INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA
Concursul interdisciplinar
CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ
Secțiunea – Omul între sacru și profan
Clasele a VII-a – a VIII-a
Etapa judeţeană – 26 martie 2016
Timp de lucru: 2 ore
Din oficiu: 10 puncte
Total: 100 de puncte
PARTEA I (60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
Când izgonit din cuibul veșniciei
întâiul om
trecea uimit și-ngândurat pe codri ori pe câmpuri,
îl chinuiau mustrându-l
lumina, zarea, norii – și din orice floare
îl săgeta c-o amintire paradisul –
Și omul cel dintâi, pribeagul, nu știa să plângă.
Odată istovit de-albastrul prea senin
al primăverii,
cu suflet de copil întâiul om
căzu cu fața-n pulberea pământului:
„Stăpâne, ia-mi vederea,
ori dacă-ți stă-n putință împăienjenește-mi ochii
c-un giulgiu,
să nu mai văd
nici flori, nici cer, nici zâmbetele Evei și nici nori,
căci vezi – lumina lor mă doare”.
Și-atuncea Milostivul într-o clipă de-ndurare
îi dete – lacrimile.
(Lucian Blaga, Lacrimile)
Scrie o compunere, de 1-2 pagini, despre semnificațiile mesajului transmis de textul dat. În
redactarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:
 precizarea ideii centrale a poeziei;
 ilustrarea acesteia cu două secvențe din text;
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 explicarea semnificației titlului;
 evidențierea relației dintre om și divinitate, așa cum se desprinde din textul dat;
 formularea unui punct de vedere despre interferența sacrului cu profanul, valorificând imaginile
poetice ale textului dat;
 organizarea logică a ideilor și utilizarea unui vocabular adecvat temei;
 respectarea normelor gramaticale, ortografice și de punctuație.
PARTEA a II-a (30 de puncte)
Citește cu atenție textul de mai jos:
Redactează o compunere de 15 – 30 de rânduri cu titlul Rugăciunea, ca legătură între sacru
și profan, valorificând informațiile desprinse din textul suport și experiența ta de lectură.
„Rugăciunea este cel mai puternic mijloc prin care omul poate păstra legătura cu Dumnezeu
și prin care poate dobândi cele de folos pentru suflet.
Cea mai importantă clipă din viața unui creștin este clipa în care simte harul lui Dumnezeu
cum se revarsă în sufletul lui, într-un moment de sublimă sărbătoare, momentul întâlnirii cu Hristos
în taina rugăciunii.
Noi, creștinii, ne rugăm lui Dumnezeu Cel întreit în persoane, pe Care-L adorăm, ne rugăm
Maicii Domnului, pe care o supracinstim, ne rugăm sfinților, pe care-i venerăm.”
(Preot Ioan Comăneci, Din bucuriile vieții)
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