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Propuneri de subiecte pentru cateheze  

 

 

☐ Cum ne rugam (rugaciunea individuala) ?  

☐ Despre rugaciunea inimii  

☐ Care sunt gesturile obisnuite la intrarea in biserica ? 

☐ Cum postim ? 

☐ Cand inghenunchem in timpul slujbelor ? 

☐ Explicarea utreniei (slujba de dimineata)  

☐ Muzica psaltica (bisericeasca) : descriere, istoric, 
specific, comparatie cu muzica liniara (corala)  

☐ Descrierea vesmintelor liturgice (diacon, preot, 
episcop)  

☐ Problema calendarului  

☐ Ce este un canon ? Importanta unui canon  

☐ Structura Bisericii ortodoxe (parohie, protoierie, 
episcopie etc.)  

☐ De ce nu exista o Patriarhie ortodoxă a Franței?  

☐ Despre monahism : intemeiere, forme de organizare  

☐ Despre monahism : randuiala cotidiana in 
manastirile din Muntele Athos  

☐ Despre pelerinaje  

☐ Despre icoane : poate exista « innoire » in pictura 
bisericeasca ?  

☐ Despre icoane : tehnici de pictura  

☐ Despre icoane : stil, specific icoane ortodoxe 
(bizantine, rusesti, etiopiene, pe sticla...)  

☐ Despre icoane : culori, forme, simboluri  

☐ Cum facem ascultare de duhovnic ?  

☐ Viata crestina intre libertate si porunca  

☐ De ce vorbim de „Vechiul” si „Noul” Testament?  

☐ Nume biblice : semnificație si reprezentanți  

☐ Despre cruciade  

☐ Istoria Bisericii : « greci » sau « bizantini » ?  

☐ Caderea Constantinopolului : urmări (?) 
 

☐ Ce este o erezie ?  

☐ Ce este o secta ?  

☐ Ce este o schisma ?  

☐ Cate confesiuni crestine / grupuri de crestini 
exista ?  

☐ Despre crestinii neortodocsi (heterodocsi)  

☐ Despre ecumenism  

☐ Ce ii deosebește pe catolici si pe protestanți de 
ortodocși?  

☐ Cum ne putem raporta la cei de alta credinta sau 
religie (necrestini) ?  

☐ Despre evrei  

☐ Despre islam  

☐ Promisiune, făgăduință, jurământ...  

☐ Despre pacat  

☐ Despre patimi si pasiuni  

☐ Despre blestem  

☐ Despre vrăjitorie  

☐ De ce este lenea un păcat?...  

☐ Despre plictiseala  

☐ De ce considerăm ca yoga este un act nepotrivit 
vieții creștine?  

☐ Homosexualitatea si dreptul la libera determinare  

☐ Pazirea gandurilor (lupta cu gandurile)  

☐ Cum se sfinteste o biserica ?  

☐ Parinti si Sfinți Părinți  

☐ Despre sfintenie si sfinti  

☐ Procesul de canonizare al unui sfânt   

☐ Despre mântuire  

☐ Despre Apocalipsă  

☐ Grija pt cuvant si vorbirea desarta (barfa)  
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