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Dragi elevi, 

 

Bine aţi revenit la școală! Bine ați venit la ora de religie!  

În acest an școlar, în clasa a II-a, vom avea împreună oportunitatea de a-L cunoaște mai 

bine și de a-L descoperi pe Dumnezeu, de a înțelege caracterul și Cuvântul Lui.  

Dumnezeu este și va rămâne pentru fiecare dintre noi un Tată iubitor care ne-a creat din 

preaplinul iubirii Lui, după Chipul și asemănarea Lui, și care ne ocroteşte mereu, în călătoria 

vieții noastre. 

Fiecare lecție ne va oferi posibilitatea de a folosi și de a aplica cunoștințe învățate și la 

alte discipline. Vom citi despre viețile eroilor credinței, vom memora versete din Sfânta 

Scriptură, vom desena momente importante din istoria creștinismului, vom observa creația 

lui Dumnezeu și vom exersa tot ceea ce am învățat cu ajutorul exercițiilor pregătite special 

pentru voi.  

Învățătura creștină afirmă că iubirea noastră adresată lui Dumnezeu se vede în felul în 

care ne comportăm cu ceilalți oameni, cu părinții noștri, cu colegii, cu profesorii, dar și cu 

cei care se află într-o situație grea și au nevoie de ajutorul nostru. Vom învăța că fiecare om 

este la fel de valoros, fiind creat de Dumnezeu, și că acest adevăr trebuie să ne ajute să 

respectăm fiecare ființă umană, acordându-i demnitatea de ființă creată de Dumnezeu, 

atenția și sprijinul nostru.  

Vă dorim să trăiți cu bucurie fiecare întâlnire cu ora de religie, alături de colegii şi 

profesorii voştri!  

Autorii 
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Rugăciunea Tatăl Nostru 

 

Tatăl nostru care eşti în ceruri! 

Sfinţească-se Numele Tău; 

vie Împărăţia Ta; 

facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.  

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi 

şi ne iartă nouă greşelile noastre,  

precum şi noi iertăm greşiţilor noştri  

şi nu ne duce în ispită, 

ci izbăveşte-ne de cel rău. 

Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. 

Amin!
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 CAPITOLUL I 
 

ÎNVĂȚĂTURI DESPRE DUMNEZEU  
1. Dumnezeu vrea să fie Tatăl nostru 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vocabular 

Dumnezeu: Ființă eternă care a creat toate 

lucrurile din univers și care L-a creat pe om 

din iubire după chipul și asemănarea Lui;  

relație: legătură sufletească între două 

persoane;  

rugăciune: modalitate prin care oamenii 

comunică în mod personal cu Dumnezeu; 

a respecta: a prețui pe cineva, a stima; 

a sfătui: a îndruma. 
 

 

 

Dumnezeu este Tatăl nostru, iar noi suntem 

copiii Lui.  

Așa cum un părinte pământesc își dorește ca al 

său copil să se bucure de iubirea lui, și Dumnezeu 

dorește ca noi, copiii Lui, să știm că suntem 

prețioși pentru El. Ne simțim în siguranță, știind 

că în fiecare zi suntem în mâna puternică a Tatălui 

nostru ceresc. 

Indiferent dacă cei din jurul nostru ne iubesc 

sau nu, ne acceptă sau nu, putem să fim siguri că 

Tatăl nostru ceresc este întotdeauna acolo pentru 

noi. El va avea grijă de noi în momentele grele, 

ne va sfătui în problemele noastre, ne va asculta 

când vom avea un necaz. 

Așa cum vorbim cu părinții, noi putem vorbi 

și cu Tatăl ceresc. Cum? Prin rugăciune. Atunci 

când noi ne rugăm, Dumnezeu ne ascultă. El se 

va bucura să ne ajute. 

Dumnezeu își dorește ca noi să Îl ascultăm și 

să Îl respectăm tot așa după cum îi respectăm și 

pe părinții noștri. 

Orice copil se poate bucura de relaţia cu 

Dumnezeu, dacă Îl ascultă şi Îi face voia.
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Întrebări 

1. Ce calități apreciezi cel mai mult la părinții 

tăi? 

2. La cine vei găsi totdeauna sprijin? 

3. Cum poți să ai o relație cu Tatăl tău ceresc? 

4. Răspunde Dumnezeu la rugăciunile noastre? 

5. Cât de important este să știi că Dumnezeu 

este Tatăl tău? 

 

 
 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 

 

[…] dacă voi, care sunteți răi, știți să dați 

daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl 

vostru care este în ceruri va da lucruri bune 

celor ce I le cer! 

(Evanghelia după Matei 7:11) 
 

 

 

Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe 

care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este 

dragoste; și cine rămâne în dragoste, rămâne în 

Dumnezeu, și Dumnezeu în el. 

(Epistola 1 Ioan 4:16) 

 

 
Tatăl fiului risipitor 

Fiul cel mai mic al unui tată l-a dezamăgit 

profund pe acesta. I-a cerut tatălui său partea de 

avere și a plecat într-o țară foarte îndepărtată.  

El și-a risipit averea și a ajuns să fie servitor 

într-o casă străină. Când în cele din urmă s-a 

întors acasă, tatăl a dat dovadă de o iubire imensă 

și l-a primit înapoi.  

La fel ne primește Dumnezeu și pe noi. Chiar 

dacă uneori greșim, El tot își dorește întotdeauna 

să fie Tatăl nostru. 
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Exerciţii 

1. Găsește următoarele cinci calități ale unui 
tată: dragoste, iertare, grijă, milă, ajutor. 

 
D W E R T Y U I O P A S 

S R D F G H J I L Z X C

A S A D F G H E L A K L 

Z A S G D F G R I J A G

Q W E R O T I T A U L S 

Z X C V F S G A B T I N

Z S D C F V T R F O M R

S C T F Y U I E O R W E 

 
2. Prezintă un răspuns pe care l-ai primit de 

la Tatăl tău ceresc. 
 
3. Scrie A (Adevărat) sau F (Fals) la urmă-

toarele afirmaţii: 
a. Fiul nu a cerut nimic tatălui când a plecat de 

acasă. 

b. Când a plecat, el nu a cerut nimic tatălui său. 

c. Tatăl a dat dovadă că nu-l iubea.  

d. Dumnezeu ne iubeşte şi vrea să ne 

primească la El. 

 
Aplicaţii 

 

Joc de rol 

Imaginați-vă împreună cu colegul de bancă 

o scurtă scenă în care un copil greșește față 

de părinți. Prezentați în fața clasei cum se 

împacă copilul cu părinții lui. 

 

 

 

Portofoliu 

Descrie în aproximativ 10 propoziții cum 

arată tatăl perfect (ideal) pentru tine.
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2. Dumnezeu ne-a creat pe toți 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vocabular 

univers: toate lucrurile văzute și nevăzute, 

lumea întreagă; 

a crea: a face ceva ce nu exista înainte; 

existență: faptul de a fi real, de a avea un mod 

de viață; 

omul: ființă creată după chipul și asemănarea 

lui Dumnezeu, înzestrat cu vorbire, gândire și 

libertate. 

Dumnezeu este o ființă eternă, care există din 

veci, într-o singură natură dumnezeiască și care  

S-a descoperit oamenilor ca Sfântă Treime, 

Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu 

Duhul Sfânt. Conform învățăturii din Sfânta 

Scriptură, toate lucrurile din Univers au fost create 

din libertate, la porunca lui Dumnezeu, prin 

Cuvântul lui Dumnezeu. 

Crearea lumii a durat șapte zile, timp în care 

Dumnezeu a adus în existență: lumina, cerul, 

pământul, vegetația, animalele, păsările, peștii și 

oamenii.  

Omul a fost creat după Chipul și Asemănarea lui 

Dumnezeu din marea iubire a lui Dumnezeu ca să 

stăpânească peste lucrurile create pe pământ. Toți 

oamenii sunt creați de către Dumnezeu. 

Primii oameni creați au fost Adam și Eva. Prin 

ei oamenii s-au înmulțit pe toată fața Pământului.  

La un moment dat, Dumnezeu a hotărât că este 

vremea să te creeze și pe tine. El s-a gândit la 

toate lucrurile bune pe care să le pună în tine și 

la modul minunat în care tu o să arăți. 

