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RELIGIE CLASA a III-a

GHID DE UTILIZARE A MANUALULUI
 Manualul de Religie Penticostală – clasa a III-a este structurat pe patru domenii de 
conținut, fiecare având mai multe lecții.

 Fiecare lecție debutează cu un motto, exprimat printr-un verset biblic sugestiv pentru 
conținutul lecției.

 Pe parcursul manualului, lecțiile atașează, acolo unde este cazul, un vocabular, pentru a 
fi explicați termenii noi.

 Vocabularul apare astfel: 

 Exercițiile propuse sunt marcate astfel:

 Memorarea versetelor din Scriptură este o activitate importantă pe parcursul studierii 
lecțiilor. Pentru această activitate este utilizat un semn specific: 

 Unele lecții conțin un paragraf opțional intitulat „Lectură”, care este marcat astfel:

 Fiecare domeniu de conținut este prezentat pe o pagină în introducerea lecțiilor cuprinse, 
iar lecțiile de recapitulare ale fiecărui domeniu sunt marcate astfel:

 Pe lângă lecțiile de recapitulare, care ajută la fixarea cunoștințelor dobândite se găsesc și 
module de Evaluare, prin care se verifică însușirea cunoștințelor și competențelor.

Vocabular

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

������������ �
„Copii, ascultaţi 
în Domnul de 
părinţii voștri, 

căci este drept.”

Efeseni 6:1

LECTURĂ

-!+�/+�-

L

RECAPITULARE
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RELIGIE CLASA a III-a

Titlul lecțieiTitlul domeniului

Verset 
reprezentativ 
din Biblie

Explicarea
termenilor
necunoscuți

Conținutul 
lecției

Verset din 
Biblie pentru
a fi memorat

Să cunoaștem 
lucruri noi 
de cultură 
generală

Să rezolvăm 
exerciții

Să ne jucăm
împreună

Să cântăm

Lectură

Temă pentru portofoliu
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RELIGIE CLASA a III-a
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  Acum la început de an școlar, dorim să ne reamintim despre 
ceea ce am învățat la ora de religie în clasa a II-a.
  În primul capitol, am discutat despre faptul că omul este ființa 
creată de Dumnezeu, fiind coroana creațiunii. Dumnezeu iubește 
foarte mult toți oamenii, nu doar la nivel verbal, ci și faptic. Modul 
suprem al iubirii divine s-a concretizat atunci când Domnul Isus a 
murit pe cruce în locul nostru. Minunile, demonstrează și ele faptul 
că iubirea lui Dumnezeu nu poate fi cuprinsă și înțeleasă pe deplin de 
omul mărginit.
  În cel de-al doilea capitol, am putut învăța despre faptul că 
omul trebuie să reacționeze la iubirea lui Dumnezeu. Acest lucru este 

un răspuns la dragostea Lui. Avându-L pe Dumnezeu în minte și inimă pot să meditez mai 
adânc la dragostea Lui față de mine. Prin rugăciune și dărnicie pot să-I mulțumesc și să-L laud 
pe El pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, oamenii. Ajutorul pe care-l ofer celorlați, este un 
mod de a-mi exprima dragostea pe care o am față de semeni și față de Creator.

În cel de-al treilea capitol, am putut observa faptul că iubirea noastră trebuie să se 
manifeste și pe orizontală (față de ceilalți oameni), nu doar pe verticală (față de Dumnezeu). 
Trebuie să-i ajutăm pe cei săraci, singuri, neajutorați, bolnavi. Față de cei care ne-au făcut bine, 
trebuie să fim recunoscători, iar celor care ne-au greșit trebuie să le oferim iertare.

În ultimul capitol, ne-am reamintit de cele mai importante sărbători creștine: Nașterea 
Domnului Isus, intrarea Domnului Isus în Ierusalim, moartea și Învierea Domnului Isus și 
Pogorârea Duhului Sfânt. Sărbătoarea este un moment de bucurie și ne arată prețul nespus 
de mare plătit de Tatăl pentru omul păcătos, prin oferirea Singurului Său Fiu ca plată pentru 
păcatele noastre.  

 

 

 



DOMENIUL  DE  CONȚINUT  I

IUBIREA LUI DUMNEZEU 
���

��������������

�������������!��"����#���

��$%���&!����&�'�!"(

➢ Vom învăța despre iubirea lui Dumnezeu față de om. 

➢ Oare care este răspunsul omului la dragostea lui Dumnezeu? El nu doar ne-a spus că ne 
iubește, ci a și demonstrat lucrul acesta . Faptul că L-a dat pe unicul Lui Fiu ca să moară în 
locul nostru, este o dovadă a dragostei Sale. Ne arată că ne iubește zilnic prin binecuvântările 
pe care le revarsă peste noi: sănătate, protecție, înțelepciune și altele. 

➢ Primul pas în relația cu omul L-a făcut Dumnezeu. „Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit 
întâi” (1 Ioan 4:19) spunea apostolul Ioan. Dar El așteaptă același lucru și din partea omului. 
De cele mai multe ori, răspunsul nostru la dragostea Lui nu este același. Prin păcatele pe care 
le face, omul Îi întoarce spatele lui Dumnezeu.

➢ Dumnezeu este izvorul vieții, din toate punctele de vedere. Înainte de a fi cineva sau ceva  a 
fost Dumnezeu. El este izvorul vieții veșnice.Toate au fost făcute prin El, „Din El, prin El și 
pentru El, sunt toate lucrurile.” (Romani 11:36). El este izvorul vieții pământești și universale. 
El susține toate lucrurile: soarele, galaxiile, oamenii, plantele, animalele...

darul  lui  Dumnezeu

)�����
������
������

VIAȚA OMULUI,
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Domeniul I
Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului

��
*
�������+�
DARUL LUI DUMNEZEU

Copilul, darul lui Dumnezeu  
făcut părinților

 În această lecție vom învăța că viața 
noastră este darul lui Dumnezeu. Un dar minu-
nat, frumos, nemeritat. Cred că pentru orice 
familie, unul dintre cele mai binecuvântate 
și minunate momente din viață este atunci 
când se naște un copil. Copilul este cadoul lui 
Dumnezeu oferit părinților.
 În Vechiul Testament putem citi despre 
o femeie pe nume Ana, care era foarte tristă 
pentru că nu putea să aibă copii. Dar când s-a 
rugat Domnului, El a ascultat-o și i l-a dăruit pe 
Samuel, al cărui nume înseamnă Dumnezeu a 
ascultat. Bucuria acestei familii a fost exprimată 
de Ana și printr-o cântare.

Alcătuirea omului din trup, 
suflet și duh

 Biblia spune în cartea Geneza că omul 
a fost creat după chipul și asemănarea lui  
Dumnezeu. Ca să putem înțelege mai bine acest 
lucru, aș vrea să vă prezint imaginea unui măr. La 
fel cum mărul este compus din trei părți (coajă, 
miez și sâmburi), tot așa și omul este alcătuit din 
trup, suflet și duh. Trupul, partea care se vede 
poate fi comparat cu coaja. Celelalte două părți, 
care nu se văd, sufletul și duhul pot fi comparate 
cu miezul și sâmburii mărului.
 Atunci când omul stă de vorbă cu  
Dumnezeu, prin rugăciune, acest lucru se face 
la nivelul duhului. Când Eva a fost ispitită de 

„Tu mi-ai întocmit rinichii, 
��������	
����������
�
�
����
��

�
�
���
������������������������
�����
������������� 

Psalmul 139:13

Vocabular

A ÎNGRIJI  – A avea grijă de cineva 
sau de ceva, a purta de grijă cuiva.

A (SE) ÎNGRIJORA – A inspira sau 
a simți neliniște, grijă, teamă; a (se) 
neliniști, a (se) alarma, a (se) îngriji, 
a se îngrija.
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Domeniul I
Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului

șarpe în grădina Edenului, acesta i-a vorbit la 
nivelul minții (sufletului). Atunci când ea a 
păcătuit, a făcut-o mâncând efectiv din fruct (la 
nivelul trupului). Astfel prin păcat, a fost afectat 
trupul, sufletul și duhul tuturor oamenilor. 

Grija față de trup

 Omul este preocupat de trupul său mai 
mult decât de suflet: îl îngrijește, îl spală, îl 
hrănește și îl îmbracă. Nu este păcat să ne îngrijim 
trupul nostru, dimpotrivă,  este bine să-l păstrăm 
curat și îngrijit. Apostolul Pavel spune că trupul 
nostru este templul Duhului Sfânt. Domnul Isus 
ne învață să ne îngrijim de trupul nostru, însă să 
nu ne îngrijorăm: „Nu vă îngrijorați, dar, zicând: 
Ce vom mânca? sau: Ce vom  bea? sau: Cu ce ne 
vom îmbrăca?” (Matei 6:31) 

Grija față de suflet

Trupul nostru are nevoie de hrană și odihnă 
pentru a se dezvolta. Oare trebuie să ne îngrijim și 
de sufletul nostru? Cum o putem face? Rugăciunea, 
citirea Bibliei, participarea la slujbele din cadrul 
Bisericii, arată că ne pasă și avem grijă și de sufletul 
nostru. Sunt foarte mulți oameni care își neglijează 
sufletul, ca și cum nu ar exista. Domnul  Isus afirmă 
că ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă 
și-ar pierde sufletul. Putem observa importanța pe 
care o dă Mântuitorul sufletului.

������������ �
„Dumnezeul 
păcii să vă 
sfințească El 
însuși pe deplin; 
și duhul vostru, 
sufletul vostru și 
trupul vostru să 

fie păzite întregi, 

fără prihană, la 

venirea Domnului 

nostru Isus 

Hristos.”

1Tesaloniceni 5:23

������
� �����	
��

��������	��
���������������������

�������������	��������

�������	�� 
���� 
�� ����� ��	�����

���������������������	�����������

����� ��� ���� �

��	� ��� �� �	���

	���

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

 Răspundeți, printr-o propoziție, la 
următoarele întrebări:

1. Cum s-a numit mama lui Samuel?
2. Care sunt cele trei părți din care 

este compus omul?
3. Numește câteva lucruri care să 

arate grija față de suflet.
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Domeniul I
Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului

Bunul nostru Tată Sfânt
Eu pun astăzi legământ,
Toată viața-mi pe pământ
Să-Ți păzesc al Tău Cuvânt.

            Eu Te rog să mă primești
            Prin Isus să mă sfințești
            Și prin Duhul să mă crești
            Fiu al Tău cum Tu dorești...

Bunul nostru Tată Bun,
Ție inima-mi supun
Ție vina mea o spun
Viața-n slujba Ta mi-o pun.

           Bunul nostru Tată, vin
           Pentru slujba Ta deplin
           Vreau Cuvântul Tău să-L țin
           Rob al Tău pe veci, amin.

Traian Dorz, vol. Osana, osana

Bunul nostru Tată...

LECTURĂ
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Domeniul I
Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului

Nașterea omului, 
moment de bucurie

Bucuria este sentimentul pe care fiecare 

om l-a experimentat de-a lungul vieții sale. 

Dumnezeu ne-a creat ca să fim bucuroși de 

ceea ce El ne dă. Istoria lui Avraam și a Sarei, 

ne spune că,  deși cei doi erau binecuvântați 

de Dumnezeu, totuși aveau o neîmplinire. 

Erau foarte înaintați în vârstă și nu aveau 

copii. Se gândeau că vor muri și tot ce au 

strâns, trebuia să-i rămână lui Eliezer, cel 

mai bătrân rob din casa lor. Dumnezeu le-a 

vorbit însă că le va da un copil. Le venea și 

lor foarte greu să creadă, însă minunea s-a 

întâmplat. Când Avraam avea o sută de ani, 

iar Sara nouăzeci, s-a născut Isaac. Vă puteți 

imagina, ce bucurie mare a fost în această 

familie? S-a născut un copilaș, unul așteptat 

de foarte mulți ani. 

Ziua nașterii este aniversată ca o zi de 

bucurie. Fiecare om se bucură, amintindu-le 

cu drag celor din jurul său, de ziua în care 

a venit pe lume. În familia lui Amram și 

Iochebed a fost bucurie, în ciuda poruncii 

aspre a lui Faraon. Vestea că se va naște un 

băiat nu a putut umbri bucuria familiei.

)�����
����
�����

������������������������!����"��#�
!����������
�����
$
����
�

�����!���%�� 
Psalmul 104:33
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Domeniul I
Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului

Ziua 
nașterii este 
aniversată
ca o zi de 
bucurie.

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

1.  Prezintă trei motive care au adus bu-
curie în viața ta.

2.  Să presupunem că ai în clasă un co-
leg care este mereu trist și apăsat. Încearcă 
să-i spui că trebuie să fie bucuros pentru 
faptul că Dumnezeu i-a dat viață. Cum vei 
proceda?
          

3. Povestește istoria nașterii lui Isaac, 
pe scurt (3 – 5 propoziții).

�� �
„Voi lăuda pe 
Domnul cât voi 
trăi, voi lăuda pe 
Dumnezeul meu 
cât voi fi. ”

Psalmul 146:2

������
� �����	
��

!�������
������	�"����#���������	�����

�������
��
�����$������	���%

ȘTIAȚI CĂ?

Momentele și motivele
de bucurie în viață

 În viața fiecărui om sunt multe și diverse 
momentele de bucurie, printre care am putea 
enumera:
 ��iubirea și grija părinților;
 ��minunățiile naturii;
 ��posibilitatea de a citi și de a scrie;
 ��sănătatea și bucuria vieții;

��purtarea  de  grijă  a  lui  Dumnezeu  în  
fiecare zi și noapte.

 Momentele de bucurie trebuie să fie, 
în mod special, cele petrecute în prezența lui 
Dumnezeu și cele din cadrul familiei. Ele nu 
pot fi descrise în cuvinte și nici înlocuite cu 
nimic. Fiecare etapă a vieții își are momentele ei 
de bucurie: nașterea, copilăria, familia, munca, 
bătrânețea. Mai ales, trebuie să trăim bucuria 
de a fi folositori altora.
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Domeniul I
Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului

Îndemnuri:

 Trăiește fiecare clipă, în așa fel încât să-i aduci slavă lui 
Dumnezeu prin viața ta! Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru bine-
cuvântările ce le revarsă zilnic în viața ta!

Un profesor le-a cerut elevilor să compună lista celor șapte minuni ale lumii actuale. 
Toți au scris și, la final, s-a făcut un clasament. Profesorul  a observat că o elevă încă mai scrie. 
A întrebat-o dacă are dificultăți și dacă o poate ajuta cu ceva. Tânăra a răspuns că îi este foarte 
greu să decidă, deoarece sunt multe minuni pe lume. Fata a spus că cele șapte minuni ale lumii 
sunt: a vedea, a auzi, a mângâia, a savura, a simți, a râde, a iubi. Colegii au rămas tăcuți. Aceste 
lucruri sunt atât de simple, încât nu ne dăm seama cât sunt de minunate. Lucrurile prețioase 
nu pot fi cumpărate sau construite de om.

LECTURĂ
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Lecția naturii (creației)

Este greu, aproape imposibil, ca să  
descriem în cuvinte tot ceea ce a creat 
Dumnezeu. Cuvintele noastre sunt mult prea 
sărace să poată exprima măreția și splendoarea 
cu care Autorul a plăsmuit fiecare lucru. David, 
în Psalmul 19:1, ne arată faptul că „cerurile 
spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor 

vestește lucrarea mâinilor Lui”.
Prima carte a Bibliei, Geneza, 

ne face cunoscut că „la început  
Dumnezeu...” (Geneza 1:1). Aflăm astfel 
că Dumnezeu a fost Cel care a creat atât 
de minunat, toate lucrurile. Cele din 
cer, de pe pământ și de sub pământ. 
Cele văzute, dar și cele nevăzute. „Din 
El, prin El și pentru El sunt toate 
lucrurile...” (Romani 11:36) Expresia 
„să fie” a fost suficientă și la Cuvântul 
Lui, toate au luat ființă din nimic.

Biblia  ne descrie  omul ca fiind 
coroana creațiunii, deoarece el a fost 
creat după chipul și asemănarea lui 
Dumnezeu. „Dumnezeu S-a uitat la tot 
ce făcuse și iată că erau foarte bune.” 
(Geneza 1:31)

Este uimitor modul în care 
natura (creația) Îl laudă pe Dumnezeu 
prin ciripitul păsărelelor, susurul 
blând al unui izvor, foșnetul frunzelor 
din pădure. Însă trist este faptul că 
omul, de multe ori nu Îl glorifică pe 
Creator.
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Psalmul 150:6

14
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Modele biblice de grijă
 pentru natură

După ce l-a creat pe primul om, 
Dumnezeu i-a dat poruncă să lucreze, să 
păzească grădina Edenului. Omul a dat nume 
tuturor animalelor. Câtă responsabilitate avea 
Adam din partea Creatorului! 

Domnul Isus afirmă, în Matei, capitolul 
6, că noi nu ar trebui să ne îngrijorăm de nimic. 
Lui Dumnezeu îi pasă de creația Sa, adică de 
plante și de animale, purtându-le de grijă. Cu 
atât mai mult se îngrijește de om. 

Ocrotirea naturii și a vieții

Pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit 
trebuie să-I mulțumim și să-I fim recunoscători. 
Trebuie să îngrijim și să ocrotim cu dragoste tot 
ceea ce ne înconjoară, adică animale, flori, copaci. 

