
TEMATICA OLIMPIADA 2020 - Grupa B (8-12 ani) 
 

 

1. Sf. Biserică  - comunitatea credincioșilor; Trupul lui Hristos (elemente de eclesiologie: 

întemeiere, organizare, membrii; Pilda viței și a mlădițelor – taina legăturii noastre cu 

Dumnezeu) 

2. Sf. biserică – lăcaș de cult al creștinilor. Părți componente și funcții liturgice 

3. Sf. biserica- obiecte de cult; materii folosite în cult 

4. Sf. Cruce -  Semn purtător de biruință împotriva celui rău și sensul ei spiritual 

5. Sf. Cuv. Dimtrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (27 Oct.) 

6. Rugăciunea ”Tatăl nostru” - Rugăciunea Domnească 

7. Explicarea celor șapte cereri  

8. Sf. Apostol Andrei – cel întâi cheamt la apostolat 

9. Sărbătorile Bisericii – definire, clasificare si importanță; calendarul creștin-ortodox; cum 

petrecem o zi de sărbătoare. 

10. Sărbătoarea Nașterii Domnului 

11. Sărbători în cinstea lui Dumnezeu  - praznice împărătești (asocierea icoanei cu evenimentul 

respectiv din viața Mântuitorului; ordonarea cronologică a evenimentelor din viața 

Mântuitorului) 

12. Sărbători în cinstea sfinților îngeri (învățătura ortodoxă despre îngeri; exemple biblice de 

anghelofanii; sărbători) 

13. Duminica, Ziua Învierii - Sărbătoarea săptămânală a creștinilor 

14. Sărbători în cinstea sfinților (ce este un sfânt, categorii de sfinții, modul cinstirii sfinților în 

Biserica Ortodoxă; prezentarea unor sfinți, la alegerea prof.; prezentări ale biografiei unor sfinți, 

realizate de elevi.)  

15. Sărbători în cinstea Maicii Domnului (evenimente; descrierea icoanelor) 



TEMATICA OLIMPIADA 2020 - Grupa C (13-18 ani) 
 

 

1. Țelul vieții creștine – desăvârșirea în virtute, asemănarea cu Dumnezeu. Darul libertății făcut 

omului de Dumnezeu cf.  învățăturii creștin ortodoxe 

2. Fapta bună vs. Păcat - împlinirea vs. încălcarea voii lui Dumnezeu (definire, rostul faptei bune 

în desăvârșirea creștinului; efecte ale păcatelor în viața personal, social și relația cu Dumnezeu; 

cele 8 păcate capitale.) 

3. Etapele păcătuirii (ispita/ momeala, învoirea, făptuirea).  

4. Împătimirea și patimile (definire; discuții pe baza unor exemple, căi pentru vindecarea de 

patimi).  

5. Virtutea – deprinderea de săvârșire a binelui (casificare a virtuților, discuții pe baza unor 

exemple, căi de întărire în virtute)  

6. Legea desăvârşită a Noului Testament – Legea Iubirii (Marcu12, 30-31; Ioan13, 34; Matei7,12) 

7. Iubirea de Dumnezeu și iubirea aproapelui 

8. Iubirea față de rude și iubirea maritală. Prietenia. 

9. Iubirea de vrăjmași. Imnul dragostei creştine (I Corinteni 13) 

10. Legea cea nouă – Fericirile (prezentare generală, raportare la Decalog) 

11. Explicarea Fericirilor  

12. Realitatea Învierii Domnului (argumente scripturistice, istorice, logice s.a.). 
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