Fiecare dintre noi suntem foarte speciali în 

ochii lui Dumnezeu. El este Cel care ne cunoaște 

cel mai bine. El ne cunoaște mai bine chiar decât 

ne cunosc părinții noștri. Ne cunoaște chiar mai 

bine decât ne cunoaștem noi înșine. De aceea, nu 

ne vom putea ascunde niciodată de Dumnezeu. 
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Întrebări 

1. Cine a creat Universul și oamenii? 

2. Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu 

le-a creat? 

3. Cum a fost creat omul? 

4. De ce crezi că Dumnezeu te-a creat? 

5. Când te-ai născut tu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Când nu eram decât un plod fără chip, ochii 
Tăi mă vedeau; și în cartea Ta erau scrise toate 
zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi 
fost vreuna din ele. 

(Psalmul 138:16) 
 
Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după 

chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să 
stăpânească peste peștii mării, peste păsările 
cerului, peste vite, peste tot pământul și peste 
toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.”  

(Genesa 1:29) 
 
Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l- 

a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte 
bărbătească și parte femeiască i-a făcut.  

(Genesa 1:27) 
 
Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna 

pământului, i-a suflat în nări suflare de viață, și 
omul s-a făcut astfel un suflet viu.  

(Genesa 2:7) 
 

Adam și Eva 
Adam și Eva au fost primii oameni de pe 

Pământ. Dumnezeu l-a creat pe Adam din țărâna 
pământului și pe Eva din coasta acestuia. 

Amândoi au fost creați după chipul și 
asemănarea lui Dumnezeu.  

Creatorul le-a poruncit să se îngrijească de 
creația Sa și să stăpânească peste toate 
viețuitoarele de pe Pământ.  
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Exerciţii 

1. Completează propozițiile pe baza textului 
biblic din Genesa 1. 
În prima zi Dumnezeu a făcut ....................  

În a doua zi Dumnezeu a făcut ...................... 

În a treia zi Dumnezeu a făcut ....................... 

În a patra zi Dumnezeu a făcut ...................... 

În a cincea zi Dumnezeu a făcut.................... 

În a șasea zi Dumnezeu a făcut ..................... 

În a șaptea zi Dumnezeu ............................... 

 

2. Desenează în caiet ceva reprezentativ pentru 
fiecare zi a creaţiei. 

 

3. Realizează o scurtă descriere a ta însuți/ 
însăți în 4-5 propoziții. 

 
Aplicaţii 

1. Discută cu colegul de bancă despre cum 

credeți că se arată respectul reciproc, având 

în vedere că fiecare suntem creați egali 

înaintea lui Dumnezeu. 

 

Joc de rol 

În grupuri de câte 4-5 elevi imaginați-vă cum  

le-au povestit Adam și Eva copiilor lor despre 

crearea lumii. Prezentați scurta scenă în fața 

clasei. 

 

 

Portofoliu 

Desenează pe o coală de desen, așa cum îți 

imaginezi tu, modul în care a avut loc crearea 

omului de către Dumnezeu
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3. Dumnezeu ne iubește pe toți 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vocabular 

iubire: sentiment de afecțiune față de cineva, 

dragoste; 

veșnicie: eternitate, fără sfârșit; 

rai: paradis; 

păcat: încălcarea legii lui Dumnezeu. 

Dacă este un lucru în lumea aceasta de care 

putem să fim extrem de siguri, acela este că 

Dumnezeu ne iubește foarte mult pe fiecare. 

Dragostea lui Dumnezeu față de noi se arată în 

primul rând prin faptul că El ne-a creat în mod 

unic pe fiecare dintre noi. După ce ne-a adus în 

această lume, tot El este Cel care se îngrijește de 

noi în orice clipă. Tot ceea ce suntem și avem îi 

datorăm Lui. 

Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi 

și prin faptul că L-a trimis în lume pe singurul Său 

Fiu, Iisus Hristos, pentru a ne curăța de păcatele 

noastre prin moartea Sa. 

Dumnezeu ne promite că dacă vom crede în El 

și vom trăi o viață în ascultare de El, ne va duce 

într-un loc minunat unde vom trăi fericiți cu El 

pentru veșnicie. Acest loc este raiul Său. 

În fiecare zi a vieții noastre pe acest pământ ne 

putem bucura de dragostea lui Dumnezeu pentru 

noi, trăind în așteptarea bucuriei veșnice alături 

de El în raiul Său. Tot ceea ce trebuie să facem 

este să-L ascultăm pe El. 
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Întrebări 

1. Care este acel lucru de care poți fi cu 

adevărat sigur? 

 

2. Precizaţi patru dovezi ale dragostei lui 

Dumnezeu (prin ce se arată dragostea lui 

Dumnezeu față de tine)? 

 

3. Cine este Isus Hristos? 

 

4. Ce este raiul? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 

că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine 

crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.  

(Evanghelia după Ioan 3:16) 

 

 

 

 

Iubirea 
Omul a fost creat de Dumnezeu din dragoste. 

El a fost înzestrat cu capacitatea de a iubi.  

Când vorbim despre iubire ne gândim la mai 

multe aspecte: iubirea față de familie, iubirea 

față de prieteni, iubirea față de dușmani, iubirea 

față de Dumnezeu. Ca să putem iubi cu adevărat 

trebuie să-l punem pe cel de lângă noi pe primul 

loc.  

Regula iubirii este următoarea: ca să primim 

iubire, trebuie mai întâi să dăruim iubire. Iubirea 

nu este doar un sentiment. Iubirea se manifestă 

prin fapte. Iubirea adevărată se vede prin fapte 

bune. 
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Exerciţii 

1. Citește textul 1 Corinteni 13:4-7 și notează 
cinci caracteristici ale dragostei.  
2. Scrie A (Adevărat) în dreptul propozițiilor 

adevărate și F (Fals) în dreptul propozițiilor 
false: 
a. Niciodată nu pot să fiu sigur de dragostea lui 

Dumnezeu. 

b. Omul a fost creat cu capacitatea de a iubi.  

c. Principiul iubirii este să dăruieşti iubire 

doar după ce ai primit iubire. 

d. Fiecare dintre noi suntem creaţi în mod unic. 

e. Dumnezeu ne cere să ne iubim şi duşmanii. 

 
3. Scrie câte două propoziții despre dragostea 

lui Dumnezeu, după cum reiese din imaginile 
de mai jos.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aplicaţii 

1. Discută cu colegul de bancă despre câteva 

modalități prin care vă puteți arăta dragostea 

față de colegii voștri. 

2. Scrie în câteva propoziții cum ai văzut tu că 

Dumnezeu te iubește pe tine și pe familia ta. 

 

 

 

 

Portofoliu 

Desenează câteva moduri prin care Dumnezeu 

își arată dragostea față de noi. 
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4. Dumnezeu veghează asupra noastră  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

Providența: Acțiune a lui Dumnezeu prin care 

are grijă de buna funcționare a univesului pe 

care L-a creat și de păstrare a condițiilor 

prielnice pentru viață; 

pericol: primejdie, ceva care te poate răni; 

înger: slujitor și mesager al lui Dumnezeu;  

a veghea: a păzi; 

lege: poruncă, regulă. 

Dragostea lui Dumnezeu pentru noi se arată 

prin faptul că în fiecare clipă El ne păzește. 

În călătoria noastră prin această lume noi 

putem să fim în pericol în orice moment. Atunci 

când ne jucăm, când venim la școală sau când 

călătorim, se pot întâmpla lucruri periculoase. 

Dar deasupra tuturor este Dumnezeu, care are 

grijă de copiii Lui. 

Sfânta Scriptură ne învață că Dumnezeu se 

folosește și de îngerii Săi pentru a avea grijă de 

noi. 

În fiecare zi din viaţa noastră trebuie să cerem 

ajutorul lui Dumnezeu. Nu uita să începi fiecare 

zi prin a-L ruga pe Dumnezeu să te păzească! La 

sfârșitul zilei mulțumește-I că a fost cu tine. 

Trebuie să trăim fiecare zi încredințându-ne 

în mâna lui Dumnezeu și bucurându-ne de grija 

Lui. Pentru toate acestea trebuie să ne amintim 

să-I mulțumim în fiecare zi! 
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Întrebări 

1. Cine este Cel care se îngrijește de noi 
zilnic? 

2. Cine poate beneficia de paza lui Dumnezeu? 

3. Prin cine ne poate păzi Dumnezeu? 

4. Ce trebuie să facem pentru a primi protecția 

lui Dumnezeu? 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei 

ce-L cheamă cu toată inima. El împlinește 

dorințele celor ce se tem de El, le aude strigătul 

și-i scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-L iubesc, 

și nimicește pe toți cei răi. 