Să prețuim și să protejăm ceea ce 
Dumnezeu ne-a dat cu atâta drag!

������������ �
„Toate lucrările 
Tale Te vor 
lăuda, Doamne! 

Și credincioșii 

Tăi Te vor 

binecuvânta.”

Psalmul 145:10

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

1. Imaginează-ți că te-ai afla în gră-
dina Edenului, alături de Adam. Cum 
crezi că l-ai putea ajuta să-și îndeplinească 
munca încredințată de Dumnezeu?

2. Care sunt datoriile noastre față 
de natură?
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Pe câmpie dacă treci,
Mii de flori zâmbesc ușor,
Parc-ar spune-n graiul lor:
„Către Bunul Creator
Slavă înălțăm în veci!”

Iar când păsări auzim
În păduri, pe culmi bătrâne,
Ele parcă vor să-ngâne:
„Tu ne-ai întocmit, Stăpâne,
Noi, cântând, Îți mulțumim!”

Dar tu, rege pământesc,
Tu, făptură minunată,
Omule, ridici vreodată
Ochii spre Cerescul Tată
Să spui: Doamne, mulțumesc?

Costache Ioanid, vol. Taine

Pe câmpie

�����,����
Descrie, în 4–6 propoziții, modul în care a fost creat omul.

LECTURĂ

�
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Domnul Isus vorbește despre

 viața veșnică

 Scopul pentru care Domnul Isus a 
venit în lume a fost „să caute și să mântuiască 
ce era pierdut” (Luca 19:10). Lucrarea Sa 
avea în vedere nevoile spirituale și fizice ale 
oamenilor. El a iertat păcatele, a vindecat 
sufletul și trupul, a hrănit, a înviat din morți 
etc. Domnul Isus le vorbea însă oamenilor 
și despre viața veșnică. În discuția pe care 
Mântuitorul a avut-o cu Nicodim, i-a spus 
acestuia despre importanța nașterii din nou 
și a vieții veșnice (Ioan 3:1-13).
 Tânărul bogat I-a pus Domnului Isus 
o întrebare foarte importantă. Era preocupat 
de lucrurile pe care ar trebui să le facă pentru 
a moșteni viața veșnică.
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1Ioan 5:11

Vocabular

RAI  –  Loc unde ajung, după 
moarte, sufletele celor care respectă 
învățăturile Bibliei; loc în care 
cineva se simte deplin fericit, loc al 
fericirii veșnice, Paradis.

NĂDEJDE – Încredere sau 
convingere că ceea ce faci ori 
dorești se va realiza; speranță; 
certitudine că cineva sau ceva va fi 
favorabil, de ajutor.

VEȘNIC – Care există din 
totdeauna și va exista întotdeauna; 
etern; care are durată lungă; 
continuu, permanent.

17
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În rugăciunea din Ghetsimani, Domnul 
Isus prezintă definiția vieții veșnice. El pune  
semnul egal între cunoașterea lui Dumnezeu și 
viața veșnică. Înainte de a fi răstignit, Domnul 
Isus a vorbit cu ucenicii Săi, îmbărbătându-i. 
Le-a spus că este nevoie să meargă la cer ca să 
pregătească un loc. Când totul va fi terminat, se 
va întoarce pentru a ne lua la Sine.

Credincioșii trăiesc în veșnicie
Nădejdea noastră, afirmă apostolul Pavel, 

nu este pentru acum și aici. Noi am fost creați 
pentru a trăi veșnic. Păcatul însă pune un zid de 
despărțire între om și Dumnezeu. Prin moartea 
Domnului Isus s-a refăcut legătura ruptă în Eden. 
Astfel toți cei ce-L iubesc și așteaptă pe Domnul 
vor trăi cu El în veșnicie. Viața pe care credincioșii 
o trăiesc, arată că ținta lor este raiul lui Dumnezeu.

Dumnezeu îi descoperă apostolului Ioan, 
în cartea Apocalipsa, cum va fi acolo sus în 
cer; cum vor fi lucrurile pe care El le-a pregătit 
pentru creștinii care așteaptă cu nerăbdare 
revenirea Domnului Isus. 

������������ �
„Și viaţa veșnică 
este aceasta: să 
Te cunoască pe 
Tine, singurul 

Dumnezeu 

adevărat și pe Isus 

Hristos pe care 

L-ai trimis Tu.”

Ioan 17:3

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

 1. Care a fost întrebarea adresată 
Domnului Isus de către tânărul bogat?

 2. Să presupunem că ai un coleg 
de bancă necredincios. Cum ai putea 
să-l convingi că este important să se 
pregătească pentru viața veșnică?

 3. Ce lucru îl desparte pe om de 
Dumnezeu?
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1

Îndemnuri:

 Nu lăsa pe nimeni să te despartă de dragostea lui Dumnezeu!
 Iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei! (Augustin)

Cu Dumnezeu în fiecare zi
Cu Dumnezeu, în fiecare zi,
Așa umbla Enoh în lumea veche.
Ca doi prieteni, pribegind pereche.
Și într-o zi, călătorind mereu,
El a ajuns în cer, cu Dumnezeu.

Cu Dumnezeu, în fiecare zi,
Așa umbla în vremea lui și Noe.
Și toți râdeau de el atunci, în voie.
Dar n-au ajuns sub primul curcubeu
Decât cei ce umblau cu Dumnezeu.

Cu Dumnezeu, în fiecare zi,
Așa umbla, în Israel, Ilie,
Îndeplinindu-și sfânta lui solie.
Și-un car de foc l-a dus ca pe-un trofeu
Să umble și în cer cu Dumnezeu...

Cu Dumnezeu, în fiecare zi,
Să fim și noi în lumea de țărână;
La pieptul Lui, mergând cu El de mână.
Și într-o zi, umblând așa mereu,
Ne vom trezi în cer cu Dumnezeu...
                                                                        

  Costache Ioanid, vol. Taine

LECTURĂ
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IUBIREA  LUI  DUMNEZEU  
-������������������

 În lecțiile trecute am putut observa 
că iubirea lui Dumnezeu față de om este 
veșnică. Ea nu poate fi nici măsurată, 
nici cuprinsă în timp și spațiu. Ea a fost 
demonstrată pe dealul Golgotei.

 Viața omului, pe acest pământ este 
darul lui Dumnezeu. Nu noi, ci El este 
stăpân pe viața noastră. Biblia, ne în-
deamnă să punem prioritate, în viața 
aceasta, pe suflet, însă nu trebuie să 
neglijăm, ci să îngrijim și trupul.

 Modul în care vom trăi pe acest 
pământ va avea consecințe asupra locu-
lui în care ne vom petrece veșnicia: cu 
sau fără Dumnezeu.

RECAPITULARE
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I. Încercuiți litera care indică răspunsul corect. Un singur răspuns este corect.

1. Mama lui Samuel s-a numit:
a) Sara
b) Rebeca
c) Ana

2. Din câte părți este alcătuit omul?
a) 3
b) 1
c)  6

3. Câți ani avea Avraam când s-a născut 
fiul său Isaac?

a) 30
b) 100
c) 50

4. Ce a creat Dumnezeu în ziua a patra?
a) soarele, luna și stelele
b) lumina
c)  viețuitoarele pământului și omul

5. Ce om a venit să vorbească cu Domnul Isus despre nașterea din nou?
a) Lazăr
b) Nicodim
c) Iosif

I Încercuiț

-!+�/+�-
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II. Scrieți, pentru fiecare enunț de mai jos, A pentru adevărat și F pentru fals.
___ Sara a fost soția lui Avraam.
___ Dumnezeu a creat în prima zi, omul.
___ Ilie a fost hrănit de Dumnezeu în mod miraculos, printr-un corb.  
___ Noi ne putem îngriji sufletul, mâncând bine zilnic.  
___ Ana, mama lui Samuel, a compus o cântare spre slava lui Dumnezeu.
___ Adevărul trebuie spus doar uneori, nu totdeauna.
___ Isus Hristos vorbește ucenicilor despre viața veșnică.
___ Un om poate intra în Rai doar prin jertfa Domnului Isus Hristos.
___ Viața veșnică se poate obține doar prin multe fapte bune. 

III. Completați propozițiile:
1. Cele trei părți din care este alcătuit omul sunt: ______
 2. Tânărul bogat a venit la Domnul Isus. El era preocupat de  ______
3. La cuvântul lui Ilie nu a plouat  ______
4. Apostolul Pavel afirmă că trupul nostru este  ______
5. La nașterea lui Isaac, Sara avea  ______  de ani.

IV. Răspundeți la următoarele întrebări:
1. Cum s-au numit părinții lui Samuel?
2. Numește trei motive care au adus bucurie în viața ta.
3. Care sunt datoriile noastre față de natură?
4. Care este lucrul care îl desparte pe om de Dumnezeu?
5. Ce poruncă i-a dat Dumnezeu lui Adam?

V. Asociați, corect, termenii din prima coloană cu cei din coloana a doua:

1. Eliezer       A. Tatăl lui Samuel
2. ziua de odihnă      B. Porunca lui faraon
3. Moise       C. Apostolul Ioan
4. Apocalipsa      D. Ziua a șaptea
5. Elcana       E. Robul lui Avraam
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DOMENIUL II

23

DOMENIUL  DE  CONȚINUT  II

DUMNEZEU 
��,
�����������

������

���������������������-���

 ➢ Vom învăța cum Dumnezeu se descoperă omului, 
cum îl îndrumă pe calea vieții și îl ajută să găsească calea spre Cer. 
 ➢  Odată cu păcatul primilor oameni, oamenii au fost izgoniți departe 
de  fața lui Dumnezeu, dar prin Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia vom 
descoperi cum putem primi iertarea păcatelor și viața veșnică. 
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Alegerea

BINELUI
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Nașterea din nou                                                                                      
 

Un om devine creștin când se întâlnește 
cu Domnul Isus. Viața lui se schimbă în 
totalitate, iar Dumnezeu îl numește copil al 
Său. Este  important să devii creștin.
 Când era pe pământ, Mântuitorul a fost 
vizitat, într-o noapte, de un învățător al Legii. 
Acesta era foarte interesat să afle cum poate 
să primească viață veșnică. Iar în răspunsul 
pe care Domnul Isus l-a dat acestui învățător, 
aflăm taina cea mare a Împărăției. Este uimitor! 
Astfel aflăm și noi cum putem intra în Cer.
 Să urmărim dialogul lor: „Nicodim I-a zis: 
„Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să 
intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se 
nască?” Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi 
spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din 
Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. 
Ce este născut din carne este carne și ce este 
născut din Duh este duh. Nu te mira că ţi-am zis: 
„Trebuie să vă nașteţi din nou” (Ioan 3:4-7). 
 Nașterea din nou este, așadar, o condiție 
de bază pentru a începe o viață creștină. Prin naș-
terea din nou se înțelege schimbarea vieții unui 
om în toate aspectele ei. Atunci când harul lui 
Dumnezeu intervine, omul începe să înțeleagă 
dragostea lui Dumnezeu. Din acel moment caută 
să se apropie de Cuvântul Sfintei Scripturi, unde 
găsește Calea pe care trebuie să meargă. Nașterea 
din nou este diferită de nașterea naturală, care 
se petrece atunci când un copil este dăruit de 
Dumnezeu într-o familie. Acest lucru nu poate 
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Marcu 16:16

Vocabular

TAINĂ  – Ceea ce este necunoscut, 
neînțeles, nedescoperit, nepătruns 
de mintea omenească; mister.
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fi înțeles de Nicodim sau poate fi înțeles mai greu, 
pentru că el încearcă să înțeleagă un  lucru spiritual, 
într-un mod pământesc.
 

Pocăința
 Înțelegem necesitatea pocăinței din predica 
lui Ioan Botezătorul (Matei 3:2), din prima pre-
dică a Mântuitorului (Matei 4:17), precum și din 
cuvintele apostolului Petru (Faptele Apostolilor 
2:38). Porunca de bază în toate cazurile este 
aceasta: pocăiți-vă! Pocăința este porunca lui 
Dumnezeu pentru cei ce vor să ajungă în Cer și 
constă în:

• Conștientizarea păcatelor și greșelilor fă-
cute;

• Recunoașterea păcatului din viața per-
sonală;

• Regretul, părerea de rău pentru greșeala 
făcută;

• Renunțarea la păcatele respective. Mă stră-
duiesc să nu le mai fac;

• Rodire, prin faptele bune pe care le facem.
       

Botezul, aspecte legate de botez

 „Cine crede și se botează va fi mântuit, dar 
cine nu va crede va fi osândit” (Marcu 16:16).
 Biblia ne arată despre botez că:
 • Se realizează la maturitate. Exemple  
biblice: Domnul Isus, oamenii care veneau la 
Ioan, apostolii. 
 • Se face în urma nașterii din nou.
 • Persoana care se botează trebuie să se 
pocăiască înainte de acest eveniment.
 • Botezul se face în Numele Tatălui, al 
Fiului și al Duhului Sfânt.
 

������������ �
„Pocăiţi-vă, dar, 
și întoarceţi-vă 
la Dumnezeu, 

pentru ca să 

vi se șteargă 

păcatele...”

Faptele 

Apostolilor 3:19 
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Cina Domnului 
 

Cina Domnului este tot o poruncă pe care 
Domnul Isus a lăsat-o pentru credincioșii care au 
trecut prin toți pașii de mai sus și sunt mădulare 
în Trupul lui Hristos, care este Biserica. La Cina 
Domnului, se folosește pâinea, reprezentând 
trupul Domnului, și rodul viței, reprezentând 
sângele Domnului. Cei ce participă la Cină 
își amintesc de jertfa Domnului Isus pe cruce 
pentru păcatele oamenilor și astfel sunt chemați 
la o viață nouă, plăcută, înaintea lui Dumnezeu.

JOC 
DE ROL

 1. Să deschidem împreună Biblia, la 
Evanghelia după Ioan capitolul 3. Alegem 
doi elevi care să joace rolurile dialogului 
dintre Isus și Nicodim. 

 2. Ceilalți elevi să noteze condițiile 
poruncite de Isus lui Nicodim, pentru a 
putea ajunge în cer. 

 3. De ce credeți că nu a reușit 
Nicodim să înțeleagă aspectul nașterii din 
nou, deși era un învățător al Legii? 
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Alungă ceaţa întristării,
Să vină Soarele Isus,
Iar pe aripa-ndurării,
Zboară tot mai sus, mai sus.

Nu permite crucii tale 
Să-ţi acopere surâsul,
Nu te-mpotmoli în vale
Prin Isus, cunoști suișul.

O lumină se arată
Îndreptată înspre tine,
Are-n mână un buchet:
Flori, miresme și psaltire.

Cântă și admiră floarea
Ca pe vremea din pruncie,
În Cuvânt găsești cărarea
Ce duce în veșnicie.   
 

Drumul spre cer

�����,����
Voi doriți să începeți o viață nouă cu Hristos?  Dacă da, ce 

trebuie să faceți? Descrieți acest lucru într-o compunere de o pagină.

Onisim Botezatu, vol. Raze de soare

D

LECTURĂ
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Persoanele care ne ocrotesc
 în mod nevăzut

 Vom învăța despre persoanele pe care 
Dumnezeu le-a lăsat în viața copiilor, pentru a 
avea grijă de aceștia. Copiii sunt ființe ce nu pot 
supraviețui singure. Ei au nevoie de persoane 
adulte care să-i ocrotească, să-i iubească, să 
le ofere siguranță. De ce credeți că au copiii 
nevoie de ajutor? 
 Să privim spre câteva motive pentru care 
avem nevoie de alte persoane în viața noastră:
 • în jurul nostru sunt multe pericole;
 • copiii nu au bani pentru a cumpăra 
mâncare și haine;
 • locurile de muncă sunt periculoase și 
doar cei mari pot să lucreze;
 • copiii nu știu multe lucruri, iar cei mari 
trebuie să-i învețe. 
 Unde sunt protectorii nevăzuți? În   
Evanghelia după Matei citim: „Feriţi-vă să nu 
defăimați nici măcar pe unul din acești micuţi; 
căci vă spun că îngerii lor, în ceruri, văd  pururea 
faţa Tatălui Meu, care este în ceruri” (Matei 18:10).
 Este uimitor!  Înțelegem că pentru fiecare 
copilaș, Dumnezeu a rânduit în cer un înger 
care să-l păzească peste tot și să îngrijească de 
el. Cine a văzut vreodată un înger?
 De unde știm cum arată un înger dacă 
nu am văzut? Există oameni care s-au întâlnit cu 
îngerii. Unul dintre ei a fost Iacov, unul dintre 
oamenii mari ai Bibliei, care s-a întâlnit cu un 
înger și s-a luptat cu el până dimineața. Cum este 
posibil ca un om să se lupte cu un înger pe care nu 
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Proverbe 24:6

Vocabular

ÎNGER – Ființă spirituală creată 
de Dumnezeu, înzestrată cu calități 
excepționale (de bunătate, de 
frumusețe), slujitor și mesager al lui 
Dumnezeu. ◊ Înger păzitor – persoană 
care veghează asupra cuiva, care are 
grijă de sănătatea cuiva. 

PROTECTOR  – Persoană care apără, 
care păzește sau ferește pe cineva sau 
ceva; care favorizează pe cineva sau 
ceva.  



29

Domeniul II
Dumnezeu se face cunoscut omului 

îl vede? Să nu credeți că s-au bătut. Iacov s-a 
luptat cu el, cerându-i să-l binecuvânteze, 
spunând: „Nu te las până nu mă vei 
binecuvânta” (Geneza 33:24-32). Atunci, 
îngerul Domnului l-a binecuvântat. 

