
OLIMPIADA DE RELIGIE – ALIANȚA EVANGHELICĂ 
CLASA A VII-A 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 10 puncte se acordă din oficiu. 
 

SUBIECTUL I                            30 puncte 
 
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate: 

„Disprețuit și părăsit de oameni, Om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, că îți întorceai 
fața de la El, și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși El suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a 
luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru 
păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin 
rănile Lui suntem tămăduiți.”        
                                                                                              (Isaia 53:3-5)                                                                                                                               
  

1. Prezentaţi pe scurt cartea profetului Isaia (autor, teme majore). 
2. Menționați evenimentul la care se referă textul de mai sus. 
3. Prezentați alte două profeții mesianice din cartea profetului Isaia. 
4. Evidențiați cel puțin două consecințe ale lucrării mântuitoare a Domnului Isus. 

 

SUBIECTUL II                            20 puncte 
 

„Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea 
de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi 
sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind 
lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și 
lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care 
este în ceruri. ”    

Pe baza textului de mai sus exprimați-vă un punct de vedere personal asupra rolului credinciosului 
în societatea în care trăiește.  
Argumentați-vă punctul de vedere, scriind un text de 10-15 rânduri. 
În redactarea textului, trebuie: 

- să respectați construcția unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea unui 
vocabular adecvat exprimării unei opinii; 

- să elaborați propria argumentare în concordanță cu tema dată: formularea propriei opinii față de 
ideea exprimată, enunțarea argumentelor adecvate și formularea unei concluzii pertinente. 

 
 
SUBIECTUL III                            40 puncte 
 
Pornind de la textul: 

„Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru 
mulți.” (Marcu 10:45) 

 
Elaborați o compunere de 1-2 pagini, în care să arătați și să argumentați importanța slujirii creștine, 
respectând următoarele cerințe: 

a. Semnificația principală a acestui verset. 
b. Ilustrarea a cel puțin 4 caracteristici ale slujirii hristice ca model pentru creștini. 
c. Menționarea a câte trei modalități practice prin care creștinul se poate implica în slujirea din cadrul 

bisericii, respectiv în afara ei.   
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. 