(Psalmul 145:18-20)  

 

 

 

 

Daniel 
Daniel a fost un om credincios înaintea lui 

Dumnezeu. El se ruga de trei ori pe zi. Chiar și 

atunci când în țară a apărut o lege care interzicea 

să te rogi altcuiva decât împăratului, el a continuat 

să se roage lui Dumnezeu. Pentru aceasta a fost 

pedepsit de oameni și a fost aruncat într-o groapă 

cu lei înfometaţi. Însă datorită credinţei lui, 

Dumnezeu a trimis un înger care l-a păzit de acei 

lei fioroși. Leii nu i-au făcut niciun rău. 

Să urmăm aşadar şi noi un astfel de exemplu de 

om credincios! 

 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

 

 

Exerciţii 

1. Povestește în fața clasei un moment când 
Dumnezeu te-a protejat pe tine și pe familia ta. 

2. Pe coloana A-B vei descoperi un nume al 
unui om credincios. 

1. Ultima zi a săptămânii 

2. Un fruct 

3. Cuvântul pentru negație 

4. Membru inferior în corpul uman 

5. Ne păzesc 

6. Ban românesc 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Descoperă în careul alăturat, cuvintele din 
vocabularul lecţiei: 

A V E G H E A 

S D F E G I J 

X C G F G N K 

S E R G Z G M 

L O C I R E P 

A E D R T R I 

X D F X C B N 

 
Aplicaţii 

1. Discutați despre când anume nu suntem sub 

protecția lui Dumnezeu. Pentru fiecare situație 

discutată, găsiți soluția care ne aduce în 

siguranță. 

 
 
 

Portofoliu 

Ilustrează un moment din viaţa ta în care ai 

văzut paza lui Dumnezeu.
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5. Dumnezeu vrea să fim fericiți 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

fericire: stare de mulțumire și împlinire 

profundă; 

închinare: este o atitudine sfântă de reverență 

și respect desăvârșit a omului în fața lui 

Dumnezeu; 

inițial: de la început; 

durere: suferință; 

viaţă veșnică: viață fără sfârșit; 

neprihănire: fără păcat, curat, pur. 

Dumnezeu a creat pe fiecare dintre oameni 
după chipul și asemănarea Lui, înzestrându-l pe 
om cu o latură fizică, o natură sufletească și o 
dimensiune duhovnicească. 

Scopul fundamental pe care Dumnezeu l-a 
avut în actul creației a fost să-L creeze pe om 
pentru o relație de iubire între Dumnezeu și om, 
relație în care omul să se închine lui Dumnezeu și 
să trăiască experiența împlinirii și a fericirii 
absolute. 

La Creație, Dumnezeu a creat tot ceea ce era 
nevoie pentru ca omul să fie fericit: o grădină 
frumoasă, o familie, linişte în jurul său, părtăşie 
zilnică. 

În același timp, Dumnezeu a creat pe fiecare 
om de pe Pământ cu un scop specific, pentru ca, 
prin împlinirea lui, mai apoi, ca să poată dobândi 
fericirea veșnică, în raiul lui Dumnezeu. 

Cu toate că Dumnezeu își dorește ca omul să 
fie fericit, vedem că există și tristețe și durere în 
jurul nostru. Suferința este rezultatul direct al 
păcatului. Satan vrea întotdeauna să ne ducă în 
starea opusă pe care o dorește Dumnezeu. Doar 
ascultând poruncile lui Dumnezeu vom deveni 
oameni fericiți. 

Pe lângă fericirea de pe acest Pământ, care 
uneori poate fi umbrită de anumite evenimente 
dureroase, Dumnezeu ne promite și fericirea 
veșnică alături de El, în rai. Cei care trăiesc pe 
pământ o viaţă în ascultare de El vor moșteni 
viaţa veșnică.
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Întrebări 

1. Cum ai descrie viaţa primilor oameni 

înaintea căderii în păcat? 

2. Cum a afectat păcatul această stare? 

3. Care e soluţia pentru a fi fericit? 

4. Care sunt promisiunile lui Dumnezeu pentru 

cei ce-L ascultă?  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este 

Împărăția cerurilor! Ferice de cei ce plâng, căci 

ei vor fi mângâiați! Ferice de cei blânzi, căci ei 

vor moșteni pământul! Ferice de cei flămânzi și 

însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați! 

Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de 

milă! Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor 

vedea pe Dumnezeu! Ferice de cei împăciuitori, 

căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu! Ferice 

de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a 

lor este Împărăția cerurilor!  

 (Evanghelia după Matei 5:3-10) 
 

 

 

 

 

 

Bătrânul Simeon 

În Ierusalim era un om bătrân care se numea 

Simeon. Acest om trăia o viață curată înaintea lui 

Dumnezeu.  El era neprihănit. Dumnezeu i-a 

promis că nu va muri înainte de a-L vedea pe 

pruncul Isus.  

Când pruncul Isus avea doar câteva zile, a 

fost adus de părinţii Săi la Templul din Ierusalim. 

Când Simeon L-a văzut s-a bucurat mult.  

L-a luat în braţe şi a mulţumit lui Dumnezeu 

că i-a împlinit această bucurie. 
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Exerciţii 

1. Desenează o faţă zâmbitoare sau una 
supărată în dreptul fiecărei afirmaţii. 
o Ionel şi-a făcut curat în cameră. 

o Ionel a citit din Biblie.  

o Ionel nu şi-a făcut temele.  

o Ionel a copiat la test. 

o Ionel a vorbit urât cu colegii. 
 

2. Descoperă în careu cuvintele cheie ale lecţiei. 
 

N W E R T Z U I O A G 

A E D F G H J K L S N 

Y X P C V B N M Q C E 

A F E R I C I R E U H 

C D F S I R E T I L P 

Y X C V B H Q A W T E 

N W E R T Z A F U A H 

P A C A T H R N I R P 

Y X P C V B R H I E E 

A F E R I C I R E R U 

V E S N I C I E G T E 

 

3. Cum îţi imaginezi că va fi în cer? Desenează 
şi apoi descrie cu cuvintele tale. 

 
Aplicaţii 

1. Citește textul din Matei 6:1-8. Discută cu 

colegul de bancă despre ceea ce spune 

Domnul Isus Hristos că ne poate face fericiți. 

Prezentați în fața clasei unul dintre lucrurile 

discutate. 

 

Portofoliu 

Scrie o listă cu lucruri care îi bucură pe cei 

din familia ta. 

 

 

mama tata frate soră eu 
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6. Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său din dragoste pentru noi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

robie: o stare în care persoană nu poate să 

facă ce dorește; prizonierat; 

jertfă: ofrandă, dar adus lui Dumnezeu; 

chip: înfățișare, imagine; 

întrupare: acțiune plănuită de Dumnezeu 

Tatăl, prin care Dumnezeu Fiul s-a făcut om și 

s-a născut în trup omenesc prin Lucrarea 

Duhului Sfânt; 

răscumpărat: eliberat din starea de robie prin 

achitarea unui preț; 

Învierea: Învierea din morți a Domnului Isus 

Hristos a fost o minune prin care El a biruit 

moartea, iar credința în învierea din morți a 

devenit credința de bază a religiei creștine. 

Dumnezeu Şi-a arătat dragostea faţă de noi 

prin faptul că L-a trimis în lume pe singurul Său 

Fiu, Domnul Isus Hristos, să moară pentru noi. 

Din cauza păcatului primilor oameni, Adam și 

Eva, omenirea a căzut sub robia celui rău. Singura 

soluţie pentru a scăpa de păcat era o jertfă 

perfectă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl 

a hotărât ca această jertfă să fie singurul Său Fiu. 

Prin faptul că Dumnezeu a fost gata să-şi dea 

propriul Fiu să moară, El ne-a arătat cât de mult ne 

iubeşte. Nu doar ne-a creat, ci ne-a şi răscumpărat 

de sub robia păcatului. 

Dumnezeu nu a spus doar că ne iubește, ci  

ne-a și dovedit prin fapte. 