Persoane care ajută
un creștin

Protectorii văzuți ai creștinilor sunt 
prezenți în familie și în biserică.

Familia este compusă din: părinți, 
bunici, frați. Nu toți copiii au frați, dar 
toți au părinți. Părinții sunt persoanele 
pe care Dumnezeu le-a rânduit să ne dea 
viață, să ne iubească, să ne educe, să ne 
îngrijească. 

Copiii au obligații față de părinții 
lor. Ce spune Biblia? Porunca a-V-a spune: 
„Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, ca 
să ți se lungească zilele și să trăiești mulți 
ani fericiți pe pământ.” (Exod 20 :12.)

Aceasta înseamnă că trebuie:
• Să îi cinstim pe părinții noștri, 

vorbindu-le frumos.
• Să-i iubim.
• În lucrurile pe care le putem face, 

să îi ajutăm.
• Să îi ascultăm.
Biserica se mai numește și Casa 

Domnului. Aici, Dumnezeu a rânduit per-
soane care să ne ajute spiritual, pentru a-L 
cunoaște pe Hristos. Acestea sunt:

• Păstorul  este un fel de părinte spi-
ritual al tuturor credincioșilor din biserică. 
El predică din Cuvântul lui Dumnezeu și 
ne arată Calea pe care putem să ajungem 
în Împărăția lui Dumnezeu. 

������������ �
„Copii, ascultaţi 
în Domnul de 
părinţii voștri, 

căci este drept.”

Efeseni 6:1

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

1. Descrie modul în care îți poți cinsti 
părinții. 

2. Enumeră persoanele pe care le-a 
rânduit Dumnezeu în biserică să ne ajute 
spiritual pentru a-L cunoaște pe Hristos. 

3. Menționează motivele pentru care 
avem nevoie de alte persoane în viața noastră 
care să ne ofere ajutor.
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 • Învățătorul de Școală Duminicală, 
poate să fie un băiat sau o fată, care cunoaște 
învățăturile de bază din Biblie și ne ajută să 
le înțelegem, prin jocuri, poeme, cântece, 
studii, concursuri biblice. 
 • Creștinii din biserică ne învață cum 
să trăim frumos împreună cu alții. De la 
formațiile muzicale învățăm cântări, astfel 
încât să cântăm cu ei sau la un moment dat 
chiar în locul lor. 
 • Cu prietenii creștini avem părtășie, 
astfel biserica fiind un loc atractiv. Pentru că 
suntem prietenii lor, mergem cu drag, la Casa 
Domnului. 

Rugăciunea mamei mele nu-mi este de-ajuns,
Eu trebuie să mă rog.

Rugăciunea tatălui meu nu-mi este de-ajuns,
Eu trebuie să mă rog.

Rugăciunea surorii mele nu-mi este de-ajuns,
Eu trebuie să mă rog.

Rugăciunea fratelui meu nu-mi este de-ajuns,
Eu trebuie să mă rog.

Nu păstoru-nvățătorul, ci chiar eu, Doamne,
Eu trebuie să mă rog.

Nu vecinii, nici străinii, ci chiar eu, Doamne,
Eu trebuie să mă rog.

Da eu, da eu, da eu, Doamne,
Eu trebuie să mă rog.

��������	

�����,����
Alcătuiți o compunere de 7–10 rânduri în care să descrieți 

dragostea pentru părinții voștri. Compunerea să conțină și două 
motive de mulțumire la adresa părinților.
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IERTAREA DE LA DUMNEZEU

Despre păcate și greșeli

 Diferența dintre păcate și greșeli constă 
în faptul că păcatul este o faptă rea, făcută cu 
voie, cu intenție; iar greșeala este o faptă rea 
necugetată, făcută în mod accidental, fără să 
vrem. Greșeala este mai ușor iertată atât de 
Dumnezeu, cât și de semeni, pentru că o facem, 
poate, fără să ne dăm seama, dar păcatul atrage 
după sine și pedeapsa.
 Există vreun om care 
să nu greșească? Apostolul 
Iacov îi învăța pe creștinii 
primului veac astfel: „Toţi 
greșim în multe feluri. Dacă 
nu greșește cineva în vorbire, 
este un om desăvârșit și poate 
să-și ţină în frâu tot trupul” 
(Iacov 3:2). Înțelegem că nu 
există om care să nu greșească, 
pentru că, așa cum aminteam 
mai sus, toți suntem oameni 
și suntem slabi. 

Despre iertare

 Avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu 
pentru că:
 1. Suntem oameni supuși slăbiciunilor.
 2. Fiind slabi, greșim în fiecare zi.
 3. Prin greșelile și păcatele noastre, rănim 
pe cei din jur.
 4. Dacă nu primim iertarea de la Dum-
nezeu, nu putem avea pace.
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Matei 6:12

Vocabular

VULGAR – ordinar, grosolan, 
josnic, mitocănesc, imoral, 
indecent, necuviincios, nerușinat, 
scârbos.
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5. Fără bune relații cu părinții și apropiații 
noștri, nu putem fi fericiți.

Apostolul Ioan ne spune:  „Copilașilor, vă 
scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă 
cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, 
pe Isus Hristos, Cel neprihănit.”  (1 Ioan 2:1)

Păcatele copiilor
 Care ar fi păcatele pe care copiii le 
fac în mod repetat? Este important să le 

descoperim pentru a le 
putea recunoaște în viața 
personală și a ne lupta să 
scăpăm de ele. 
 • Minciuna este peri-
culoasă deoarece ascunde 
adevărul, iar aproapele  
este înșelat. Minciuna este 
condamnată de Domnul 
Isus pentru că cel care 
minte, încearcă într-un 
mod greșit să scape singur 
din încurcătură fără să 
apeleze la ajutorul lui 

Dumnezeu. 
 •   Neascultarea de părinți. Aceasta atrage 
după sine nefericirea și o viață scurtă. Noi știm, 
din Biblie, că doar cine ascultă de părinți și îi 
cinstește are o viață lungă și fericită.
 • Violența (bătaia). Domnul Isus ne 
învață să ne iubim, ori dacă îl iubești pe un om, 
nu îl lovești, ci îl îmbrățișezi cu drag. 
 •   Înjurături, cuvinte vulgare. Biblia spune 
că la judecata lui Dumnezeu, vom da socoteală 
pentru orice cuvânt nefolositor care ne-a ieșit pe 
gură. 
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ȘTIAȚI CĂ?

������������ �
„Ferice de cel 
cu fărădelegea 
iertată 

și de cel 

cu păcatul 

acoperit!”

Psalmul 32:1
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Mărturisirea păcatelor

 Oare noi  am păcătuit în felul amintit mai 
sus? „Plata pentru păcat este moartea”, spune 
Cuvântul lui Dumnezeu (Romani 6:23).  Ce ar 
trebui să facem în acest caz? Răspunsul pentru 
orice problemă grea din viață îl găsim în Cartea 
Sfântă, Biblia! 
 Uitați ce zice Scriptura: „Mărturisiţi-vă 
unii altora păcatele și rugaţi-vă unii pentru 
alţii, ca să fiţi vindecaţi”. (Iacov 5:16)
 Să analizăm, împreună, un exemplu de 
mărturisire a unui păcat. Presupunând că l-am 
mințit pe tata, trebuie să urmăm câțiva pași în 
vederea iertării: 
 1. Merg la tata, îi povestesc despre păcatul 
meu.
 2. Îi spun exact adevărul, așa cum s-a 
întâmplat.
 3. Recunosc faptul că am mințit.
 4. Îi spun că îmi pare rău pentru ceea ce 
am făcut.
 5. Îl rog frumos să mă ierte pentru că 
i-am ascuns adevărul.
 6. Mă rog lui Dumnezeu să mă ierte și să 
îmi dea putere să nu mai mint.
 7. Mă voi lupta să spun tot timpul 
adevărul. 
 Dacă fac lucrul acesta, voi fi cu adevărat un 
copil liber și fericit. Să ne uităm ce a scris împăratul 
David după ce a păcătuit. El a compus un psalm, 
care este, de fapt, o rugăciune de mărturisire. 
 Păcatul nemărturisit atrage după sine 
suferință, durere, vinovăție. Dar, așa cum zicea 
împăratul David, iertarea păcatului aduce fericire.
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Psalmul 32:1-6

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

 Alcătuiți o compunere de 8 – 10 rân-
duri prin care să cereți iertare unei per-
soane căreia i-ați greșit.
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Cu inima zdrobită și frântă de durere
Lipsit în lumea asta de orice mângâiere
Mă plec adânc la umbra aripilor Tale
Și te implor, o Domnul meu, să-mi dai iertare.

Te-am întristat de-atâtea ori, Stăpâne,
N-am ascultat de glasul Tău, știu bine
Eu sunt pătat, am mâinile murdare,
Și te implor, o Domnul meu, să-mi dai iertare.

Nu mă lăsa, îndură-te de mine,
Ajută-mă s-ascult mereu numai de Tine,
Mă urcă Tu în barca de salvare
Și te implor, o Domnul meu, să-mi dai iertare.

IERTARE

Florin Timofte

JOC
 DE ROL

În fața clasei vor ieși doi elevi. Unul a greșit și își cere iertare, iar celălalt trebuie să-i 
ofere iertarea. Modul în care o face elevul care a greșit va fi apreciat de clasă, prin voturi. 
Apoi urmează alți doi. La final, va ieși câștigătoare echipa care a acumulat cele mai multe 
voturi din partea clasei.

Iertare

LECTURĂ
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1Ioan 2:12

De ce credeți că ar trebui primit 
Hristos în viața noastră? 

 Evanghelia scrisă de apostolul Ioan ne arată 
importanța pe care o are primirea lui Hristos în 
viața noastră. Să citim împreună, textul din Biblie: 
„A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit. Dar 
tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred 
în Numele Lui, le-a dat 
dreptul să se facă copii ai 
lui Dumnezeu; născuţi nu 
din sânge, nici din voia firii 
lor, nici din voia vreunui 
om, ci din Dumnezeu” 
(Ioan 1:11-13).
 Așa cum citim în 
textul de mai sus, Domnul 
Hristos a venit la poporul 
evreu pentru a-l salva de 
sub povara păcatelor. 

Aceștia, nu doar că L-au respins, dar L-au 
și condamnat la moarte. Dar Dumnezeu L-a 
înviat din morți. Aceasta a fost totuși în folosul 
neamurilor, pentru că Dumnezeu a hotărât să ne 
salveze și pe noi. 
 Se nasc aici câteva întrebări la care vom 
încerca să aflăm răspunsul prin formularea 
adevărurilor care ne pot ajuta să fim fericiți, să 

Vocabular

ISPITĂ – Tentație, păcat, 
ademenire, încercare, probă.
MÂNTUIRE – Izbăvire, salvare, 
eliberare, dezrobire. 
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DUMNEZEU OMUL

păcat

sfânt moarte

ISUS HRISTOS

�� �
„Dar la Tine este 
iertare, ca să fii 
de temut.” Psalmul 130:4

primim iertarea pentru păcatele noastre și să 
avem garanția intrării în  cer.

  1. Fără Hristos omul poate să-l cunoască 
pe deplin pe Dumnezeu? 
 Născut în păcat, omul are nevoie obli-
gatorie de un Salvator care să intervină pentru 
el. Isus Hristos este singura noastră cale pentru 
a fi salvați din păcat. 

 2. Care este modalitatea prin care putem 
avea o relație nouă cu Domnul Hristos? 
 Pentru a fi mântuiți avem nevoie de cre-
dință și botez. „Cine crede și se botează va fi 
mântuit”(Marcu 16:16).

 3. Cine sunt cei care L-au respins pe  
Hristos? 
 Domnul Isus a fost de origine evreu și a 
venit să-i salveze pe oamenii din neamul Său. 
Dar ei nu au înțeles mesajul și L-au răstignit. 
Acest lucru a fost în folosul celorlalte popoare, 
ca să aibă parte de mila lui Dumnezeu.

  4. Cine poate primi mântuirea și iertarea 
păcatelor? 
 În versetul de aur al Bibliei, se spune:  
„...pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să  
aibă viață veșnică” (Ioan 3:16b). Fără Hristos, 
omul nu poate să cunoască pe deplin pe 
Dumnezeu. Născut în păcat, omul are nevoie 
obligatorie de un Salvator care să intervină 
pentru el. 
 Așadar, jertfele nu au putut aduce ierta-
rea deplină a păcatelor, nici slujbele necurmate 
de la Templu ale preoților. Singurul care aduce 
iertarea deplină a păcatelor și intrarea în viața 
veșnică este Domnul Isus.
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...Dar slavă Mielului curat
Care-a venit în lume
Să ne salveze din păcat, 
Ce har și pentru mine! 

Deci sunt iertat prin harul Tău
Și cânt în gura mare, 
Că mare-i Dumnezeul meu
Ce mi-a adus iertare! 

Și-acum te rog să-mi dai, prin Duhul,
Putere de-nfrânare, 
Să nu mai cad în haosul ispitei, 
De greul lacrimei amare! 

E cea mai sfântă zi din lume,
O zi de sărbătoare, 
Când ai decis sus, pe Golgota,
Să scrii și-n dreptul meu, IERTARE! 

Onisim Botezatu, vol. Cu Dumnezeu de mână

Mărturisire
fragment 

 5. Ce se întâmplă când Hristos intră în 
viața unui om? 
 • Produce nașterea din nou.
 • Iartă păcatele.
 • Schimbă inima și mintea.
 • Aduce garanția vieții veșnice.

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

 1. Cine este singura Persoană care ne 
poate ierta păcatele?

 2. Cum poate un om să aibă păcatele 
iertate?

 3. Cine au fost cei care L-au respins 
pe Domnul Isus (conform textului din  
Ioan 1:11-13)?

LECTURĂ
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 Privind imaginea de mai sus, relatați, într-o compunere, 
evenimentul biblic la care se referă (Luca 19:29-44).

JOC
 DE ROL

 În fața clasei vor veni doi elevi. Unul dintre ei îi cere iertare celuilalt pentru faptul că 
l-a nedreptățit. Victima îi oferă iertare colegului, aplicând principiul din rugăciunea Tatăl 
nostru: „și ne iartă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri.”
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Rugăciunea de binecuvântare

 a credincioșilor 

 Înainte de căderea în păcat, omul era 
mai puternic. Dumnezeu l-a făcut așa, dându-i 
stăpânire peste toate viețuitoarele de pe fața 
pământului. Astfel, omul era stăpân peste 
creație. Dar s-a întâmplat ceva rău, atunci când 
Eva a întrat în dialog cu șarpele. La îndemnul 
diavolului a mâncat din pomul interzis și a 
dat și soțului ei. Atunci au căzut în păcatul 
neascultării, au descoperit o serie de slăbiciuni 
în ei și au devenit tot mai neputincioși. În urma 
acestor întâmplări nefericite, omul are mare 
nevoie de ajutor pentru a reintra în legătură cu 
Cerul. Singurul care poate da omului puterea 
de a reveni este Dumnezeu. Mijlocul prin care 
omul poate să comunice cu Dumnezeu este 
rugăciunea. 

Rugăciunea pentru familie
 

„Prin credinţă a dat Isaac lui Iacov 
și Esau o binecuvântare care avea în vedere 
lucrurile viitoare” (Evrei 11:20). Patriarhii din 
vechime aveau obiceiul să se binecuvânteze 
între ei. Părinții își binecuvântează copiii, iar 
copiii își binecuvântează părinții. 
 Așadar, în familie, toți membrii se 
binecuvântează între ei. Își spun cuvinte 
frumoase, se roagă unii pentru alții, se vorbesc 
de bine și, împreună, se străduiesc să placă lui 
Dumnezeu. Pentru aceasta și noi trebuie să ne 
rugăm în fiecare zi.
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1Corinteni 4:20

Vocabular

DIALOG  –  Convorbire între 
două sau mai multe persoane.

A BINECUVÂNTA/ 
BINECUVÂNTARE  –  Este 
un cuvânt care cuprinde mai 
multe sensuri, după cum 
urmează: 1. Revărsare a grației 
divine; 2. Cuvintele cu care se 
binecuvântează; 3. Urare de 
prosperitate și fericire, cu invocarea 
numelui lui Dumnezeu; 4. Slăvire 
(în semn de recunoștință);   
5.  fericire, lăudare, preamărire.
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Rugăciunea pentru case
Probabil ați văzut la știri de multe ori 

inundații, case care au ars, cutremure care au lăsat 
în urmă case distruse. Acestea  nu s-au întâmplat 
pentru că oamenii aceia au fost mai răi. Dar, în 
general, când oamenii dintr-o anumită zonă, 
oraș sau țară, trăiesc o viață murdară și plină de 
păcat, Dumnezeu pedepsește acea regiune. Să ne 
amintim ce s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora. 
Dumnezeu, supărat pe nelegiuirile lor, a trimis 
foc din cer și i-a ars pe toți. Noi, care suntem 
copiii lui Dumnezeu, avem datoria să ne rugăm 
pentru casele noastre, ca Domnul să le păzească 
de incendii, de cutremure și de orice rele.

Pe lângă acestea trebuie să ne rugăm lui 
Dumnezeu ca la noi în casă să fie binecuvântare: 
pâine, îmbrăcăminte, pace, înțelegere, iubire. 

