şi nu le lăsaţi să prindă 

rădăcini în inimile voastre.   

 

 

III. Sunteţi reprezentantul/reprezentanta unei asociații/organizații creştine.  

Redactați o scrisoare/postare on-line, de minimum două pagini, în care sa prezentați Rolul tinerilor 

în promovarea valorilor creştine în societatea contemporană  

Utilizați formule specifice de adresare diverselor categorii socio-profesionale. 

Alegeți un nume cu rezonanţă creștină pentru asociație/organizație şi semnați mesajul transmis în 

numele acesteia. 

 

 

Punctaj acordat:  

Subiectul I – 20 puncte 

Subiectul II – 20 puncte 

Subiectul III – 50 puncte 

Oficiu – 10 puncte  

Total = 100 puncte.  