De aceea, Domnul Isus Hristos a coborât pe 

Pământ, a luat un chip de om, S-a întrupat, 

născându-se din Fecioara Maria. A trăit printre 

noi, având o viață fără păcat. La vârsta de 

aproximativ 30 de ani a fost răstignit pe cruce și 

a murit plătind pentru păcatele noastre. Astfel, El 

S-a adus jertfă curată pentru iertarea păcatelor 

noastre. 

Noi trebuie să credem în jertfa Domnului Isus 

Hristos. Doar astfel putem să devenim copiii lui 

Dumnezeu. 
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Întrebări 

1. De ce este omenirea sub robia celui rău? 

2. Ce soluţie a avut Dumnezeu pentru asta? 

3. Ce trebuie să faci pentru a beneficia de 

această soluţie? 

4. Cum poți tu să-ți arăți dragostea faţă de 

cei din jurul tăi? 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 

că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine 

crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 

(Evanghelia după Ioan 3:16) 

 

Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de 

noi prin faptul că, pe când eram noi încă 

păcătoși, Hristos a murit pentru noi.  

(Romani 5:8) 
 

 

 

Apostolul Ioan - ucenicul iubirii 
Domnul Isus a avut 12 ucenici în timpul 

lucrării Sale pe Pământ, printre care și Ioan. 

Înainte de a fi chemați să fie ucenici, Ioan și 

fratele său, Iacov, erau pescari, fiind cunoscuți ca 

„fiii tunetului”.  

Sfânta Scriptură ne povesteşte că la Cina cea 

de taină, Ioan a stat plecat cu capul pe pieptul lui 

Isus. Trăirea Învățătorului său i-a transformat 

complet viaţa acestui ucenic. Dragostea lui 

Dumnezeu poate schimba şi viaţa noastră sau pe 

a celor din jurul nostru. Să ne deschidem aşadar 

inima pentru a primi dragostea lui Dumnezeu, 

pentru ca mai apoi să o dăruim şi celorlalți. 
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Exerciţii 

1. Descoperă în careul de mai jos numele 
dealului pe care a murit Isus. 

 

 

2. Scrie 4-5 propoziții despre Domnul Isus 
Hristos. 

 

 
Aplicaţii 

1. Scrie o rugăciune prin care să-I mulțumești lui 

Dumnezeu pentru dragostea Lui faţă de tine. 

 

2. Discutați în grupuri de 4-5 elevi despre 

importanța jertfei Domnului Isus Hristos. 

Prezentați în fața clasei pe scurt ceea ce ați 

discutat. 

 

 

 

Portofoliu 

Ilustrează scena de la crucificarea Domnului 

Isus Hristos. 

Q W E R T Y G 

S D F G S O A 

Z X C V L B N 

Q S E G W R F 

D R O T Y E W 

V T R G Y H M 

A V G N J R E 
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7. Viața și lucrarea Domnului Isus Hristos 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Vocabular 

botez: practică religioasă prin care oamenii 

sunt cufundați în apă, după ce au mărturisit 

credința în Dumnezeu; 

Evanghelie: Vestea bună prin care Dumnezeu Îi 

anunță pe toți oamenii că vrea să le ofere 

iertare pentru păcate; 

ucenici: persoane a l e s e  d e  D o m n u l  I s u s  

H r i s t o s ,  care l-au urmat și care i-au ascultat 

învățăturile și poruncile Lui. 

Conform profețiilor făcute în cărțile sfinte ale 
Vechiului Testament, Dumnezeu a făgăduit 
poporului evreu că îi va trimite un mântuitor, pe 
Mesia. 

Domnul Isus Hristos S-a născut în Betleem, în 
Iudeea, în timpul regelui Irod. Mama Lui a fost 
Maria, o tânără fecioară. 

Domnul Isus Hristos a crescut în orașul 
Nazaret din Galileea. Când avea 12 de ani a 
vizitat Templul din Ierusalim. 

La vârsta de 30 de ani, Domnul Isus Hristos a 
fost botezat de către Ioan Botezătorul în apele 
râului Iordan. 

După botezul în apă, Isus Hristos a început  
să-i învețe pe oameni, propovăduind Evanghelia 
lui Dumnezeu. El a străbătut satele din Galileea 
și din ținuturile locuite de evrei. I-a învățat pe 
oameni cuvintele lui Dumnezeu și i-a vindecat de 
boli și de suferințe. 

Isus Hristos și-a ales 12 ucenici pe care i-a 
învățat despre adevărul lui Dumnezeu și cărora 
le-a încredințat sarcina de a vesti mai departe 
Evanghelia. 

Învățăturile și lucrările lui Isus Hristos nu au 
fost înțelese de către cei mai mulți dintre oamenii 
din vremea Lui. Aceștia L-au prins, L-au bătut și 
L-au omorât prin moartea pe cruce. 

Domnul Isus Hristos a murit pe cruce, dar 
a treia zi a înviat din morți, dovedind că este Fiul 
lui Dumnezeu. 

După înviere Domnul Isus Hristos s-a arătat 
ucenicilor săi, iar apoi S-a înălțat la cer. 
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Întrebări 

1. Unde S-a născut Domnul Isus Hristos? 

2. Cine a fost rege în Iudeea în vremea 

când S-a născut Mântuitorul Isus Hristos? 

3. Unde Și-a petrecut copilăria Domnul 

nostru Isus Hristos? 

4. De ce crezi că Isus Hristos a fost botezat? 

5. Cum îți imaginezi că Isus Hristos a murit 

pe cruce? Crezi că a fost dureros? 

6. Cum arăta școala în care i-a învățat Isus 

Hristos pe cei 12 ucenici ai Lui? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
În vremea aceea, a ieşit o poruncă de la Cezar 

August să se înscrie toată lumea. Înscrierea 
aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător 
în Siria Quirinius. Toţi se duceau să se înscrie, 
fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit şi el din 
Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în 
Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, 
pentru că era din casa şi din seminţia lui David, 
să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, 
care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a 
împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Şi 
a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în 
scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în 
casa de poposire nu era loc pentru ei.  

(Evanghelia după Luca 2:1-7) 
 

Domnul Isus Hristos 
El a venit ca Mesia pe Pământ în urma 

profețiilor sfinte din Vechiul Testament pe care 
Dumnezeu le-a trimis poporului evreu. 

S-a născut în Betleem, în Iudeea, în mod 
miraculos, din Fecioara Maria. A trăit puțină 
vreme în Egipt, iar apoi a copilărit în Nazaret, în 
Galileea. 

Isus S-a botezat la 30 de ani pentru a dovedi, în 
mod public, ascultarea de Dumnezeu și Și-a 
început lucrarea publică de propovăduire a 
Evangheliei lui Dumnezeu. 

A fost trădat de unul dintre ucenicii Săi și 
a fost condamnat la moarte pe cruce. 

A murit și a înviat a treia zi, după cum 
mărturisesc Sfintele Scripturi. Isus Hristos a 
învățat pe oameni Adevărul lui Dumnezeu. 

A fost om adevărat și Dumnezeu adevărat.
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Exerciţii 

1. Pornind de la informațiile din textul lecției 
și din textul ales pentru lectura din Sfânta 
Scriptură, formulează în scris răspunsuri 
la următoarele cerințe: 
a. Cum îți imaginezi că au fost condițiile 

(lumină, căldura, curățenie) în care s-a 

născut Isus Hristos? 

b. Cum crezi tu că a fost copilăria Lui Isus în 

Nazaret şi în Galileea? 

c. Numește în ce râu a fost botezat Isus 

Hristos. 

d. Cum i-a învățat Isus Hristos pe cei 12 ucenici 

cuvintele lui Dumnezeu? 

 
2. Citește cu atenție textul din Evanghelia 

după Luca 6:12-16, apoi răspunde la 
cerințe:  
a. Ce a făcut Isus Hristos înainte de a-i 

alege pe cei 12 ucenici ai Săi? 

b. Scrieți o listă a numelor celor 12 ucenici 

care au fost aleși de Isus Hristos. 

c. Care a fost ucenicul care s-a făcut vânzător 

(trădător) al lui Isus Hristos? 

 
Aplicaţii   

1. Domnul Isus Hristos a fost un învățător care 
a vorbit foarte frumos și adevărat oamenilor. 
În același timp, s-a comportat cu deosebit 
respect și iubire față de toți oamenii. 
Cum vorbești tu cu oamenii? Ai tu o vorbire 
frumoasă? Ai o vorbire adevărată? Spui tu 
adevărul? Cum te comporți cu colegii? Cum te 
comporți acasă cu părinții? 