Rugăciunea pentru lucruri
Să enumerăm câteva dintre lucrurile pe 

care le avem zilnic la îndemână :
• Obiecte tăioase. Părinții noștri au multe 

instrumente și obiecte periculoase și aparate pe 
care le folosesc în gospodărie. Acestea pot să ne 
accidenteze dacă nu suntem atenți. De aceea trebuie 
să cerem putere de la Domnul pentru a le folosi.
 • Mașina. Mergem zilnic pe drum. 
Avem nevoie de protecția lui Dumnezeu în 
călătoriile noastre pentru că sunt multe pericole: 
accidente, pană de cauciuc, defecțiuni la motor, 
animale sălbatice care ies în față etc. De aceea 
este recomandat să ne rugăm pentru protecția 
noastră.  
 • Îmbrăcăminte. Domnul Isus ne-a 
promis că dacă vom căuta mai întâi Împărăția 
lui Dumnezeu și Neprihănirea, mâncarea și 
îmbrăcămintea ni se vor da pe deasupra, fără să 
ne mai îngrijorăm.
 Așadar, la fiecare pas, avem nevoie de aju-
torul lui Dumnezeu. Iar acesta îl primim prin 
rugăciune. Să ne rugăm dimineața, seara, pentru 
noi, pentru părinți, pentru frățiori, iar Dumnezeu 
ne va da putere să trăim după voia Sa.

������������ �
„Fiți 
binecuvântați 
de Domnul, 

care a făcut 

cerurile și 

pământul!”

Psalmul 115:15

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

1. De ce are nevoie omul de ajutorul 
lui Dumnezeu?

2. Ce înseamnă să ne binecuvântăm 
unii pe alții?

3. De ce este important să ne rugăm 
pentru casele noastre?

4. Dați un exemplu în care ați văzut 
puterea lui Dumnezeu ca răspuns la 
rugăciunea voastră.
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Posibilitatea omului de a alege 

între bine și rău

 Încă din grădina Eden, omului i s-a dat 
posibilitatea de a alege. Acest lucru dovedește 
că omul nu este un simplu roboțel fără discer-
nământ, el are posibilitatea de a alege, acest lu-
cru se mai numește și liberul arbitru.
 Dacă trebuie să alegem între două lucruri 
sau variante, înseamnă că:
 • Fie una este rea și una este bună, iar cea 
rea trebuie respinsă;
 • Fie două sunt rele și trebuie respinse 
ambele;
 • Fie avem două lucruri bune și avem 
nevoie de discernământ / înțelepciune pentru a 
alege varianta cea mai potrivită pentru noi.
 În privința aceasta avem mare nevoie 
de ajutorul lui Dumnezeu, deoarece o alegere 
greșită poate să ducă la moarte (avem exemplul 
lui Adam și al Evei), iar o alegere bună poate să 
ne aducă binecuvântare (exemplul Mariei, care 
a ales partea cea bună, a ales să asculte cuvintele 
Domnului Isus). 
 Într-o zi Moise, omul lui Dumnezeu 
din vechime, se afla într-o mare încurcătură. 
Poporul Israel era derutat și nu mai știa calea. 
Pentru că bătrânul Moise este foarte aproape 
de a se despărți de poporul pe care îl iubește, 
a făcut un legământ cu acesta, punându-l să 
promită că va rămâne cu Dumnezeu.
  „Iau azi cerul și pământul martori îm-
potriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa și 
moartea, binecuvântarea și blestemul.
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Romani 2:10

Vocabular

DISCERNĂMÂNT – Facultatea 
de a discerne, de a pătrunde, de a 
judeca și a aprecia lucrurile la justa 
lor valoare.

DERUTAT – Încurcat, zăpăcit, 
dezorientat. 
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 Alege viaţa, ca să trăiești, tu și sămânţa 
ta” (Deuteronomul 30:19).

Înțelegem din acest text că fiecare decizie 
poate aduce moarte sau viață, binecuvântare 
sau blestem. 

Persoanele care ne influențează 
alegerile 

• Părinții. Sunt persoanele rânduite de  
Dumnezeu pentru a ne fi aproape și pentru a 
ne sfătui să alegem în așa fel încât să ne fie bine. 
Ascultarea lor aduce fericire și binecuvântare. 
Neascultarea de ei aduce nefericire și o viață 
scurtă. 

• Profesorii. Sunt cei care ne învață multe 
lucruri despre viață. Prin materiile pe care ni le 
predau, ne ajută să descoperim în noi pasiunea 
pentru o anumită disciplină sau meserie. Iar 
prin îndemnurile lor ne pot ajuta să ne alegem 
o carieră potrivită pentru noi. 

• Învățătorii de Școală Duminicală. Prin 
studiile biblice, învățătorii de la biserică ne ajută 
să cunoaștem mai multe despre Dumnezeu, să 
slujim în biserică prin darul pe care Dumnezeu 
ni l-a oferit (cântare, poezie, instrumente etc.) 

• Pastorul. Este acel tată spiritual al  
Bisericii, care prin predicile și sfaturile lui 
ne ajută să alegem Calea dreaptă care este 
mântuirea lui Dumnezeu. 

• Prietenii. Aici trebuie să avem foarte 
mare grijă, deoarece prietenii ne pot îndepărta de 
Dumnezeu, dacă sunt oameni neserioși. Trebuie 
să ne rugăm Domnului să ne dea prieteni serioși. 

• Dumnezeu. Prin Sfânta Scriptură și 
prin rugăciune, Dumnezeu ne poate ajuta să 
alegem Calea care duce la viață veșnică.

������������ �
„Voi,  fraților, să 
nu osteniți

 în facerea 

binelui.” 

2Tesaloniceni 
3:13
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I. Privind schema alăturată, imaginează-ți 
că tu ai fi persoana din imagine. Te afli într-o mare 
încurcătură, în această intersecție de drumuri, și 
nu știi ce decizie să iei. 

Scrie, în caiet, litera corespunzătoare răspunsului corect: 

a) Mergi pe oricare dintre drumuri fără să ceri părerea cuiva.

b) Te oprești, te gândești puțin, apoi pleci pe oricare dintre drumuri.

c) Te rogi lui Dumnezeu, vorbești cu părinții și apoi asculți de îndrumările lor.

d) Întrebi prietenii de la școală care ar fi părerea lor.

e) Stai de vorbă cu pastorul și îl rogi să te ajute.

f) Mai iei un prieten cu tine și pleci pe oricare dintre drumuri, fără să te gândești că e greșit.

g) Discuți cu părinții, te rogi lui Dumnezeu și apoi pornești în direcția bună.

Am înțeles că alegerile ne influențează fundamental viața. Trebuie așadar să alegem 
bine. Pentru aceasta avem nevoie să ne rugăm, să avem deschiderea de a discuta orice 
cu părinții, pentru că ei ne înțeleg și ne ajută. Să nu ne lăsăm influențați de prieteni fără 
experiență și vom avea o viață fericită. 

II. Răspunde la următoarele întrebări:

1. Dumnezeu ne-a lăsat fiecăruia posibilitatea de a alege. Cum se numește acest lucru?
2. Dați un exemplu în care o persoană v-a influențat să alegeți binele.
3. Descrieți un prieten care vă influențează alegerile.
4. Prin ce mijloace ne ajută Dumnezeu să alegem binele?

 
 

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!
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 Folosind o foaie de hârtie și culori, creează o felicitare prin care 
să mulțumești persoanei care te influențează cel mai mult să alegi 
binele în viață.

A trăi după credinţă
nu-i ușor, dar nu-i nici greu.
A trăi după credinţă
e, la om, cu neputinţă
însă nu la Dumnezeu.

A trăi umblând pe ape
nu-i ușor, dar nu-i nici greu.
A trăi umblând pe ape,
când vin valuri să te-ngroape,
e un drum cu Dumnezeu.

A trăi după iubire
nu-i ușor, dar nu-i nici greu.
A trăi după iubire
e o cruce pentru fire
și-o-nviere-n Dumnezeu.

A trăi după credinţă
nu-i ușor, dar nu-i nici greu.
Dar a fi în necredinţă
și-a muri fără căinţă
nu-i nimic, nimic mai greu!

Costache Ioanid,  vol. Taine

A trăi după credinţă

JOC 
DE ROL

Faceți echipe de câte cinci. Fiecare echipă trebuie să găsescă cinci exemple diferite de 
fapte bune făcute. Câștigă echipa care termină prima.

LECTURĂ
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RECAPITULARE

În capitolul pe care l-am încheiat, care se intitulează: DUMNEZEU SE FACE CUNOSCUT 
OMULUI, am învățat câteva lecții fundamentale pentru viața noastră de credință. Am descoperit 
împreună lucruri minunate prin care Domnul poate aduce bucurie în viața noastră. În lecțiile 
pe care le-am studiat până aici am învățat cum putem avea părtășie cu Hristos. 

O VIAȚĂ NOUĂ CU HRISTOS

Am aflat câteva aspecte care definesc calea prin care un om devine creștin. În urma 
auzirii Cuvântului lui Dumnezeu, se produce 
nașterea din nou în viața omului. Botezul în 
apă se primește însă la o vârstă a maturității, 
în Numele Sfintei Treimi. Astfel, credinciosul 
poate participa la Cina Domnului. 

Avem niște ocrotitori nevăzuți, care 
sunt îngeri ai lui Dumnezeu trimiși special 
pentru a ne păzi pe noi. De asemenea, am 
învățat că avem și protectori vizibili, care sunt: 
pastorul, învățătorii de Școală Duminicală, 
părinţii, prietenii. 

Toți avem greșeli și păcate de care 
trebuie să ne eliberăm ca să primim iertarea 
lui Dumnezeu. După ce primește iertarea lui 
Dumnezeu, în Numele lui Hristos, Singurul 
care poate realiza iertarea păcatelor, omul 
trebuie să se schimbe, cerând ajutor de la Dumnezeu. Familia acestuia este binecuvântată. Într-o 
familie creștină, binecuvântată de Dumnezeu, întâlnim iubire, înțelegere, zâmbete prietenoase, 
pace.

Noi suntem responsabili pentru alegerile pe care le facem în viață. De aceea, trebuie să 
avem grijă cu cine ne sfătuim atunci când trebuie să alegem. Recomandarea este să ne rugăm 
bunului Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a alege varianta care se potrivește cel mai bine 
cu voia Sa, nu cu voia noastră. 
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1. Răspunde corect la următoarele întrebări: 
• Care sunt protectorii văzuți și nevăzuți ai copiilor? 
• Ce trebuie să fac cu păcatele din viața mea? 
• Care sunt trăsăturile familiei binecuvântate? 
• Ce se întâmplă cu omul care ia decizii fără Dumnezeu? 
• De ce și când trebuie să mă botez? 

2. Apreciază cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele enunțuri: 
___ Nașterea din nou este o condiție pentru a deveni creștin.  
___ Există copii mai mari de 10 ani care nu au mințit niciodată.
___ Lui Dumnezeu Îi place să ai prieteni care vorbesc urât.
___ În familia binecuvântată este pace.
___ Iertarea este realizată în Numele lui Hristos. 
___ Dacă aleg răul, sunt binecuvântat. 
___ Dumnezeu ne duce în cer, fără pocăință.

3. Completează spațiile libere:

a. Cine ... și se ... va fi mântuit (Marcu 16:16). 

b. Dacă este cineva în ... este o făptură ...  Cele ... s-au dus, iată că toate ... s-au făcut ...  

(2Corinteni 5:17). 

c. Acesta este Fiul Meu ..., în care Îmi ...  plăcerea (Matei 3:17). 

d. Să cinstește pe ...  tău și pe ...  ta, ca să ți se lungească ...  și să trăiești mulți ... fericiți pe 

pământ (Exodul 20:12). 

-!+�/+�-

Domeniul II
Dumnezeu se face cunoscut omului
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CU CEI DIN JUR

➢ Vom învăța cum să trăim împreună cu cei de lângă noi. Fiecare dintre noi 
avem prieteni, colegi, vecini, rude, oameni apropiați și oameni necunoscuți care trăiesc 
aproape de noi.
          ➢ Dumnezeu ne învață, prin Biblie, cum să trăim în societate, dându-ne sfaturi 
prin care să ne ajute să fim mai buni.
          ➢ Lecțiile din acest capitol cuprind sfaturi, îndemnuri și porunci pe care să le 
punem în practică, în viața de fiecare zi.

➢ Lecțiile care urmează ne învață să ne arătăm dragostea față de Dumnezeu și 
dragostea față de cei de lângă noi, împlinind astfel voia lui Dumnezeu.
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De ce este important 
să fie spus adevărul

 Când spunem adevărul ne asemănăm 
cu Isus Hristos. Biblia ne spune că adevărul ne 
face liberi. Atunci când un om spune adevărul, 
acesta câștigă bucurie și libertate, deoarece 
adevărul îi eliberează mintea.
 A spune adevărul înseamnă a prezenta 
realitatea exact așa cum este. Încă din familie, 
din biserică și de la școală, învățăm că este im-
portant să spunem adevărul.          
 Noi trebuie să spunem adevărul indife-
rent de locul în care ne aflăm, chiar dacă ne 
convine sau nu, deoarece adevărul ne ajută pe 
termen lung.
 Minciuna este opusul adevărului. Atunci 
când spunem o minciună, noi ne depărtam de 
voia lui Dumnezeu. Minciuna este un păcat, iar 
păcatul ne desparte de Dumnezeu.
 Când Dumnezeu a dat cele zece porunci, 
prin Moise, poporului Israel, a dat și o poruncă, 
(cea de a noua) împotriva minciunii: „Să nu 
mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău” 
(Exod 20:1).
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Vocabular

CONSECINȚĂ – Rezultat al 
unei fapte, al unei acțiuni, al unui 
principiu; urmare.
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Consecinţele minciunii

 Minciuna are întotdeauna consecințe. Iată 
câteva dintre ele:
 • Oamenii își pierd încrederea în tine;
 • Relația cu Dumnezeu este afectată (min-
ciuna este un păcat înaintea Domnului);
 • O minciună te va conduce spre o altă min-
ciună;
 • Ajungi să faci și alte păcate;
 • Pierzi bucuria din inima ta.
 Biblia ne spune că tot ceea ce se face în 
ascuns va ieși la suprafață. Pe Dumnezeu nu Îl 
putem minți, deoarece El știe toate lucrurile.
 Noi nu trebuie să ne ascundem, ci să 
ne îndreptăm comportamentul. „De aceea, 
lăsați-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să 
spună aproapelui său adevărul”, pentru că 
suntem mădulare unii altora” (Efeseni 4:25).

������������ �
„Căci gura 
mea vestește 
adevărul, 

și buzele mele 

urăsc minciuna!”

Proverbe 8:7

������
� �����	
��

(��#������	����	�	��������
�������

���
�����	�"�����������#��	���%

ȘTIAȚI CĂ?
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Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

 1. De ce este important să spunem 
adevărul?

 2. Dați exemple de situații în care 
ați ascuns adevărul.

 3. Ce s-a întâmplat când nu ați spus 
adevărul? Dar când ați spus adevărul?

 4. Ți s-a întâmplat să spui o min-
ciună și mai apoi să mai trebuiască să 
spui și altele? Cum ai reușit să îndrepți ce 
ai stricat prin minciună?

 5. Care sunt consecințele minciunii?

JOC

 Un elev va trece în fața clasei și 
va spune despre el trei lucruri: două 
adevărate și unul fals. 
 Colegii trebuie să își dea seama 
care afirmație este falsă. 
 Jocul se termină când fiecare elev a 
ieșit în față.

DA și NU, NU și DA
Nu se pot înmănunchea.
Nu poți fi cum vrei tu,
Nu poți fi și DA și NU.

Când iubirea-ți spune „Hai!”
Lenea-ți poruncește „Stai!”
Când Isus vrea să lucrezi,
Lenea-ți spune să mai șezi!

BUN și RĂU, RĂU și BUN
Când se-adună se răpun.
Nu poți da brațul tău
Celui bun și celui rău!

Ceru-ar vrea copii cuminți
Însă lumea-ar vrea să minți.
Domnu-ar vrea să fii în Har,
Iar cel rău – să fii murdar!

Dacă-L ai pe Domnul Sfânt,
Nu poți fi și rău și blând.
Dacă-I dai iubirea ta,
Spune-I totdeauna DA.

Costache Ioanid

Da și NuDa

LECTURĂ



51

Domeniul III
Viața creștinului împreună cu semenii


����
��
����	��������
�
,
��������)���

De ce este importantă ascultarea
 și împlinirea sfaturilor bune

 Dumnezeu a lăsat în viața copiilor oa-
meni care să le dea sfaturi și îndrumare. Copiii 
primesc primele sfaturi de la părinți, mai apoi 
de la biserică și de la școală.
 Părinții sunt cei care vor binele copiilor, 
de aceea sfaturile lor au în vedere întreaga 
viață. Biblia ne învață să le 
dăm importanța cuvenită:  
„Căci sfatul este o candelă, 
învățătură este o lumină, iar 
îndemnul și mustrarea sunt 
calea vieții” (Proverbe 6:23).
  Sfaturile din partea 
părinților luminează viața 
copiilor. Copiii trebuie să 
asculte și să pună în aplicare 
sfaturile părinților, chiar 
dacă acestea nu sunt ceea 
ce ei și-au dorit. Un sfat la 
vremea potrivită, ascultat și 
împlinit, te poate păzi de multe rele.
 În Vechiul Testament avem relatat un 
episod din viața împăratului Saul care trebuia 
să aștepte pe profetul Samuel pentru a aduce 
o jertfă. Acesta nu a mai așteptat și nu a 
ascultat sfaturile date de Domnul prin Samuel. 
Dumnezeu s-a supărat pe neascultarea lui Saul.
Cât a trăit pe pământ, Domnul Isus a ascultat 
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ȘTIAȚI CĂ?
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întocmai sfaturile Tatălui 
Său, Dumnezeu. Astfel, El 
ne-a dat un exemplu despre 
cât de importantă este 
ascultarea. Ascultarea este 
mai valoroasă decât multe 

alte lucruri pe care am putea să le facem noi. 
Când asculți de părinții tăi, tu de fapt asculți de 
Dumnezeu.
 „Ascultarea face mai mult decât jertfele 
și păzirea cuvântului Său face mai mult decât 
grăsimea berbecilor” (1Samuel 15:22).
 Ascultarea aduce bucurie și libertatea 
față de Dumnezeu. 

Consecinţele neascultării
  Neascultarea este un păcat înaintea lui 
Dumnezeu. Solomon, cel mai înțelept om care 
a trăit vreodată pe Pământ, în afară de Isus 
Hristos, ne îndeamnă la ascultare: „Ascultă, 
fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndru-
mările mamei tale!” (Proverbe 1:8).
 Neascultarea este vinovată înaintea Dom-
nului și are urmări care afectează întreaga noas-
tră viață. 
 Primii oameni, Adam și Eva, au fost scoși 
afară din grădina Eden datorită neascultării 
și au plătit prețul neascultării lor. Datorită 
neascultării există astăzi suferință, durere și 
omul trebuie să depună efort pentru a-și asigura 
cele necesare vieții. La fel se întâmplă și astăzi, 
datorită neascultării omul suferă în viață.
 O altă consecință a neascultării este pe-
deapsa. Pedeapsa este o formă prin care copilul 
este îndreptat. Nu este plăcută, dar atunci când 
există neascultare, pedeapsa este necesară. 

������������ �
„Copii, ascultați 
de părinții 
voștri în toate 
lucrurile, 

căci lucrul acesta 

place Domnului.” 

Coloseni 3:20

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

 1. Alege A pentru adevărat și F 
pentru fals și argumentează în fața clasei, 
răspunsul ales:

___ În viață putem primi sfaturi de la 
oricine.
___ Părinții nu vor întotdeauna binele 
copiilor.
___ Copiii trebuie să asculte toate sfaturile 
părinților.
___ Părinții trebuie să găsească sfaturi care 
le plac copiilor.
___ Ascultarea aduce bucurie în suflet.

 2. Împreună cu colegul de bancă, 
găsiți alte două consecințe ale neascultării 
și dați exemple cu acestea.
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R: Ascultarea-i calea către rai,
Ascultarea-i tot ce poţi să dai.
Pe tatăl și pe mama ta
De îi asculţi tu vei vedea,
Fericire-n viaţă vei avea. 

1. Când ești întrebat, tu să răspunzi frumos,
Frumos!
Să spui ce-i drept, să nu fii mincinos.
Nu, nu!
De îi asculţi pe-ai tăi părinţi și te supui mereu,
Să știi, tu Îl asculţi pe Dumnezeu.
Da!

2. Când mama la culcare te-a trimis, 
Să te duci!
Și să te rogi așa cum ai promis.
Și să te culci.
De îi asculţi pe-ai tăi părinţi și te supui mereu,
Să știi, tu Îl asculţi pe Dumnezeu.
Da!

�����,����
Realizați o scenetă, în clasă, cu tema: „Neascultarea m-a costat 

o vacanță”.

Îndemnuri:

 • Ascultă sfatul părinților tăi.
 • Fii ascultător și când părinții 
nu sunt de față.
 • Citește Biblia, prin ea Dum-
nezeu îți vorbește.
 • Alege-ți prieteni care îți dau 
sfaturi bune.



54

Domeniul III
Viața creștinului împreună cu semenii

)�����*�
����)����
��
�
	�����
*����������
�*�

De ce sunt importante blândeţea, 
bunătatea și iertarea

 Blândeţea, bunătatea și iertarea sunt 
virtuți care ne aseamănă cu Dumnezeu. 
 Blândețea este acea însușire care te face 
să fii calm în relație cu cei din jurul tău. Isus 
Hristos ne-a spus: „Învățați de la Mine, căci 
Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi 
odihnă pentru sufletele voastre” (Matei 11:29). 

 Bunătatea, așa cum ne în-
vață Biblia să o practicăm, tre-
buie manifestată în relație cu 
toți din jurul nostru. Biblia 
Îl descrie pe Dumnezeu ca 
fiind bun:  „Căci Tu ești bun, 
Doamne, gata să ierți și plin 
de îndurare cu toți cei ce Te 
cheamă”  (Psalmul 86:5).
 Iertarea este rezultatul bu-
nătății pe care o arătăm față 
de cei care ne-au greșit. Ierta-
rea completă are loc atunci 

când poți să te rogi pentru cel care ți-a greșit. 
Rugăciunea „Tatăl nostru” condiționează iertarea: 
„și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi 
iertăm greșiților noștri” (Matei 6:12).
 Este important să fim blânzi cu cei 
din jurul nostru deoarece și nouă ne place ca 
cei din jur să ne trateze la fel. Când arătăm 
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Filipeni 4:5

Vocabular

VIRTUTE – Însușire dominantă a 
caracterului, care îl face mai bun pe 
om; înclinație spre un anumit fel de 
fapte morale; calitate morală.
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bunătate celor care ne-au greșit noi împlinim 
voia lui Dumnezeu. Deoarece Dumnezeu ne 
iartă greșelile noastre și noi suntem datori să 
iertăm celor ce ne greșesc. 

Consecinţele violenţei

 Violența este opusul bunătății și a blân-
deții. Aceasta apare prin absența iertării. Vio-
lența se manifestă sub formă verbală și fizică. 
Indiferent de forma ei, violența este 
îndreptată împotriva semenilor 
noștri și a lui Dumnezeu. 
 Biblia ne învață să nu fim 
violenți: „Dimpotrivă, fiți buni unii 
cu alții, miloși și iertați-vă unul pe 
altul, cum v-a iertat și Dumnezeu 
pe voi în Hristos”  (Efeseni 4:32).
 Violența are mai multe con-
secințe. Începe prin degradarea re-
lațiilor cu cei din jur și continuă cu 
dobândirea unui comportament 
violent permanent. Când suntem violenți noi 
ne distanțăm de ceilalți.
 Când ne mâniem și suntem violenți 
provocăm supărare celor din jurul nostru. 
Sufletul nostru are și el de suferit, simțindu-ne 
apăsați și împovărați. 
 Domnul Isus este modelul perfect de 
bunătate, blândețe și iertare. De la Isus învățăm 
să evităm violența și să căutăm dragostea față 
de aproapele.

������������ �
„Gustați și 
vedeți ce bun 
este Domnul! 

Ferice de omul 

care se încrede în 

El!” 

Psalmul 34:8

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

1. Când are loc iertarea?

2. Cum putem dobândi virtuțile 
blândeții și ale bunătății?

3. Dați un exemplu de bunătate 
văzută la colegii voștri.
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CU CEI DIN JUR

De ce este importantă răbdarea
 Biblia ne învață că fiecare dintre noi tre-
buie să avem răbdare. Răbdarea se vede în mod 
special în relațiile cu cei din jurul nostru. Fie că 
suntem la școală, acasă sau în alt loc, suntem 
înconjurați de oameni cu care trebuie să avem 
răbdare. Intrarea și ieșirea din clasă, a vorbi 
pe rând, a aștepta să primești ceva sau a ridica 

mâna sus când vrei să vorbești în clasă sunt 
situații în care trebuie să avem răbdare.
 Este important să avem răbdare unii cu 
alții pentru că doar atunci îi iubim cu adevărat 
pe cei din jur. Răbdarea vine de la Dumnezeu. 

�/����������
�
����0��1����
5
�#�
�����
���3����1���
8��3����5��

!��������
���5��������3���
� 
Efeseni 4:2

Vocabular

A PIZMUI – A avea pizmă, a 
invidia pe cineva; p. ext. a dușmăni, 
a urî pe cineva.
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El este cel care ne dă răbdare. Când nu avem 
răbdare devenim răi, mânioși și supărăcioși.
 Biblia ne spune că trebuie să învățăm să 
avem răbdare. „Astfel, dar, ca niște aleși ai lui 
Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă 
cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu 
smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare” 
(Coloseni 3:12).
 Omul care are îndelungă răbdare este cel 
care are mai multă răbdare față de ceilalți. În 
familie, la biserică și la școală învățăm să avem 
răbdare. Domnul Isus ne dă un exemplu despre 
creșterea și rodirea seminței puse în pământ, 
iar noi trebuie să avem răbdare să răsară și mai 
apoi să aducă roadă.

Consecinţele lipsei
 de răbdare

 Este importantă răbdarea, deoarece, fără 
ea, oamenii ajung să facă multe lucruri de care 
le pare rău mai târziu. Cele mai mari greșeli le 
facem pentru că nu știm să avem răbdare.
 Una dintre consecințele lipsei de răbdare 
este violența. Sunt copii care dacă nu primesc 
ce vor ei, când vor ei, încep să își facă singuri 
dreptate. Răbdarea te face să înțelegi că nu 
tot ce vrei tu poate fi al tău. Uneori trebuie să 
aștepți. Atunci când aștepți, tu dovedești că ai 
răbdare.
 O altă consecință a lipsei de răbdare o 
reprezintă luarea deciziilor greșite. Decizia de 
a nu asculta părinții sau de a face un lucru care 
este periculos. În astfel de situații, din cauza 
lipsei de răbdare, sunt cazuri în care copiii s-au 
pierdut sau chiar s-au rănit singuri pentru că 
nu au avut răbdare să aștepte ajutorul.

������������ �
„Dragostea 
este îndelung 
răbdătoare, 
este plină 
de bunătate; 

dragostea nu 

pizmuiește; 

dragostea nu se 

laudă, nu se umflă 

de mândrie.”

1Corinteni 13:4
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ȘTIAȚI CĂ?
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 Poate că cea mai 
des întâlnită consecință 
a lipsei de răbdare o 
reprezintă folosirea unui 
vocabular fără bun-simț. 

Pentru că nu mai au răbdare, oamenii ajung să 
se jignească unii pe alții, spunând cuvinte rele, 
de care le pare rău mai târziu dar nu mai pot 
face nimic, deoarece au fost spuse.

Cu cât îl iubim mai mult pe Dumnezeu, 
cu atât mai multă răbdare vom avea. Biblia ne 
spune că răbdarea este o roadă a Duhului: „Roada 
Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, 
pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de 
bine, credincioșia.” (Galateni 5:22) Răbdarea 
este necesară în viața fiecăruia dintre noi. Fără 
răbdare nu ne putem asemăna cu Hristos.

Dragostea, Pacea, Bucuria,
Răbdarea, Blândețea, Binefacerea,
Credincioșia și Bunătatea, –
Acestea sunt Roadele Duhului Sfânt. 

Vreau Roadele Duhului Sfânt în viaţa mea! 
Doamne, Tu să vii în controlul inimii!
Vreau roadele Duhului Sfânt în viaţa mea!

Roadele Duhului

��������	

Bucuria copiilor, vol. 6

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

 1. Unde se vede răbdarea noastră?

 2. Unde suntem învățați să avem 
răbdare? Dați câteva exemple.

 3. Cum putem dobândi răbdarea?

 4. Dați fiecare câte un exemplu de 
situație în care v-ați pierdut răbdarea.

 5. Ce s-a întâmplat mai apoi?

 6. Cum ați reușit să reparați situ-
ația creată?

JOC

Testul răbdării

 Faceți echipe de câte cinci elevi și 
construiți un turn din creioane colorate, 
cât mai înalt, fără să vorbiți în cadrul 
echipei. 

 Timp de lucru: 3 minute. 

 Câștigă echipa care face cel mai 
înalt turn. 

 Echipele care vorbesc vor fi 
descalificate.
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Ce înseamnă respectul

 Respectul înseamnă prețuirea pe care o 
avem față de noi și față de cei din jurul nostru. 
Această prețuire se vede prin felul în care ne 
comportăm cu părinții, prietenii și chiar cu 
străinii. Biblia ne învață să îi respectăm pe cei 
din jur fiindcă toți suntem creați după chipul și 
asemănarea lui Dumnezeu, indiferent de limba 
pe care o vorbim sau culoarea pielii.
  Respectul îl învățăm în familie mai 
întâi. Biblia ne spune că este important 
să ne cinstim părinții: „Cinstește pe 
tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți 
se lungească zilele în țara pe care ți-o dă 
Domnul Dumnezeul tău” (Exod 20:12). 
Arătăm respect față de părinții noștri 
atunci când le oferim ascultare și avem un 
comportament bun.
 Noi avem datoria să respectăm 
pe cei din jurul nostru, dar respectul nu se 
referă doar la relațiile cu cei din jur. Suntem 
datori să avem respect și față de noi înșine. 
Prin îmbrăcăminte, vorbire și tot ceea ce ține 
de comportamentul nostru dovedim că avem 
respect față de sine. Îngrijirea trupului este un 
alt semn al respectului față de sine.
 Respectul față de propria persoană este 
baza respectului față de cei din jur. Când ne 
comportăm frumos unii cu ceilalți, împlinim 
voia lui Dumnezeu. În Biblie avem un rezumat 
al poruncilor care începe cu iubirea noastră 
față de Dumnezeu și continuă cu cea față de 
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Romani 12:10

Vocabular

ÎNTÂIETATE  – Însușirea de a fi 
primul; prioritate. ◊ Expr. A avea 
sau a da  întâietate – a avea sau a 
da primul loc, prioritate. 

 A CEDA  –  a renunța, în favoarea 
altcuiva, la dreptul de posesiune 
asupra unui obiect, asupra unei 
proprietăți.
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aproapele: „Să iubești pe aproapele tău ca pe 
tine însuți” (Matei 22:39). 

Consecinţele lipsei de respect

 Când suntem lipsiți de respect nu doar că 
ne creem o imagine negativă, ci atragem asupra 
noastră consecințe. Lipsa de respect arată o 
lipsă a dragostei față de cei din jur:  „Iubiți-vă 
unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, 
fiecare să dea întâietate altuia” (Romani 12:10).
O consecință a lipsei de respect este că ne 
pierdem bucuria din relațiile cu cei de lângă noi. 
Când nu există respect, apare conflictul care ne 
face să fim mai răi decât credeam că putem fi.
 O altă consecință este că noi, la rândul 
nostru, nu vom mai fi respectați. Lipsa de respect 
este un păcat, deoarece Biblia ne spune: „Cinstiți 
pe toți  oamenii, iubiți pe frați; temeți-vă de  
Dumnezeu; dați cinste împăratului!” (1Petru 
2:17). Când respectăm pe cei din jur, noi ascultăm 
de voia lui Dumnezeu.
 Când nu ne respectăm unii pe alții 
oamenii își pierd încrederea în noi și nu mai vor 
să aibă de-a face cu noi. Relațiile binecuvântate 
au la bază respectul, care este o formă de iubire. 

������������ �
„Ce voiți să 
vă facă vouă 
oamenii,

faceți-le și voi la 

fel.”

Luca 6:31

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

 1. Definește respectul cu propriile 
cuvinte.
 2. De ce trebuie să îi respectăm pe cei 
din jurul nostru?
 3. Care credeți că sunt cuvintele care 
arată respectul față de ceilalți?
 4. Care sunt consecințele lipsei de 
respect?

5.  Pe  care dintre persoanele enume-
rate  credeți că trebuie să le respectați: pă-
rinții, prietenii, vecinii, colegii, profesorii, 
străinii. 

60
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Ai grijă, gură mică, ce vorbești
Căci Părintele de sus 
 Te privește ne-ncetat
Ai grijă, gură mică, ce vorbești.

Ai grijă, ochișor, unde privești
Căci Părintele de sus
Te privește ne-ncetat
Ai grijă, ochișor, unde privești.

Ai grijă, picioruș, unde pășești
Căci Părintele de sus
Te privește ne-ncetat
Ai grijă, picioruș, unde pășești.

Ai grijă, mână mică, ce lucrezi
Căci Părintele de sus
Te privește ne-ncetat
Ai grijă, mână mică, ce lucrezi.

��������	

Ai grijă gură mică
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ȘTIAȚI CĂ?
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Îndemnuri:
 • Când cineva vorbește, ascultă!
 • Când cineva mai în vârstă nu are loc, cedează-i locul tău!
 • Nu uita să mulțumești când ți se oferă ceva!
 • Cere scuze când greșești!
 • Respectă pe fiecare om!

JOC

 Gândește-te la o persoană față de 
care vrei să-ți arăți respectul. Desenează 
conturul unei mâini și pe fiecare deget 
scrie un cuvânt care să îi arate respectul 
tău. Colorează și, mai apoi, decupează 
conturul mâinii și oferă-i cadou această 
felicitare.
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Ce înseamnă efortul la vârsta 
copilăriei

 Se apropie vacanța! În vacanță, cei mai 
mulți copii obișnuiesc să se relaxeze, lăsând 
munca pentru perioada noului an școlar. Este 
important să ne odihnim dar este important să 
și muncim.