2. Scrie o listă cu sfaturi pe care părinții și profesorii 
tăi ar putea să ți le ofere cu privire la modul în 
care trebuie să vorbești și să te comporți. 

3. Când te-ai rugat lui Dumnezeu înainte de un 
eveniment important? 
Cum anume te-ai putea ruga dacă te-ai ruga 
mereu înainte de: 
a. începerea unei noi săptămâni de școală; 
b. înainte de a servi masa în familie; 
c. înainte de culcare; 
d. dimineața înainte de a pleca din casă. 

4. Cântați o colindă despre nașterea Domnului 
Isus Hristos, fie una dintre cele propuse 
mai jos, fie una pe care o alegeți voi: 

O ce veste minunată;  

Ce ați văzut păstori?;  

Un înger din cer...  

 

Portofoliu 

Alcătuiește un text de 5-7 propoziții despre viața 
lui Isus Hristos. 
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8. Iubirea, cea mai importantă învățătură a Domnului Isus Hristos   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vocabular 

închinare: o atitudine sfântă de reverență și 

de respect a omului în fața lui Dumnezeu; 

recunoștință: o formă de apreciere și 

mulțumire; 

a ierta: a nu mai considera vinovat pe cel care 

a greșit; 

slujire: acțiune de binefacere prin care se 

îndeplinește, fără obligație, o nevoie reală a 

altei persoane. 

Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, a 
venit pe pământ ca să se jertfească pentru 
păcatele oamenilor și pentru a-i învăța cum să 
trăiască o viață împlinită și fericită. 

Cea mai importantă învățătură a Domnului 
Isus Hristos a fost îndemnul adresat oamenilor de 
a-L iubi pe Dumnezeu și de a-și iubi aproapele.  

Sfânta Scriptură ne învață că „Dumnezeu este 
iubire”. Toți oamenii sunt învățați că trebuie să 
se asemene cu Dumnezeu și că trebuie să 
iubească. 

Învățătura lui Isus Hristos despre iubire 
cuprindea și ideea de iubire ca jertfă pentru alții, 
de recunoștință pentru cei care ne fac bine, de 
iertare pentru cei care ne fac rău și de ajutor și 
slujire pentru cei care sunt singuri, străini sau au 
nevoie de sprijinul nostru. 

Învățătura lui Isus Hristos despre iubire spune 
că există două mari porunci sau două mari 
îndatoriri ale omului. 

Prima datorie a omului este să îl iubească pe 
Dumnezeu din toată inima sa, crezând că El 
există și închinându-se Lui cu respect. 

A doua mare îndatorire a omului este să îl 
iubească pe aproapele său ca pe sine însuși. Isus 
Hristos ne-a învățat că iubirea de Dumnezeu se 
arată și se poate vedea în iubirea de aproapele. 

Iubirea nu este doar un sentiment, ci se poate 
vedea în gândurile și în cuvintele noastre, în 
acțiunile și în comportamentul nostru față de 
ceilalți semeni. 

Isus Hristos ne-a învățat că iubirea adevărată 
nu face rău aproapelui, ci doar bine.
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Întrebări 

1. Care este motivul pentru care Domnul Isus 

Hristos a venit pe pământ? 

2. Care este cea mai importantă învățătură a 

Domnului Isus Hristos? 

3. Care este înțelesul cuvântului iubire? 

4. Ce spune Sfânta Scriptură despre cum este 

Dumnezeu? 

5. Învățătura Domnului Isus Hristos despre 

iubire cuprinde ideea de sentimente 

dovedinte prin fapte. Care sunt aceste fapte? 

6. Care sunt cele două mari îndatoriri ale 

omului?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul 
nostru, este singurul Domn. Să iubeşti pe 
Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu 
tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. Şi 
poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le 
ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea 
copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi 
acasă, când vei pleca în călătorie, când te 
vei culca şi când te vei scula. Să le legi ca un 
semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca 
nişte fruntarii între ochi. Să le scrii pe uşorii 
casei tale şi pe porţile tale. 

(Deuteronom 6:4-9) 
 

Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe 
alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi 
voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte 
toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea 
dragoste unii pentru alţii. 

(Evanghelia după Ioan 13:34-35) 
 
Isus Hristos - iubirea ca jertfă 

Isus Hristos a fost în același timp om adevărat 
și Dumnezeu adevărat. În viața Sa, pe care a trăit-
o pe pământ, Isus a trăit o viață sfântă, fără de 
păcate.  

Misiunea vieții Sale a fost să își dăruiască viața 
drept jertfă pentru păcatele oamenilor. În baza 
jertfei Sale curate și neprihănite, Dumnezeu Tatăl 
a putut să ierte oamenii care aveau păcate. 

Isus Hristos este marele model al iubirii de 
Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui. Isus este 
marele model și pentru iubirea de oameni prin 
jertfirea pe cruce pentru păcatele tuturor oamenilor. 
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Exerciţii 

1. Pornind de la textul din manual și de la 
textele din Sfânta Scriptură, răspunde la 
următoarele întrebări: 
a) Care este îndatorirea cea mai importantă a 

unui om pe pământ? 

b) Cine are responsabilitatea de a întipări în 

mintea copiilor poruncile lui Dumnezeu? 

c) Care este modul în care poruncile lui 

Dumnezeu se pot întipări în inimă? 

d) Care este porunca nouă a Domnului Isus 

Hristos, pe care a dat-o ucenicilor Săi? 

e) Care este semnul după care oamenii îi pot 

recunoaște pe creștini? 

 

2. Discutați despre cum credeți voi că ar trebui 
să se comporte față de ceilalți oameni 
(familie, colegi, prieteni sau străini) un 
ucenic, un creștin, un urmaș al Domnului 
Isus Hristos? 

 
3. Explicați pe înțelesul vostru cum credeți că 

se manifestă dragostea lui Dumnezeu față de 
noi oamenii? Dați exemple concrete în care 
voi vedeți dragostea Lui. 

 

4. Prezintă modul în care noi oamenii ar trebui 
să răspundem față de dragostea lui 
Dumnezeu. 

 
Aplicaţii 

1. Încearcă să te gândești la acțiunile tale, la 
comportamentul tău, să te analizezi pe tine 
și să înțelegi care este comportamentul față 
de părinții tăi: 
Îi saluți? 

Îi respecți? 

Îi porți în gândurile tale? Le arăți afecțiune? 

Le spui cuvinte frumoase? 

Îi asculți în toate lucrurile? 

 

2. Încearcă să te gândești la acțiunile tale, la 
comportamentul tău, să te analizezi pe tine 
și să înțelegi care este comportamentul tău 
față de colegii tăi: 
Îi saluți? 

Îi respecți? 

Îi porți în gândurile tale? Le arăți afecțiune? 

Le spui cuvinte frumoase? 

 

Portofoliu 

Scrie un text de 5-7 propoziții în care să 

exprimi dorințele tale cu privire la ce fel de 

om ai vrea să fii tu când vei ajunge mare. 

Încearcă să numești calitățile pe care ai vrea să 

le aduni în sufletul tău în anii copilăriei și 

atunci când vei fi mare să le poți arăta 

oamenilor prin comportamentul tău.
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Recapitulare 

 

1. Răspunde cu A sau F la următoarele afirmaţii: 
a) Dumnezeu doreşte ca noi să fim fericiţi. 
b) Dumnezeu ne veghează uneori. 
c) Dumnezeu îi iubeşte doar pe unii dintre oameni. 
d) Doar anumiţi oameni au şansa de a intra în relaţie cu Dumnezeu. 
e) Domnul Isus s-a născut în oraşul Nazaret. 
f) Mama Domnului Isus a fost Maria. 
g) Moartea Domnului Isus a fost pentru păcatele Sale. 

 
2. Completează afirmaţiile următoare: 

a) Omul a fost creat în ziua a ________. 
b) Omul a fost creat după ________ şi ________ lui Dumnezeu.  
c) Omul a fost aşezat în grădina ________. 
d) Omul a căzut sub osânda celui rău prin ________. 
e) Dumnezeu L-a trimis pe ________ în lume ca să ________ pentru noi. 
f) Prin aceasta Dumnezeu a arătat că ne ________. 
g) Dacă ascultăm poruncile lui Dumnezeu noi vom fi ________. 
h) Dumnezeu promite că îi va duce în ________ pe cei care-L ascultă. 
h) Dumnezeu ne păzeşte ________ şi prin îngeri. 