 Atât la școală cât și acasă 
noi trebuie să muncim în fiecare 
zi pentru a ajunge să avem 
rezultatele dorite. Dumnezeu a 
dat poruncă primilor oameni să 
muncească în grădina în care au 
fost puși: „Domnul Dumnezeu 
a luat pe om și l-a așezat în 
grădina Edenului, ca s-o lucreze 
și s-o păzească” (Geneza 2:15).
 Adulții au o muncă diferită 
de cea a copiilor. Prin muncă 
voi, copiii, învățați să folosiți 
corect timpul și ajungeți să ob-
țineți rezultate bune. Citind, 

înveți să citești mai bine. Socotind, înveți să 
socotești mai bine.
 Munca este o dovadă a înțelepciunii. 
Biblia ne prezintă exemplul unei furnici care 
își adună hrana pentru iarnă, vara. „Du-te la 
furnică, leneșule; uită-te cu băgare de seamă la 
căile ei și înțelepțește-te!” (Proverbe 6:6)
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Proverbe 12:27

Vocabular

ÎNȚELEPCIUNE  – Capacitate 
superioară de înțelegere și de 
judecare a lucrurilor. • Cumpătare, 
prudență, moderație determinată 
de experiență; spirit de prevedere.
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 Efortul este calea spre reușită. Oamenii 
care au reușit să ajungă ceva în viață au reușit 
deoarece au început de mici să depună efort. 
Uneori trebuie să muncim împreună cu părinții, 
ajutându-i la treburile casnice, alteori trebuie să 
muncim singuri pregătind lecțiile pentru școală.

De ce este important efortul
 de a învăţa și de a munci

 Lumea a fost creată de Dumnezeu. El a 
făcut lumea în care noi trăim, în șase zile iar a 
șaptea zi s-a odihnit. Asta înseamnă că lucrurile 
frumoase nu apar pur și simplu. Dacă vrem să 
culegem ceva, mai întâi trebuie să semănăm.
 Dacă vrem o notă bună, mai întâi trebuie să 
învățăm. Dacă vrei să primești ceva, nu este suficient 
să îți dorești. Biblia ne spune că doar leneșul face 
asta. „Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, 
dar cei harnici se satură” (Proverbe 13:4).
 Fără efort nu avem cum să ajungem la 
rezultate. Poate te gândești: da, eu voi munci, dar 
nu îmi place să învăț. A învăța acum este dovadă 
că vei munci și mai târziu. Dacă te obișnuiești să 
fii un om leneș, vei rămâne un om leneș.
 Fiecare dintre noi trebuie să muncim 
într-un fel sau altul. Știați că până și Dumnezeu-
Tatăl lucrează? „Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl 
Meu lucrează până acum; și Eu, de asemenea, 
lucrez” (Ioan 5:17).
 Munca îți eliberează mintea și te ajută 
să te concentrezi mai bine. Prin muncă ajungi 
să fii răbdător și să te poți bucura de ceea ce ai 
făcut în viață.

������������ �
„Oriunde se 
muncește este și 
câștig, 

dar oriunde 

numai se vorbește, 

este lipsă.”

Proverbe 14:23

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

1. Când a dat Dumnezeu prima 
dată porunca de a munci?

2. Ce învățăm noi muncind?
3. Ce v-ați propus să faceți în 

vacanța de vară? Dați exemple fiecare.
4. De ce este important să muncim?
5. Ce efecte are munca asupra 

noastră?
6. Care credeți că sunt rezultatele 

învățării?
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Du-te grabnic la furnică,
Leneșule-nșelător!
Spinii mulţi și pălămida
Ţi-au umplut al tău ogor.

Nu mărimea ta contează,
Poţi să fii ca și furnica.
Dar dacă lucrezi cu alţii,
Lucrul tău nu-i chiar nimica.

Nu-i nimic la întâmplare
Pentru cuibul de furnici.
Într-o disciplină mare
Stă puterea celor mici.

Dumnezeu lăsă furnica
Pentru lecţii mari și-adânci
Din care să-nveţe omul
Care mută munţi și stânci.

(din albumul Frumusețea veșniciei)

Furnica
                        Corneliu Livanu
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PROVERB

JOC

 Se face un cerc din scaune pe care sunt 
așezați toți elevii. 

 Se ia un scaun și un elev stă în mijloc. 
Acesta trebuie să spună un exemplu de muncă 
făcută de el. 

 Cei care au făcut și ei cândva același 
lucru trebuie să se ridice de pe scaun și să 
schimbe locurile între ei. Elevul care a stat în 
mijloc va căuta un loc să se așeze.

 Cel care rămâne în picioare va trebui 
să dea el alt exemplu. 

 Jocul continuă până ajunge fiecare în 
mijloc. 

 (Ex.: am spălat vasele, mi-am împa-
chetat hainele)

LECTURĂ

ci

i.
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RECAPITULARE

VIAŢA CREȘTINULUI ÎMPREUNĂ CU SEMENII

În acest capitol am învățat cât de important este să trăim frumos. Viața de fiecare zi are 
provocările ei, de aceea noi trebuie să învățăm să spunem întotdeauna adevărul, căutând să 
ascultăm și să împlinim sfaturile bune pe care le primim în viață.

Blândețea și bunătatea nu sunt doar virtuți ci sunt o dovadă a faptului că tu ești copilul 
lui Dumnezeu. Respectul față de sine și față de ceilalți trebuie să ne caracterizeze faptele. Este 
important să avem răbdare unii cu alții, dar în același timp să învățăm să muncim dacă vrem să 
ajungem la rezultate.

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

Într-o zi Marcel s-a hotărât să-și aducă la școală mașinuța cea nouă cu telecomandă. 
Știa că nu are voie în clasă cu ea, dar vroia să o arate și colegilor săi. În ora de limba română, 
stătea cu telecomanda în mână. Abia aștepta pauza. În timp ce învățătoarea era la tablă, a arătat 
telecomanda colegului de bancă. Acesta a apăsat un buton. Mașinuța a început să facă gălăgie în 
ghiozdan. Când a fost întrebat de doamna învățătoare, Marcel nu a spus adevărul. Colegul său 
a mai apăsat o dată pe buton. Marcel a fost pedepsit. A rămas fără mașinuță și a trebuit să vină 
a doua zi cu unul dintre părinți la școală. Acasă le-a spus părinților: „Nu am mai avut răbdare. 
Vroiam să le arăt mașinuța cea nouă. De astăzi promit să vă respect cuvântul!”
          A doua zi însă, Marcel și-a uitat promisiunea și când a ajuns la școală…

 • Alcătuiți un final al povestirii în care să arătați că Marcel s-a schimbat. Folosiți 
cunoștințele dobândite în acest capitol.

Citește cu atenție textul :
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I.  Scrieți, în caiet, litera care indică răspunsul corect la fiecare întrebare. Un singur 
răspuns este corect:

1. Minciuna este un:
a) prieten al adevărului;
b) o cale de scăpare;
c) un păcat.

2. Neascultarea de părinți are drept consecință:
a) bucuria;
b) pedeapsa;
c)  câștigul.

3. Când ne iertăm unii pe alții dăm dovadă de:
a) slăbiciune;
b) bunătate;
c) mânie.

4. Răbdarea se vede atunci când:
a) suntem singuri;
b) ne uităm la televizor;
c) relaționăm cu cei din jur.

5. Respectul față de sine înseamnă:
a) să arăți celorlalți cât ești de tare;
b) să te comporți frumos;
c) să nu îți ceri scuze.
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6. Rezultatele apar atunci când știm să:
a) depunem efort;
b) păcălim pe cei din jur;
c) ne scuzăm.

II. Asociați corect termenii din prima coloană cu cei din coloana a doua:
1. Respect                                                                 A. aproapele nostru
2. Bunătate                                                               B. libertate
3. Adevăr                                                                  C. rezultate
4. Ascultare                                                              D. toată lumea
5. Efort                                                                    E. părinți
6. Răbdare                                                            F. toată lumea                         

III. Scrieți, în caiet, pentru fiecare enunț de mai jos, A pentru adevărat și F pentru fals:
a) Blândețea o au doar cei care se nasc cu ea.  
b) Dumnezeu ne învață să spunem adevărul întotdeauna.
c) Când ascultăm de părinți ascultăm de Dumnezeu.  
d) Putem avea rezultate și fără efort.  
e) Când respecți vei fi respectat.  
f) A avea răbdare este o dovadă de slăbiciune.  

IV. Copiați, în caiet, propozițiile, completând spațiile libere:
1. Una din consecințele neascultării este __
2. Când depunem efort putem să așteptăm __
3. Răbdarea este soră cu  __
4. Blândețea este prietenă cu __
5. Respectul este față de  __  și  __
6. Minciuna are __
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 ➢ Sărbătorile creștine ne amintesc de dragostea lui Dumnezeu față de om și de activitatea 
mesianică a lui Isus pe pământ. 
 ➢ Sfânta Scriptură ne descrie venirea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră la împlinirea 
vremii. Venirea Domnului Isus pe pământ a făcut posibilă împăcarea omului cu Dumnezeu de 
care s-a depărtat prin păcat. 
 ➢ La timpul hotărât de Dumnezeu, Fiul Său – Isus Hristos S-a născut într-un staul 
din Betleem și a trăit asemenea oamenilor. Când s-a împlinit vremea, Domnul Isus a mers 
la Iordan la Ioan și a fost botezat. Apoi, a fost ispitit ca orice om, însă fără niciun păcat, fiind 
pentru fiecare dintre noi un exemplu de urmat. 
 ➢  În umblarea pe pământ, Mântuitorul a făcut bine tuturor, învățând pe toți, nu doar 
prin cuvinte, ci și prin trăire, făcând voia Tatălui ceresc. 
 ➢  Când a sosit vremea, Domnul Isus a mers ca un Rege, călare pe mânzul unei măgărițe, 
la Ierusalim, unde oamenii L-au primit cu mare bucurie. Ucenicii erau și ei bucuroși, sperând 
că Isus va fi încoronat. 
 ➢  Pentru că a sosit vremea ca Isus să moară pentru păcatele omenirii, El a fost condamnat 
nevinovat și răstignit pe dealul Golgota. A fost îngropat, mulți au recunoscut la moartea Lui că 
El a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Acest lucru s-a dovedit din nou prin faptul că a treia 
zi, Isus a înviat, biruind moartea pentru totdeauna. 
 ➢ Ca dovadă că Isus este Fiul lui Dumnezeu, după patruzeci de zile de la înviere, S-a 
înălțat la cer în prezența ucenicilor, promițând că se duce să pregătească un loc, apoi va reveni 
și-i va lua pe cei credincioși cu El în slavă.

ÎnviereaDomnului
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Nașterea Domnului ).#�0����.�����!
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Matei 2:6

Vocabular

MAG – Preot la unele popoare 
orientale din Antichitate; p. ext. 
învățat, filosof; astrolog, vrăjitor.

Aspecte biblice legate de Nașterea 
Domnului

 Nașterea Fiului lui Dumnezeu a avut 
loc în modul cel mai umil – într-un grajd din 
Betleem, înfășat în scutece și culcat pe paie, 
în iesle. 
 Familia prin care a venit în lumea 
noastră, Iosif și Maria, a fost una modestă și 
erau neprihăniți. De aceea, Dumnezeu a trimis 
pe Îngerul Gavril, care le-a spus că Maria „va 
naște un Fiu, care va fi chemat Fiul 
Celui Preaînalt, și El va mântui pe 
poporul Lui de păcatele sale” (Luca 
2:14).
    Când Fiul lui Dumnezeu s-a 
născut, cerul întreg era în sărbătoare. 
Îngerii cântau: „Slavă lui Dumnezeu 
în locurile preaînalte și pace pe 
pământ între oamenii plăcuți Lui”. 
O stea a răsărit pe cer. Păstorii s-au 
bucurat de vestea ce le-a adus-o în-
gerul: „Astăzi, în cetatea lui David, 
vi s-a născut un Mântuitor – Hristos 
Domnul” (Luca 2:11).
 Magii, înțelegând că de curând s-a născut 
un Împărat în  Iudea, au pornit din Răsărit, în 
căutarea Lui, cu dorința de a I se închina și a-I 
aduce daruri: aur, smirnă și tămâie. 
 Irod și tot Ierusalimul s-au tulburat aflând 
că s-a născut Hristos. El a poruncit să fie uciși 
toți băieții de la doi ani în jos care s-au născut 
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JOC

Răspunde /  Aruncă  / Întreabă

 Se folosește o minge. Profesorul 
adresează o întrebare referitoare la lec-
ție și aruncă mingea. Cel care prinde 
mingea trebuie să răspundă la întrebarea 
profesorului, apoi aruncă mingea și pune 
o altă întrebare, referitoare la lecție, celui 
care prinde mingea. Dacă se răspunde 
corect la întrebare, jocul continuă. 

la Betleem și împrejurimi. Dar Iosif, înștiințat 
în vis de îngerul Domnului, a fugit noaptea cu 
Pruncul și Maria, adăpostindu-se, pentru o 
vreme, în Egipt. 

Când Irod a murit, îngerul Domnului i-a 
vorbit lui Iosif. Ei s-au întors din Egipt și  pentru 
a fi mai în siguranță, Iosif a decis să locuiască 
cu Pruncul și Maria la Nazaret. 

������
� �����	
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Unii spun că suntem trei, 
Cine poate crede-n ei? 
Noi un lucru însă știm, 
Oricâți, noi vreți să fim, 
C-am pornit la lungul drum, 
Daruri s-aducem acum,
Unui prunc curând născut, 
Prunc ceresc, deloc avut.
Cine știe să ne spună 
Ce-avem fiecare-n mână, 
Când naintea Pruncului 
Își aduce darul lui?

Descoperă răspunsul la ghicitoare.

Ghicitoare

������������ �
„Căci un Copil 
ni S-a născut,

 un Fiu ni S-a dat, 

și domnia va fi pe 

umărul Lui...”

Isaia 9:6a
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Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

1. Răspunde, corect, la următoarele întrebări: 
• Unde s-a născut Domnul Isus? 
• Cine s-a bucurat de nașterea Mântuitorului? 
• Ce au făcut păstorii după ce L-au văzut pe Isus? 
• Ce daruri au adus magii din Răsărit? 
• De ce a vrut Irod să omoare Pruncul și cum a fost salvat Isus? 

2. Ordonează evenimentele, în ordine cronologică: 
•  Apariția unei stele deosebite pe cer. 
• Iosif și Maria călătoresc de la Nazaret la Betleem. 
• Iosif și Maria călătoresc în Egipt. 
• Magii s-au închinat Pruncului Isus și I-au dat daruri. 
• Îngerii au vestit păstorilor că li s-a născut un Mântuitor. 
• Irod a poruncit uciderea pruncilor de la doi ani în jos care se aflau în Betleem și 

împrejurimi. 
•  Maria a născut pe Isus, L-a înfășat în scutece și L-a culcat pe paie în iesle.

�����,����
Îngerul Gavril i-a spus lui Iosif să pună Copilașului numele 

Isus. Explică ce înseamnă acest nume.
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 Biblia ne relatează că Ioan, fiul lui  
Zaharia și al Elisabetei, a venit în ținuturile 
Iudeii și-i învăța pe oameni să trăiască smeriți, 
să fie milostivi și corecți. El purta o haină din 
păr de cămilă, la mijloc era încins cu un brâu de 
curea și se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. 
Mulți oameni îl urmau și doreau să fie botezați 
de el, în râul Iordan. 
 Isus a venit și El la Ioan, la râul Iordan ca 
să fie botezat. Văzându-L pe Isus, Ioan a strigat 
ca să audă toți cei prezenți: 
 – Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică 
păcatul lumii. 
 La început, Ioan a refuzat să-L boteze pe 
Isus spunând: 
 – Eu am trebuință să fiu botezat de Tine 
și Tu vii la mine? 
 – Lasă-Mă acum, căci așa se cade să 
împlinim tot ce trebuie împlinit, i-a răspuns Isus. 
 Atunci, după ce a fost botezat  tot noro-
dul, a fost botezat și Isus. Pe când ieșea din apă, 
au avut loc trei minuni: 
 • cerurile s-au deschis, 
 • Duhul Sfânt a fost văzut coborându-Se 
și venind peste Isus în chip de porumbel, 
 • din ceruri s-a auzit glasul Tatălui care 
zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care 
Îmi găsesc plăcerea” (Matei 3:17).
 Acestea l-au convins și mai mult pe Ioan 
că Isus este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu – 
Mântuitorul lumii. 
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Matei 3:13

Vocabular

LĂCUSTĂ – Nume dat mai multor 
specii de insecte dăunătoare 
agriculturii, care se caracterizează 
prin lungimea antenelor și prin 
picioarele posterioare foarte lungi, 
adaptate pentru sărit.

ISPITĂ – 1. Ceea ce exercită o 
mare forță de atracție; îndemn 
(spre rău), ademenire, tentație, 
seducție; p. ext. păcat. 2. (înv.) 
Încercare, probă la care era supus 
cineva pentru a i se constata 
iubirea, răbdarea, credința etc.
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 De la Iordan, Isus a plecat într-un loc 
pustiu, unde a postit 40 de zile și nopți, iar când 
a flămânzit, a fost ispitit de diavol în diferite 
feluri dar Isus i s-a împotrivit și a biruit ispita.
  Diavolul ne ispitește zilnic prin firea 
noastră pământească. În interiorul nostru 
se dau tot felul de lupte, au loc frământări, se  
trezesc în noi pofte, ură, nesupunere, îndoială, 
descurajare și pentru a ne ispiti, de multe ori se 
folosește de oamenii din jurul nostru. Oare de 
ce îngăduie Dumnezeu să fim ispitiți? Suntem 
lăsați în ispită pentru a se vedea dragostea 
noastră față de Dumnezeu și lepădarea de 
Satana. Ispita este îngăduită ca să-i privim cu 
înțelegere pe cei mai slabi și să nu-i disprețuim, 
să avem milă de ei. Mântuitorul ne privește cu 
înțelegere.
 Nicio ispită nu poate fi biruită prin forțele 
proprii, numai cu ajutorul lui Dumnezeu și al 
Cuvântului Său. 
 „Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să 
nu păcătuiesc împotriva Ta” (Psalmul 119:11). 
 Hrana ne ține trupul în viață, dar  
Cuvântul lui Dumnezeu ne întărește sufletul.

�����,����
•  Povestește și apoi explică cele trei minuni ce au avut loc la 

botezul Domnului Isus, în Iordan. 
•  Explicați de ce Domnul Isus este un model pentru noi. 
•  Arătați motivul pentru care Dumnezeu îngăduie ca noi să fim 

ispitiți și scrieți despre modul în care putem birui ispitele.

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

   1. Ce le-a spus Ioan celor prezenți, despre 
Isus, când L-a văzut venind la Iordan? 

2. Cine L-a ispitit pe Domnul Isus în  
pustie? 

 3. Cum a biruit Domnul Isus ispitele? 
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RECAPITULARE
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Sărbătorile creștine ne amintesc de dragostea lui Dumnezeu față de om și de activitatea 

mesianică a lui Isus pe pământ. 
Sfânta Scriptură ne descrie venirea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră, la împlinirea 

vremii. Venirea Domnului Isus pe pământ 
a făcut posibilă împăcarea omului cu Dum-
nezeu. 

        La   timpul  hotărât de Dumnezeu, Fiul 
Său – Isus Hristos – S-a născut într-un staul 
din Betleem și a trăit asemenea oamenilor. 
Când s-a împlinit vremea, Domnul Isus a 
mers la Iordan și a fost botezat de Ioan. Apoi, 
a fost ispitit, ca orice om, însă nesăvârșind 
niciun păcat, fiind pentru fiecare dintre noi 
un exemplu de urmat.

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!
 1. Descrie evenimentele ce au avut loc la botezul Domnului Isus de 
către Ioan Botezătorul, în râul Iordan. 

 2. Arată modul în care a fost ispitit Domnul Isus în pustie și spune 
cum a biruit ispitele. 

 3. Enumeră câteva moduri prin care poți birui ispitele cu care te 
confrunți. 
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1. Răspunde corect la următoarele întrebări: 

• Ce au făcut păstorii după ce L-au văzut pe Isus? 
• Ce daruri au adus magii din Răsărit? 
• Cine L-a botezat pe Domnul Isus? 
• Cum a fost ispitit Domnul Isus în pustie? 
• De ce crezi că îngăduie Dumnezeu ca să fim ispitiți? 

2. Apreciază cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele enunțuri: 

___  Magii au venit să se închine lui Isus și L-au găsit în Ierusalim. 
___  Domnul Isus s-a născut printr-o fecioară, în Betleem. 
___  De nașterea Domnului s-au bucurat păstorii și Irod. 
___  Ioan Botezătorul a recunoscut că Isus este Fiul lui Dumnezeu. 
___  Domnul Isus a fost botezat în râul Iordan ca să fie iertat de păcate. 
___  Isus a mers într-un loc pustiu unde a postit.
___  Ispititorul I-a cerut lui Isus să mănânce pietre.

3. Completează spațiile libere:

a. Slavă lui Dumnezeu în ... preaînalte și ... pe pământ între ...  plăcuți Lui (Luca 2:14).
b. Căci n-avem un Mare ...  care să n-aibă milă de slăbiciunile ... , ci Unul care în toate ...  

a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat (Evrei 4:15). 
c. Acesta este Fiul Meu ..., în care Îmi ... plăcerea (Matei 3:17). 
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 Isus a dovedit de multe ori că este Fiul lui 
Dumnezeu. Le-a spus ucenicilor, înainte ca El 
să pătimească: „Fiul omului trebuie să fie dat în 
mâinile păcătoșilor, să fie răstignit, și a treia zi 
să învie” (Luca 24:7) și  „lucrurile privitoare la 
Mine sunt gata să se împlinească” (Luca 22:37). 
 Moartea nu L-a putut ține în mormânt, 
a treia zi a înviat și s-a arătat ucenicilor și altor 
credincioși, timp de patruzeci de zile. 

 În ultima zi, în pre-
zența ucenicilor, de pe 
Muntele Măslinilor, Isus 
S-a înălțat la cer, unde a 
fost încununat cu slavă 
și glorie. A promis că va 
reveni și-i va lua pe cei 
credincioși, în slavă. 
 Toate aceste lucruri 
s-au întâmplat o singură 
dată și nu se vor mai 
repeta. 

Învierea Domnului
 „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce 
este viu? Nu este aici, ci a înviat!” (Luca 24:5-6). 
 Biruitor, Domnul Isus a înviat din morţi. 
Soldații care stăteau de pază la mormânt, când 
L-au văzut pe Isus viu, au căzut înaintea Lui cu 
fața la pământ. Apoi, soldații s-au dus și au spus 
preoților evrei: Isus a înviat!
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Faptele Apostolilor 4:12

Vocabular

ÎNCUNUNA –A desăvârși o 
activitate, o operă etc.; a încorona.

GLORIE – grandoare, măreție, 
mărire, slavă, splendoare, 
strălucire.
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 Aspecte biblice legate de Învierea 
Domnului 

 „...Hristos a murit pentru păcatele noastre, 
după Scripturi; că a fost îngropat și a înviat a 
treia zi, după Scripturi” (1Corinteni 15:3-4). 
 Dimineața în zori, „Maria Magdalena, 
Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat 
miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus” 
(Marcu 16:1). Ajungând la mormânt, au văzut 
piatra ce fusese pusă deasupra, dată la o parte 
și mormântul era gol. Doi îngeri li s-au arătat și 
le-au spus: „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus 
din Nazaret care a fost răstignit: a înviat, nu este 
aici; iată locul unde Îl puseseră” (Marcu 16:6). 
 Femeile s-au dus să înștiinţeze ucenicii 
că Isus a înviat și mormântul este gol, dar nici 
unul nu le-a crezut. N-au crezut-o nici pe Maria 
Magdalena, căreia Isus i s-a arătat în timp ce 
plângea lângă mormânt. 
 Seara, Isus prezentându-se 
în mijlocul ucenicilor, le-a spus: 
Pace vouă!
 Domnul cel înviat „S-a ară-
tat celor unsprezece, când ședeau 
la masă; și i-a mustrat pentru 
necredinţa și împietrirea inimii 
lor, pentru că nu crezuseră pe 
cei ce-L văzuseră înviat” (Marcu 
16:14). 
 În timpul petrecut cu 
ucenicii, până la înălțarea Sa la 
cer, Domnul Isus le-a poruncit: 
„Duceţi-vă în toată lumea și pro-
povăduiţi Evanghelia la orice 
făptură. Cine va crede și se va 
boteza va fi mântuit; dar cine nu 
va crede va fi osândit” (Marcu 
16:15-16). 

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

1. Cine le-a spus femeilor care au 
venit la mormânt că Isus a înviat? 

2. Care a fost atitudinea ucenicilor 
când femeile le-au spus că Isus e viu? 

3. Cum s-a numit persoana care L-a 
văzut prima pe Isus după învierea Sa? 

4. Ce mesaj le-a spus Isus ucenicilor 
să transmită lumii întregi?
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 La patruzeci de zile 
de la înviere, de pe Muntele 
Măslinilor, Isus „S-a înălţat 
la cer și a șezut la dreapta lui 
Dumnezeu” (Marcu 16:17). 
Ucenicii au ascultat și au 

dus mesajul mântuirii oferite de Dumnezeu 
prin moartea lui Isus, „oricine va chema Numele 
Domnului va fi mântuit” (Romani 10:13). 

Rabuni, Tu din morţi ai înviat, 
Fii în veci glorificat! 

Rabuni, Tu din morţi ai înviat, 
Cu cel Sfânt ne-ai împăcat! 

1. Ce fior adânc, în suflet mi-a pătruns!
Atunci când pe Golgota ai murit, 
Credeam că Te-am pierdut, pe cruce și-n mormânt, 
Dar viaţă ești și neînfrânt.

2. Lumina a răsărit, în sufletu-mi trudit, 
Căci lepădat am fost și depărtat. 
Nădejdea mi-a legat, o, cât de minunat. 
Din morţi a înviat cu Tin’ odat’.

3. Cum aș putea să tac, cum aș putea să fac 
Ca să nu spun despre iubirea Ta ?
O lume-ntreagă-aș vrea să creadă jertfa Ta 
Și să-i îmbraci cu slava Ta. 

��������	

JOC

 După principiul eu încep iar tu 
continuă, recitați poezia de mai jos.

Pe Crucea Golgotei stă Harul zdrobit,
răbdând suferința tăcut și smerit,
păcatele lumii amar apăsau,
prostia și ura sălbatic loveau.

Seninul deasupra, sub nori s-ascundea,
pământul sub Cruce de patimi gemea,
tot iadul, alături, lupta ispitind,
dar Harul îndură și moare, iubind.

Căci Harul privește spre Tatăl, mereu
mai tare e Tatăl ca orișice greu!
Mai tare-i iertarea ca vina cea grea,
iubirea-i puterea și El este ea.

Stă frânt ucenicul iubit, suspinând,
iubirea alături rămâne, oricând.
Cât veacul e ură și lumea e rea,
iubirea-i pe cruce, iubirea-i sub ea.

Dar vine și Ziua Iubirii, curând,
Hristos va învinge, pe veci rămânând,
pieri-va tot răul de orișice fel,
iubirea va-nvinge, căci ea este El!

Traian Dorz, albumul Spre Lumile Luminii
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 Învierea Domnului a readus speranța 
și încrederea în sufletele ucenicilor. Timp de 
patruzeci de zile, Isus S-a arătat de mai multe 
ori ucenicilor și altor peste 500 de persoane. 

Aspecte biblice legate de 
Înălţarea Domnului

 În timpul celor patruzeci de zile pe care 
le-a petrecut cu ucenicii, Isus le-a poruncit: 
„Duce-ţi-vă și faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele 
Tatălui și al Fiului și al Sfântului 
Duh. Și învăţaţi-i să păzească tot ce 
v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu 
voi în toate zilele, până la sfârșitul 
veacului” (Matei 28:19-20). 
 Ucenicii erau triști, pentru 
că Isus le-a spus că trebuie să se 
întoarcă în ceruri la Tatăl. Isus i-a 
încurajat promițând că va trimite 
Mângâietorul – Duhul Sfânt, care le 
va aduce aminte de tot ce i-a învățat 
El și „voi veți primi o putere  când 
Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, 
și-Mi veți fi martori în Ierusalim, 
în toată Iudeea, în Samaria și până 
la marginile pământului” (Faptele 
Apostolilor 1:8). 
 În ultima zi, împreună cu 
ucenicii, Isus a plecat pe Muntele 
Măslinilor. În timp ce vorbea cu ei, 
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Ioan 14:2-3
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Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

 1. Răspunde corect la următoarele 
întrebări:
 
 • De unde S-a înălțat Mântuitorul la 
cer? 

 • Cât timp a stat Isus cu ucenicii du-
pă învierea Sa din morți?

 • Ce le-a promis Isus ucenicilor Săi? 

 • Care este porunca ce le-a dat-o Isus 
ucenicilor, înainte de înălțare? 

 2. Arătați care a fost motivul pentru 
care Domnul Isus S-a înălțat la cer. 

 3. Precizați care a fost mesajul celor 
doi îngeri care s-au arătat ucenicilor la 
înălțarea Domnului. 

 4. Explicați poruncile date de 
Domnul Isus ucenicilor înaintea Înălțării 
la cer. 

Isus Și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. În 
timpul acesta „S-a despărţit de ei, a fost înălţat 
la cer” (Luca 24:51) și un nor L-a ascuns din 
ochii lor. 

Stând și privind spre cer, ucenicilor li s-au 
arătat doi îngeri care i-au încurajat spunând: 
„Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul 
vostru, va veni în același fel cum L-aţi văzut 
mergând la cer” (Faptele Apostolilor 1:11). Apoi 
s-au întors în Ierusalim. „Erau: Petru, Iacov, 
Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, 
Iacov – fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda – 
fiul lui Iacov” (Faptele Apostolilor 1:13). 

Acum, ucenicii știau că Isus S-a întors 
să fie împreună cu Dumnezeu Tatăl, să fie în-
cununat cu slavă și glorie și să Își primească 
tronul Împărăției veșnice, domnind peste toate 
lucrurile și mijlocind pentru fiecare pământean.

Să reținem!

Domnul Isus s-a înălțat de pe 
Muntele Măslinilor.

Porunca dată ucenicilor a fost:
mergeți și vestiți Evanghelia.

Isus a promis că va reveni.
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RECAPITULARE

Învierea și Înălțarea Domnului

În umblarea Sa pe pământ, Mântuitorul a făcut bine tuturor, învățând pe toți, nu doar 
prin cuvinte, ci și prin trăire, făcând voia Tatălui ceresc. 

Când a sosit vremea, Domnul Isus a mers ca un Rege, călare pe mânzul unei măgărițe, la 
Ierusalim, unde oamenii L-au primit cu mare bucurie. Ucenicii erau și ei bucuroși, sperând că 
Isus va fi încoronat ca rege. 

Pentru că a sosit vremea 
ca Isus să moară pentru păcatele 
omenirii, El a fost condamnat 
nevinovat și răstignit pe dealul 
Golgota. Mulți au recunoscut 
la moartea Lui că El a fost cu 
adevărat Fiul lui Dumnezeu. 
Acest lucru s-a dovedit din 
nou prin faptul că a treia zi 
după ce a fost îngropat, Isus a 
înviat, biruind moartea pentru 
totdeauna. 

Ca dovadă că Isus este 
Fiul lui Dumnezeu, după patruzeci de zile de la înviere, S-a înălțat la cer, în prezența ucenicilor, 
promițând că se duce să pregătească un loc, apoi va reveni și-i va lua pe cei credincioși cu El în 
slavă. 

Așteptăm împlinirea acestei promisiuni făcute de Domnul Isus, atunci va avea loc marea 
sărbătoare care nu se va sfârși.sărbătoare care nu s

�����,����
Realizați un desen care să prezinte învierea Domnului Isus. 

ISUS VA REVENI!
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1. Folosindu-vă de cuvintele de mai jos, alcătuiți o compunere de 10-15 rânduri, care 
să arate Importanța Învierii Domnului Isus: 

2. Numiți cel puțin trei persoane cărora Domnul Isus li s-a arătat după înviere.  

3. Scrieți promisiunile Domnului Isus făcute ucenicilor înainte de Înălțare.  

4. Completați spațiile libere. 
a. Că Hristos a ... pentru ...  noastre, după ...; că a fost îngropat, și a ...  a treia zi, după 

Scripturi (1Corinteni 15:3-4).
b. În nimeni altul nu este ...: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat ...  în care trebuie să 

fim ...” (Faptele Apostolilor 4:12).
c. Acest Isus, care S-a ...  la cer din mijlocul vostru, va ... în același fel cum L-aţi ... mergând 

la cer (Faptele Apostolilor 1:11).
d. Eu Mă duc să vă ...  un loc. Și după ce Mă voi ... și vă voi pregăti un loc, Mă voi ...  și vă 

voi lua cu ..., ca acolo unde ...  Eu, să fiți și voi (Ioan 14:2-3).

5. Răspundeți la următoarele întrebări:
• De ce a fost necesar să moară Isus? 
• Ce a dovedit Domnul Isus prin învierea din morți? 
• Ce a promis Isus înainte de înălțarea la cer? 
• Care este porunca dată de Isus ucenicilor, după învierea Sa din morți? 

Fiul lui Dumnezeu
înviere
moarte
putere

Dumnezeu
viața veșnică
pierzare
mântuit
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6. Citiți, cu atenție, următoarele enunțuri și încercuiți varianta corectă:
 • Isus a intrat în Ierusalim călare pe un: 
 a. Catâr; 
 b. Măgar;
 c. Căluț. 

 • Domnul Isus a fost răstignit pe Muntele: 
 a. Moria; 
 b. Măslinilor; 
 c. Golgota.
 
 • Domnul Isus S-a înălțat la cer, după înviere, la: 
 a. 40 de zile;
 b. 10 zile; 
 c. 50 de zile. 
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RECAPITULARE  FINALĂ

Dragostea lui Dumnezeu față de om nu are margini și 
nu poate fi exprimată în cuvinte. Omul are întotdeauna un 
răspuns la dragostea lui Dumnezeu. Felul în care trăim este 
răspunsul nostru la dragostea Lui.

Viaţa omului este darul lui Dumnezeu. Ceea ce facem noi 
cu viața este modul în care primim acest dar. Găsim bucuria de 
a trăi atunci când Îl vedem pe Dumnezeu în toate momentele 
din viață. Dumnezeu ne-a dăruit un loc în care să trăim, și asta 
este tot o dovadă a dragostei Sale față de noi. Dar mai mult decât atât, El ne pregătește un loc 
în care să ne petrecem viaţa veșnică. Este cea mai minunată veste, că prin Isus Hristos putem fi 
salvați și putem avea o viață veșnică cu Dumnezeu.