 
3. Găsește în careul alăturat următoarele cuvinte: cruce, moarte, veghează, tată, Dumnezeu. 

 

Q W E R A T A T 

S R D T F Z H C 

V G B H J M K R 

D U M N E Z E U 

C F V G B V D C 

A E M O A R T E 

S F G E R C R U 

A Z A E H G E V 
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4. Citește textul și răspunde la întrebări: 
Şi Daniel a zis împăratului: „Veşnic să trăieşti, împărate! Dumnezeul meu a trimis pe 

îngerul Său şi a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat 

înaintea Lui. Şi nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău!”. Atunci împăratul s-a bucurat 

foarte mult şi a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă şi nu s-a 

găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. (Daniel 6:21-23) 

1. La ce întâmplare din Biblie face referire textul? 

2. Cine a închis gura leilor?  
3. Înaintea cui a fost nevinovat Daniel? 

4. Câte răni a avut Daniel? 

5. De ce a scăpat Daniel? 

6. Ce a făcut împăratul când a auzit că Daniel este viu?
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Evaluare  
1. Realizează corespondenţa potrivită: 

Pământul a fost creat în ziua   întâi  

Omul a fost creat în ziua    a doua  

Lumina a fost creată în ziua    a treia  

Păsările au fost create în ziua   a patra  

Dumnezeu S-a odihnit în ziua   a cincea  

Soarele a fost creat în ziua    a şasea  

Cerul a fost creat în ziua    a şaptea 

 

2. Scrie trei dintre calităţile pe care le-ai descoperit la tatăl fiului risipitor. 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Notează cu A pentru Adevărat şi cu F pentru Fals, următoarele afirmaţii:  

Dumnezeu doreşte ca noi să fim fericiţi doar pe pământ. 

Noi putem fi fericiţi doar urmând poruncile Domnului. 

Toţi oamenii vor ajunge în cer. 

Domnul Isus S-a născut în Nazaret. 

Domnul Isus a fost botezat în râul Iordan. 

Iubirea este cea mai importantă învăţătură a Domnului Isus. 

 
4. Alcătuiște un text formulând răspunsuri la următoarele întrebări: 

a. Cine i-a creat pe oameni? 

b. Cum au fost creați primii oameni? 

c. Pe cine iubește Dumnezeu? 

d. Cum își dovedește Dumnezeu iubirea? 
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 CAPITOLUL II 
 

ÎNVĂȚĂTURI DESPRE OM  
1. Dumnezeu ne-a creat să fim copiii Lui 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Vocabular 
Sfânta Treime: Dumnezeu trăiește în trei 
persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și 
Dumnezeu Duhul Sfânt;  
Grădina Eden: este o grădină pe care 
Dumnezeu a creat-o în mod special pentru ca 
omul să trăiască fericit; 
libertate: este un dar cu care omul a fost 
înzestrat la creație, prin care omul poate să 
aleagă între bine și rău;  
comuniune: este capacitatea omului de a trăi 
în relații de iubire cu Dumnezeu și cu alți 
oameni; 
creație: acțiune a lui Dumnezeu prin care a 
creat cerurile și pământul, animalele și pe om. 

Dumnezeu a creat cerurile și pământul, 
lucrurile văzute și cele nevăzute. Dumnezeu l-a 
creat pe om din iubirea Lui, după chipul și 
asemănarea Sa. 

Dumnezeu i-a creat pe primii oameni, bărbatul 
Adam și femeia Eva și i-a așezat să locuiască în 
Grădina Edenului. 

Omul a primit ca responsabilitate să aibă grijă 
de frumusețea și ordinea din Grădina Edenului. 

Adam, Eva și urmașii lor au primit de la 
Dumnezeu libertate și au fost ajutați să trăiască și 
să se bucure de toate darurile lui Dumnezeu. 

Dumnezeu l-a creat pe om pentru a trăi 
împreună într-o relație de iubire și de comuniune 
veșnică, așa cum și El trăiește cu Fiul Său. 

Oamenii din toate popoarele, bărbați și femei, 
sunt copiii lui Dumnezeu prin faptul că au fost 
creați de El. 

Dumnezeu i-a dăruit omului toate lucrurile 
create de pe pământ și din apă pentru ca să trăiască 
o viață plină de împlinire și fericire. 

Omul poate să vadă și să înțeleagă bunătatea lui 
Dumnezeu din frumusețea lucrurilor create de El, 
pentru că a fost înzestrat cu această capacitate de 
a vedea și a înțelege binele, adevărul și frumosul. 

Dumnezeu vrea ca noi oamenii să știm că 
suntem copiii Lui și să ne bucurăm de grija Lui 
de Tată iubitor față de noi
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Întrebări 

1. De ce crezi tu că Dumnezeu i-a creat pe 

primii oameni? 

2. Cum se numeau primii oameni care au fost 

creați de Dumnezeu? 

3. Care a fost locul în care Dumnezeu i- a 

așezat să locuiască pe primii oameni, după 

creație? 

4. Care crezi că a fost scopul lui Dumnezeu 

pentru care L-a creat pe om? 

5. Care sunt lucrurile (trăsăturile) cu care 

Dumnezeu L-a înzestrat pe om prin actul 

creației? 

6. Care ar trebui să fie atitudinea noastră, când 

știm că Dumnezeu este un Tată iubitor, cu 

noi, copiii Lui? 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după 
chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să 
stăpânească peste peştii mării, peste păsările 
cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste 
toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” 
Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut 
după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi 
parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a 
binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, 
înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi 
stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului 
şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe 
pământ.” Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat 
orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa 
întregului pământ şi orice pom care are în el rod 
cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră. Iar 
tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor 
cerului şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe 
pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat 
ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost. 

Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse şi iată că 
erau foarte bune. Astfel, a fost o seară şi apoi 
a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a șasea. 

(Genesa 1:26-31) 
 

Adam și Eva 
Au fost primii oameni creați de Dumnezeu. Din 

ei se trag, indirect, toți oamenii care au trăit și 
trăiesc pe pământ. 

Adam și Eva au avut privilegiul, onoarea și 
bucuria să locuiască în Grădina Eden și să se 
întâlnească cu Dumnezeu în răcoarea zilei. 

Adam a avut responsabilitatea să pună nume 
tuturor animalelor din Grădina Eden. 
Dumnezeu i-a înzestrat pe primii oameni cu 
libertatea de a alege binele și răul. Oamenii pot 
alege să asculte sau nu de cuvintele lui Dumnezeu. 
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Exerciţii 

1. Pornind de la textul lecției din manual și de 
la textul ales ca lectură din Sfânta Scriptură, 
răspunde la următoarele întrebări: 
a. Care a fost cuvântul folosit de Dumnezeu 

la finalul fiecărei zile de creație pentru a 

descrie ceea ce a creat? 

b. Unde au trăit primii oameni? 

c. În ce fel i-a binecuvântat Dumnezeu pe 

primii oameni? 

 

2. Explică afirmația din Sfânta Scriptură: „Să 

facem om după chipul Nostru, după asemănarea 

Noastră”. 
 
3. Scrie un text de 5-7 propoziții în care să 
enumeri care au fost darurile și binecuvântările 
pe care Dumnezeu le-a oferit primilor oameni, 
Adam și Eva. 
 

4. Explică ce crezi că înseamnă faptul că 
Dumnezeu vrea ca noi oamenii să știm că 
suntem copiii Lui și să ne bucurăm de grija de 
Tată iubitor pe care o are față de noi? 

 
Aplicaţii 

1. Discutați cu colegii de bancă despre lucrurile 

pe care părinții voștri le fac pentru voi. 

Imaginați-vă cu cât mai mult face Dumnezeu ca 

un Tată iubitor. 

2. Ceilalți copii pe care tu îi cunoști sau îi 

întâlnești în vecinătatea casei voastre, la școală 

sau pe stradă, sunt fiecare, în parte copii ai lui 

Dumnezeu. Toți suntem egali ca valoare în fața 

lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Cum ar trebui să te 

comporți cu ei? 

3. Faptul că Dumnezeu ne-a creat din iubirea 

Lui veșnică pe fiecare dintre noi oamenii, ne 

arată cum ar trebui să îi privim și noi pe ceilalți 

oameni. Cum crezi tu că ar trebui să relaționezi 

cu colegii tăi de clasă? Cum crezi tu că ar trebui 

să te comporți cu copiii care sunt dintr-o altă 

țară? Cum crezi tu că ar trebui să te comporți cu 

copiii care nu au părinți? 

4. Rostește o rugăciune de mulțumire pentru că 

Dumnezeu te-a creat și te-a făcut o ființă 

minunată. 

 

 

Portofoliu 

Alcătuiește un text de 5-7 propoziții despre 

darurile minunate pe care Dumnezeu le-a oferit 

tuturor copiilor Lui. 
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2. Păcatul l-a înstrăinat pe om de Dumnezeu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

ascultare: acțiune a omului de a se supune 

autorității lui Dumnezeu și de a respecta 

cuvintele și poruncile lui Dumnezeu;  
șarpele (diavolul): ființă îngerească creată de 

Dumnezeu, care s-a răzvrătit împotriva lui 

Dumnezeu și a păcătuit grav aducând revolta 

în univers; 

păcat: acțiune a omului care prin neascultare 

de Dumnezeu încalcă poruncile și legile lui 

Dumnezeu; 

cădere: actul de neascultare și de răzvrătire al 

primilor oameni care au încălcat cuvintele lui 
Dumnezeu și au ascultat de șarpe. Căderea în 

păcat a avut drept consecință alungarea 

primilor oameni din prezența lui Dumnezeu și 

din Grădina Eden. 

Când omul a fost creat, a primit ca îndatorire și 
responsabiltate să muncească și să păzească 
Grădina Eden. El trebuia să aibă grijă de 
frumusețea, liniștea și ordinea din grădină. 

Dumnezeu a stabilit o singură condiție a 
păstrării unei relații de iubire și comuniune între 
Dumnezeu și om: ascultarea de Dumnezeu. 

Omul a avut libertatea să lucreze și să aibă grijă 
de toate ființele și lucrurile din Grădina Eden. El 
putea să mănânce din toți pomii din grădină, dar 
nu avea dreptul să mănânce din pomul din mijlocul 
grădinii, pomul cunoștinței binelui și răului. 

Dumnezeu i-a poruncit omului în mod direct să 
nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și 
răului, căci dacă o va face, va muri. 

Îndemnată de șarpe (diavolul), Eva a luat prima 
din fructul pomului cunoștinței binelui și răului. A 
dat să mănânce și bărbatului ei, Adam, care a 
mâncat și el. 

Acest moment de neascultare al primilor 
oameni față de porunca și cuvântul lui Dumnezeu 
a însemnat căderea, ruperea relației de iubire, a 
comuniunii dintre Dumnezeu și om. 

Neascultarea de Dumnezeu se numește păcat. 
Păcatul a avut drept consecință moartea spirituală 
a primilor oameni și îndepărtarea lor din Grădina 
Eden. 

Păcatul l-a înstrăinat pe om de Dumnezeu. Din 
această cauză, omul nu a putut să se mai bucure de 
prezența lui Dumnezeu, de fericirea și 
binecuvântarea din Grădina Eden. 
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Întrebări 

1. De ce crezi tu că Dumnezeu i-a așezat pe 

primii oameni într-o grădină? 

2. Care a fost responsabilitatea pe care 

Dumnezeu a dat-o primilor oameni? 

3. Cum s-au comportat primii oameni creați de 

Dumnezeu? 

4. Care a fost modul în care primii oameni, 

Adam și Eva, au ales să păcătuiască 

împotriva lui Dumnezeu? 

5. Care a fost rolul șarpelui (diavolului) în 

procesul de neascultare de Dumnezeu al 

primilor oameni? 

6. Care a fost consecința păcatului împotriva 

lui Dumnezeu a primilor oameni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Şarpele era mai şiret decât toate fiarele 
câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El 
a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: Să 
nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?” Femeia a 
răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul 
tuturor pomilor din grădină. Dar, despre rodul 
pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să 
nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca 
să nu muriţi.” Atunci, şarpele a zis femeii: „Hotărât 
că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua când 
veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi 
ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” Femeia a 
văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit 
şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva 
mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat 
şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a 
mâncat şi el.  

(Genesa 3:1-6) 
 
Cain și Abel 

Cain și Abel au fost primii oameni născuți pe 
pământ, copiii lui Adam și ai Evei. 

Cain și Abel au moștenit toate darurile cu care 
Dumnezeu i-a înzestrat pe primii oameni. Alături 
de celelalte daruri au moștenit și urmările căderii 
în păcat. 

Cain a lăsat invidia față de fratele său să i se 
sădească în suflet. Odată invidia lăsată să locuiască 
în suflet, cultivată, aceasta s-a transformat în ură 
față de fratele său. Iar sentimentul de ură care nu a 
fost oprit la timp, i s-a lipit de suflet. Aceasta a 
crescut și s-a transformat în dorință de ucidere a 
fratelui său, Abel.  

Cain l-a omorât pe fratele lui. Moartea lui Abel, 
primul om mort din lume, ne arată gravitatea 
păcatului și a consecințelor căderii în păcat. 
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Exerciţii 

1. Citiți textul din Genesa 3:7-19. Pornind de la 
textul din manual și de la textele alese din 
Sfânta Scriptură, răspunde la următoarele 
întrebări: 

 
a. Cine i-a îndemnat pe primii oameni să 

mănânce din pomul din mijlocul grădinii 

(pomul cunoștinței binelui și răului)? 

b. Cine a ascultat alte sfaturi, în loc să asculte 

de cuvintele lui Dumnezeu, și a mâncat 

primul din pomul cunoștinței binelui și 

răului? 

c. Care sunt consecințele Căderii în păcat 

pentru șarpe, pentru pământ, pentru bărbat și 

pentru femeie? 

 

2. Pentru fiecare faptă de mai jos găsește câte 
o consecință. Ce crezi că se va întâmpla cu cei 
doi când se va afla adevărul? 
a. Mihai a furat jucăria unui coleg. 

b. Rodica a mințit când a întârziat la școală. Pe 

drum s-a jucat cu niște pisici, dar a spus că a 

fost aglomerat traficul. 

 
Aplicaţii 

1. Gândește-te și discută cu colegul tău de bancă 

cum poți aplica în viața ta, pentru câteva dintre 

acțiunile tale personale, principiul care spune că 

orice faptă are o consecință. 

 

2. Scrie 5-7 propoziții despre importanța 

ascultării de cuvintele și poruncile lui 

Dumnezeu pentru tine. 

 

 

 

 

Portofoliu 

Scrie un text de 5-7 enunțuri în care să prezinți 

care au fost acțiunile care au condus la Căderea 

în păcat și care au fost consecințele căderii 

pentru primii oameni.
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3. Dumnezeu vrea să ne ierte păcatele  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

răscumpărare: acțiune prin care cineva 
cumpără înapoi o persoană sau un lucru pe 
care îl pierduse; 
credință: convingere profundă că Dumnezeu 
există și că El afirmă adevărul despre Sine, 
univers, lume și oameni;  
legământ: înțelegere între două părți 
(Dumnezeu, oameni), în care fiecare parte care 
intră în legământ are fixate condiții pe care 
se obligă să le îndeplinească; 
profeție: vorbire (scriere) inspirată de 
Dumnezeu în care se prezintă realități care, 
prin voia lui Dumnezeu, se vor întâmpla în 
viitor; 
Mesia: salvator de origine divină care a fost 
promis de către Dumnezeu, prin scrierile 
profetice ale Vechiului Testament și care urma 
să elibereze poporul Israel de dușmanii săi. 

Păcatul și căderea l-au înstrăinat pe om de 
Dumnezeu. Din această cauză omul nu a mai putut să 
se mai bucure de binecuvântarea lui Dumnezeu. 
Totuși, Dumnezeu nu l-a părăsit pe om și nu l-a 
abandonat. 

Dumnezeu a afirmat, imediat după căderea în 
păcat, că într-un viitor îndepărtat, omul, prin 
urmașii lui, va zdrobi capul șarpelui. Acest lucru 
înseamnă că omul poate fi salvat din starea de 
păcat.  

În mila Sa, Dumnezeu a ales un om, pe Avraam. 
L-a chemat să Îl asculte. Prin El Dumnezeu va aduce 
pe scena istoriei un popor al Lui. 