Până atunci, aici pe pământ, trăim o viață nouă cu Hristos. Devenind creștini, viața 
noastră trebuie să demonstreze asta. Dumnezeu ne dăruiește persoane în jur, prin care își 
manifestă purtarea de grijă față de noi.

Atunci când greșim, Dumnezeu ne oferă iertarea Lui, învățându-ne, la rândul nostru, 
să iertăm și noi. Este o bucurie să știm că Dumnezeu ne dă putere și de asemenea ne ajută să 
alegem binele în viață.

Tot ceea ce primim de la Dumnezeu este pentru binele nostru. Viața însă o trăim 
împreună cu ceilalți, tocmai de aceea Biblia ne învață cum să trăim împreună cu cei de lângă 
noi (prieteni, colegi, vecini, rude, oameni apropiați și oameni necunoscuți).

Am învățat că este important să spunem adevărul întotdeauna, ascultând sfaturile bune 
și împlinindu-le. Blândețea și bunătatea în relație cu cei din jur ne ajută să avem relații frumoase 
și să dezvoltăm de asemenea virtutea răbdării.
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Respectând vom fi respectați, muncind vom ajunge la rezultate. Toate acestea pentru că 
așa a plănuit Dumnezeu pentru noi.

Am învățat că este important să sărbătorim aici pe pământ ceea ce a făcut El pentru noi, 
ca mai apoi, într-o zi, să putem fi cu El în cer, unde să continuăm sărbătoarea.

Pomul clasei a III-a

Profesorul va face un pom mare pe tablă. Fiecare elev va ieși la tablă și va desena un 
fruct, scriind în interiorul lui itlul unei lecții care i-a plăcut și va povesti cu ce a rămas din 
aceasta. 

La final, profesorul va identifica lecțiile absente și va completa pomul întrebând elevii 
ce își amintesc din lecție. 

Fiecare elev va desena, în caiet, pomul clasei a III-a. 

Explorar
e

SĂ EXERSĂM!

RELIGIE CLASA a III-a
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I. Încercuiți litera care indică răspunsul corect. Un singur răspuns este corect.
1. Cum se numește partea vizibilă a omului?
a) duh b) trup c) suflet

2. Cum s-a numit persoana cu care a vorbit Domnul Isus despre nașterea din nou?
a) Ioan b) Petru c)  Nicodim

3. Cine poate ierta păcatele unui om?
a) Dumnezeu b) părinții  c) pastorul

4. În ce zi s-a odihnit Dumnezeu?
a) 5  b) 3  c) 7

5. Cum s-a numit ucenicul care s-a lepădat de Domnul Isus de trei ori?
a) Petru b) Matei c) Natanael

II. Scrieți pentru fiecare enunț de mai jos A pentru Adevărat și F pentru Fals:
a) Mama lui Samuel s-a numit Ana. 
b) Adevărul trebuie spus doar uneori, nu totdeauna. 
c) Cina Domnului este o poruncă lăsată de Domnului Isus.
d) Păstorii din Betleem au aflat despre nașterea Domnului de la îngeri.  
e) Domnul Isus a înviat după cinci zile de la răstignire.  

 III. Completați spațiile libere:
1. „Cine crede și se ____  va fi  ____”
2. Dați exemplu de trei păcate: ____ 
3. Domnul Isus a fost prins în grădina  ____ 
4. Conform poruncii a cincea copiii trebuie să ____ de părinți
5. Domnul Isus s-a înălțat la cer, după înviere, la ____ de zile
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 IV. Răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care este condiția pentru a începe o viață nouă?
2. De ce crezi că este important să spunem întotdeauna adevărul?
3. Care crezi că sunt consecințele neascultării?
4. De ce credeți că este important să muncim?
5. Cum s-a numit persoana care L-a văzut prima, pe Domnul Isus, după  înviere? 

 V. Asociați, corect, termenii din prima coloană cu cei din coloana a doua: 
1. Pocăința             A. 30 de arginți
2. Domnul Isus            B. Porunca lui Dumnezeu
3. Magii            C. Persoana care ajută un creștin
4. Păstorul            D. Blând și smerit cu inima
5. Iuda            E. Aur, tămâie și smirnă

RELIGIE CLASA a III-a
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BUNĂ DIMINEAȚA

Bună dimineața, SOARE,
Bună dimineața, DOR,
Ca pe-o binecuvântare
Te privesc de pe pridvor.

Bună dimineața, MUNCĂ
Bună dimineața, ZI,
Cântul se trezește-n luncă
Și mireasma pe câmpii.

Bună dimineața, VIAȚĂ,
Bună dimineața, OM,
A trăi curat mă-nvață 
Și a mai sădi un pom!

Bună dimineața, SOARE,
Care-apari de după NOR,
Ești izvor de sărbătoare 
Și de viață dătător!

Speranța-Doina Cătană, 
vol. Anotimpurile vieții

LECTURĂ
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SĂ NU MERG DUPĂ UN STRĂIN                                                    
Să nu merg după-un străin.
Doamne, niciodată.
Chiar de-aș fi silit prin chin;
ori pe-un drum cu flori de crin.
Să nu merg după-un străin;
ci să calc deplin, deplin,
urma Ta curată!

Să-nțeleg chemarea Ta,
pururea prin lume;
zilnic s-o pot asculta
și să nu m-abat din ea.
Să-nțeleg chemarea Ta
ca să-Ți pot mereu‚ �nălța,
Doamne, Sfântul Nume.

Să n-aduc pe-altarul Sfânt
foc străin de Tine;
ci, aprins de-al Tău Cuvânt,
vreau să ard cu tot ce sunt.
Să n-aduc pe-altarul Sfânt
un amestec de pământ,
ci, sfințit, pe mine!

Nicolae Moldoveanu   

RELIGIE CLASA a III-a

ÎN SEARA DE AJUN 

RELIGIE CLASA a III-a

„A venit la mine mama
și mi-a spus c-un zâmbet bun:
– Puiule, stai treaz, ia seama,
și ascultă toată gama
cântecelor de Crăciun!

Clătinând apoi fereastra,
vântul mi-a șoptit ușor:
– Puiule, în noaptea asta
își despică norii creasta
și vin îngerii în zbor...

Iar o vrabie măruntă
ciripi de pe pervaz:
–Puiule, stai treaz și-ascultă...
Ia auzi... ce oaste multă!...
Nu dormi!... Auzi? Stai treaz!...

Am răspuns la toate: Bine.
Și... am adormit în pat...

Iar târziu, din zări senine,
a venit Isus la mine
și, zâmbind, m-a sărutat.”

Costache Ioanid, vol.  Porumbițe Albe 
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BINECUVÂNTĂRI

De ce cântă zarea toată cu glas de privighetori?
Lungi ecouri mai răsună,
Umplu brazii de splendori!
O mireasmă proaspătă
Și natura capătă
Forme noi în zori.

De ce munții se înalță parcă mai presus de nori?
Feeria lor te-nvață
Să pornești curat în viață
Și să cânți așa frumos
Domnului Isus Hristos,
Ca spre El să zbori!

Auzi rândunica noastră? Cuibul și l-a terminat;
Veselă ea ciripește,
Puișorii și-i hrănește
Și le-aduce-n ciocușor
Stropi de vise și de dor
Din cerul curat!

De ce ploaia se revarsă darnic cu belșug de rod?
Iată cerul se deschide
Pe ogoarele aride...
Vrei să vezi cât de curat
Este grâul aplecat
Ce va fi în pod?

De ce omul nu-nțelege graiul zărilor aprins?
Stă ascuns sub fărdelege
Și păcatul îl alege...
Omule, fugi de păcat,
Căci la iad te-a condamnat!
Nu te da învins!

                            Speranța-Doina Cătană, vol. Anotimpurile vieții
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AȘ VREA SĂ FIU…

Aș vrea să fiu un fluturaș,
Din flori în flori să zbor gingaș…
Aș vrea să fiu un porumbel,
Să mă înalţ în zbor ca el…

 Aș vrea să fiu o ciocârlie,
 Să cânt în soare pe câmpie…
 Să veselesc semănătorii,
 Să hărnicesc secerătorii.

Aș vrea să am auzul fin,
Ca iepurașul din mălin,
Când pofte vin, să o zbughesc,
Ca de păcat să mă feresc.
 

      Mă vreau ca Azorel, veghind,
           Să văd păcatu-n uși pândind,
           Să nu mă tem de inamic,
           Doar de păcat să mă înfric!

Și ochi de vultur vreau să am,
Să văd teribilul dușman:
Când pâș-pâș vine spre popor
Să dau semnal deșteptător…
 

   Mă vreau lipsit de griji, suspine,
   Ca mieii-n turmă pe coline
   Să fiu mieluţul iubitor
   În braţul blândului Păstor.

Aș vrea să fiu, ce n-aș da oare,
O păsărică migratoare.
Să zbor în cârd, precum cocorii
Spre ţara caldă, cea din glorii.                                                     

            
  Simion Buzduga, vol. Crinii noului pământ 

RELIGIE CLASA a III-a
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SONET ZGLOBIU  

Se-avântă în clocot pe pietre pârâul
Și-n stropii-i de-argint înfloresc curcubeie,
Ţâșnește pe maluri a vieţii scânteie
Rupând, în explozia verdelui, frâul.

Pe câmpul ce haina de foc și-o descheie
Zvâcnește în flacără galbenă grâul,
Când greieri cu jarul din maci îi ţes brâul,
Și pâinea se-nfoaie, crescând rotofeie.

E vervă în toate și totul se-ncinge
Și simt cum în mine imboldul tot crește
Și-n valul vieţii în clocot mă-mpinge,

De-aceea în mine o rugă vuiește:
Dă-mi, Doamne, vibraţii și dor de-a învinge
Și pentru-a-Ţi sluji mai…vioi, mă stârnește!

Simion Felix Marţian, 
vol.  Doruri și stele 
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TE ADOR,  SFÂNT CREATOR…                                             

Când privesc câmpia-n floare,
Fluturii jucând în zbor,
Ciocârlii zburând în soare,
Te slăvesc, sfânt Creator.
      
Când cutreier prin zăvoaie
Contemplând al lor decor,
Prin zăpezi, prin vânt, prin ploaie
Te înalţ, sfânt Creator.

Când inspir adânc parfumul,
Florilor îmbietor,
Când adie lin zefirul,
Te ador, sfânt Creator.
 
Când adulmec răsăritul,
Când îl strâng la piept ușor,
Când contemplu asfinţitul,
Te iubesc, sfânt Creator.
           
Când răsună-n codri corul,
Trilul păsărelelor,
Înspre zări se-nalţă dorul.
Parca-ș vrea să zbor spre cer.

Când ascult în taina serii
Murmurul lin de izvor,
Cu splendoarea primăverii,
Sunt pătruns de-un sfânt fior…
     
Când privesc în noapte cerul,
Clipocitul stelelor,
Un mirific candelabru,
Te aștept să vii pe nor.

Iar când va apune graiul
Știu, curând voi învia;
Va cânta atunci tot raiul,
Doamne, când te voi vedea…

         Simion Buzduga, vol. Crinii noului pământ
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ALO, CERUL! 
„Rugaţi-vă neîncetat.” (1 Tes.5:17)                               

Sunăm, ne apelăm, ne conectăm
Și de semnale-i săturat eterul;
Comunicăm febril, dialogăm
Și, prinși de-acest vârtej, prea des uităm
Că mai avem un fir direct, cu Cerul.

Pământul ne-a rămas parcă prea mic
Căci anulând distanţe, cu-ndrăzneală,
Vorbim mai mult, spunând ades... nimic,
Ne-apropie omniprezentul „clic”
Dar ne despart prăpăstii de răceală.

Sunăm să cerem și să oferim,
Avem agenda supraîncărcată
Cu prieteni, cunoscuţi sau anonimi
Și-n dialog steril ne irosim
Iar linia spre Cer e neglijată.

Tatăl ceresc așteaptă răbdător
Să-L mai sunăm, să-I spunem ce ne doare,
Să-I cerem, cu credinţă, ajutor,
Să-I mulţumim că e îndurător,
Să-L lăudăm în sfântă închinare.

E dialogul binecuvântat
Când pe genunchi avem conexiune
Cu Cerul, niciodată ocupat,
Cu Cerul ce răspunde garantat,
Cu Ceru-n dialogul rugăciune.

Mereu deschis, mereu având semnal
Și peste tot având acoperire,
Acest serviciu unic e vital
Iar dialogul, strict spiritual,
Ne-mbogăţește în dumnezeire.

Sunăm, ne apelăm, ne conectăm
Și de semnale-i saturat eterul 
Dar, prinși de-acest vârtej, să nu uităm
Că doar de pe genunchi înaintăm,
Dialogând neîncetat cu cerul.

 Simion Felix Marţian,
vol. Triumful vieții
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APARI UN PRUNC... 

Apari un prunc scăldat de cânt și soare,
Începi cu zâmbet frăgeziu de mai,
Înspiri în jur viaţă și vigoare,
Vezi tot întinsu-n strălucit alai.

Pe nesimţite izbucnești în freamăt,
Zglobiu și de cunoaștere setos,
Dar prin răstimpi al clopotului dangăt
Îţi sună blând momentul preţios.

Începi să-nfrunţi prin viforul vieţii
Cu pieptul tremurând prin vijelii,
Te prăbușești când zorii dimineţii
Sunt înghiţiţi de norii plumburii.

Te-ntrebi: Rămâne omul numai tină?
Un chip uitat și stins într-un album?
Dar zbuciumul, nobleţea și-orice vină,
Vor trece ca și colbul de pe drum?

Să lupţi cu răul? E inacceptabil!
Prea-i mic mănunchiul anilor de vis
Și totuși, ai ceva inestimabil:
E sufletul, ce vrea în Paradis!

Și ce ţi-ar folosi averea lumii,
Când scopul sfânt e să ţi-l mântuiești,
Să-l aperi de tentaţiile humii,
Ca în final s-ajungi în slăvi cerești?

Nu te gândești că anii vieţii zboară,
De ce zorești în tot ce-i efemer?
De ce-l condamni ca să rămân-afară?
De ce nu vrei să locuiască-n Cer?

Oprește-te, că viaţa ta apune!
De vrei să fii cu Cel ce-I veșnic viu
Slujește-I azi, nu-n ziua când vei spune:
Aș vrea, dar e târziu… e prea târziu…

                                     Simion Buzduga, vol.  Diverse  
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ANIVERSARE LA BETLEEM 

Azi, centrul lumii e la Betleem,
Veniţi creștini cu toţi la sărbătoare,
Pruncul de-atunci e Salvator Suprem,
Să ne prosternăm, deci, în închinare.

Cu bucurie, stând lângă păstori,
Să Îi cântăm cum îngerii cântară;
Suntem mai motivaţi de mii de ori,
Scăpaţi de a păcatului povară.

De vii spre El pe drum făcut de magi
Nu căuta vreo stea strălucitoare,
Ci-n cămăruţa ta să te retragi
Cerând lumină călăuzitoare.

Dar nu uita că de la Betleem,
În drumul Său spre cruce, spre-nviere,
A fost mereu lângă acei ce gem
Dând pace, bucurie, mângâiere.

Îl vei găsi ușor, căci unde-I El
E dragostea agape împlinită,
Leul din Iuda are chip de miel
Și pacea Lui este desăvârșită.

Veniţi să Îl sărbătorim cântând,
Unindu-ne-ale inimilor forţe,
Și-n focul viu al dragostei arzând
Să le-nălţăm în cinstea Lui ca torţe.

Azi centrul lumii e la Betleem,
La iesle-I Pâinea, este Apa vie,
Veniţi creștini ca însetaţi să bem
Și Pâine să mâncăm pentru vecie.

Simion Felix Marţian, 
vol. Poezii – Să iubești și să învingi
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DOAMNE, DAC-ASCULT DE TINE 

Doamne, dac-ascult de Tine, 
Tu mergi înaintea mea 
Și-orice piedică ce-mi vine 
Mâna Ta o va cădea. 
       
Doamne, de Te-ascult, 
Tu-mi vei da mai mult 
Har și binecuvântări 
Pe-ale cerului cărări.

Tu mergi pururea-nainte,
Ca lumina-n mersul ei,
Și să merg și eu, Părinte, 
După Tine, Tu îmi ceri.

Drumul Tău e pe la cruce 
Dar vreau să pășesc pe el 
Căci în suflet îmi aduce 
Pacea Ta în orice fel.

Am lumină și putere 
Când cuvântul Tău îl țin. 
Doamne, atunci mergi cu plăcere, 
Înaintea mea deplin. 

                                              Nicolae Moldoveanu   
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BINE E... 

Bine e când noaptea trece,
să te scoli deodată drept,
să te speli cu apă rece
și pe faţă și pe piept.
Ce plăcută-i faţa ta
când e albă ca o stea.
Dar mai este încă altceva...

E frumos întotdeauna
să te poţi purta curat,
cu pantofi lucind ca luna
și vestonul nepătat.
E frumos să poţi avea
o cămașă ca o nea.
Dar mai este încă altceva...

În zadar ţi-e albă faţa,
în zadar te porţi curat,
dacă nu-i spălată viaţa,
dacă sufletu-i pătat.
Însă cine va spăla
gândul tău și viaţa ta?
Numai Cel străpuns pe Golgota!

                                      
Nicolae Moldoveanu 
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