Dumnezeu a stabilit o singură condiție a 
păstrării unei relații de iubire și comuniune între 
Dumnezeu și om. Această condiție este credința 
omului în Dumnezeu. 

Pentru a-l ajuta pe Avraam să dobândească o 
credință adevărată, Dumnezeu s-a angajat să îl 
binecuvânteze cu protecția Lui, să îi dăruiască urmași 
și să îi dea în stăpânire Canaanul, Țara Făgăduinței. 

Dumnezeu i-a vegheat pe urmașii lui. I-a 
protejat și, prin Moise, I-a scos din robia 
egipteană, când a despicat Marea Roșie. 

După eliberarea din robie, Dumnezeu a intrat 
într-un legământ, la Muntele Sinai, cu poporul 
Israel. Atunci le-a dat cele 10 porunci. 

În baza legămintelor, Dumnezeu L-a trimis în 
lume pe Fiul Său, Isus Hristos, născut din Fecioara 
Maria și din Duhul Sfânt. Domnul Isus Hristos a venit 
pentru ca oamenii afectați de căderea în păcat să 
primească vestea bună a iertării lui Dumnezeu. 

Venirea lui Isus Hristos în lume s-a făcut 
printr-o naștere miraculoasă. El a trăit o viață 
sfântă și a murit pe cruce, fără să fie vinovat de 
păcat. Isus Hristos a propovăduit Evanghelia lui 
Dumnezeu, prin care comunica oamenilor intenția 
Lui de a ierta păcatele oamenilor, prin credința în 
jertfa Fiului Său, Isus Hristos. 
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Întrebări 

1. De ce crezi tu că Dumnezeu a ales un om, pe 

Avraam, pentru a-și aduce pe lume un popor 

ales, poporul lui Dumnezeu? 

2. Când a dăruit Dumnezeu cele 10 porunci, 

porului Său Israel? 

3. Cum se numeau oamenii care au fost urmași 

ai lui Avraam?  

4. Cine a fost Moise și ce a făcut el în istoria 

poporului ales al lui Dumnezeu? 

5. Care a fost locul în care Dumnezeu l-a 

condus să locuiască pe poporul Său? 

6. Care a fost locul unde Dumnezeu a făcut 

un legământ cu poporul său ales, după 

eliberarea din robia egipteană? 

 

 

 
 

 

 
LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 

 
Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din 

rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe 
care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare 
şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi 
vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te 
vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor 
blestema şi toate familiile pământului vor fi 
binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi 
spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. 
Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din 
Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă-sa, şi pe Lot, 
fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care 
le strânseseră şi cu toate slugile pe care le 
câştigaseră în Haran. Au plecat în ţara Canaan şi 
au ajuns în ţara Canaan.”  

(Genesa 12:1-5) 
 

Avraam și Isaac 
Dumnezeu l-a ales pe Avraam să fie tatăl 

poporului Lui. Dumnezeu l-a chemat pe Avraam 
să plece din orașul Ur, din Sumer, și să îl urmeze, 
prin credință. Dumnezeu a intrat în legământ cu 
Avraam și l-a protejat de dușmani, apoi l-a 
binecuvântat cu un fiu, cu Isaac, din care se va 
naște poporul evreu. 

În același timp, Dumnezeu i-a încercat credința 
lui Avraam și i-a cerut să își sacrifice fiul, pe 
Isaac, pentru a dovedi ascultarea lui de Dumnezeu. 

Avraam a fost gata să îl jertfească pe fiul său, 
Isaac, însă Dumnezeu l-a oprit. Văzând marea 
credință a lui Avraam și ascultarea de care a dat 
dovadă, Dumnezeu i-a promis că îl va binecuvânta. 

Avraam a trecut cu bine p r i n  încercarea 
credinței sale și a dovedit ascultare de Dumnezeu 
cu orice preț. Prin această ascultare, Avraam a 
devenit modelul de credință al oamenilor din toate 
timpurile și din toate locurile. 



 

40 
 

 

 

Exerciţii 

1. Pornind de la textul din manual și de la textul 
ales pentru lectura din Sfânta Scriptură, 
răspunde la următoarele întrebări: 
a. Unde, în ce loc, se afla Avraam, când 

Dumnezeu l-a chemat să Îl urmeze? 
b. Cine se mai afla cu Avraam când a ales să 

asculte de Dumnezeu și să plece din țara lui, 
din casa tatălui său, înspre Țara Făgăduinței? 

c. Cum se chema fiul lui Avraam, primit prin 
făgăduința lui Dumnezeu? 

d. Cine a fost omul cu un destin special, prin 
care Dumnezeu a eliberat poporul Israel din 
robia egipteană? 

e. Ce înțelegi tu și ce crezi că înseamnă cele 10 
porunci date de Dumnezeu la Muntele Sinai? 

 

2. Scrie un text de 5-7 enunțuri, în care să 
prezinți motivele pentru care Domnul Isus 
Hristos a venit în lume. 

 

3. Scrie care crezi că au fost gândurile și 
sentimentele lui Avraam atunci când 
Dumnezeu i-a cerut să îl sacrifice pe fiul său, 
Isaac, ca semn al ascultării de Dumnezeu. 

 

4. Care crezi că a fost starea sufletească a lui 
Avraam, când Dumnezeu, prin glasul unui înger 
al Domnului, l-a oprit din acțiunea prin care se 
pregătea să îl sacrifice pe Isaac, pe altarul 
ascultării de Dumnezeu? Ce fel de gânduri și 
emoții a avut? Cum l-ai descrie pe Avraam? Ce 
crezi că gândea Isaac? A avut emoții? 

 

Aplicaţii 

1. Atunci când tu păcătuiești și ai o vorbire care 

nu este frumoasă și un comportament care nu 

îți face plăcere, cum consideri tu că îi place 

acest lucru lui Dumnezeu? 

 

2. Dumnezeu ne iubește atât de mult, încât a trimis 

în lume pe Fiul Său, Isus Hristos, să moară 

pentru păcate. Rostește o rugăciune de 

mulțumire pentru jertfa lui Isus Hristos pentru 

păcatele tale. 

 

 

Portofoliu 

1. Descrie în 5-7 enunțuri cum a avut loc 

încercarea credinței lui Avraam, căruia 

Dumnezeu i-a cerut să îl sacrifice pe fiul său 

Isaac, ca semn al ascultării de Dumnezeu, asa 

cum este relatat în Sfânta Scriptură, în cartea  

Genesa 22: 1-19 

 

2. Scrie un text de 5-7 enunțuri în care să 

explici de ce crezi tu că Dumnezeu vrea să 

ne ierte pe noi, oamenii păcătoși, de vina 

păcatelor noastre și în ce condiții Dumnezeu 

vrea să ierte păcatele fiecăruia dintre noi.
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4. Fiecare om este păcătos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

cădere: actul de neascultare și de răzvrătire al 

primilor oameni care au încălcat cuvintele lui 

Dumnezeu și au ascultat de Șarpe. Căderea în 

păcat a avut drept consecință alungarea 

primilor oameni din prezența lui Dumnezeu și 

din Grădina Eden; 

Șarpele (diavolul): ființă îngerească creată de 

Dumnezeu, care s-a răzvrătit împotriva lui 

Dumnezeu și a păcătuit grav aducând revolta 

în univers; 

moartea spirituală: separarea omului de 

Dumnezeu; 

moartea fizică: sfârșitul vieții fizice a unui om. 

Încălcarea poruncilor lui Dumnezeu se numește 

păcat. Păcatul este încălcarea cu bună ştiinţă a lui 

Dumnezeu.  

Sfânta Scriptură spune că toți oamenii greșesc 

sau păcătuiesc. Aceasta înseamnă că nimeni nu a 

reușit să respecte Legea Domnului așa cum se 

așteaptă El. 

Atunci când oamenii încalcă regulile lui 

Dumnezeu, ei nu mai pot avea o relație cu El. 

Dumnezeu nu poate trăi alături de păcat. 

Atunci când Adam și Eva au ascultat de glasul 

șarpelui, în grădină, și au mâncat din pomul 

interzis, ei au devenit păcătoși. Dumnezeu a trebuit 

să îi scoată din Grădina Edenului, din prezența Lui. 

Sfânta Scriptură afirmă că plata pentru păcat este 

moartea. Pentru ei moartea a fost la început doar 

spirituală, deoarece nu mai puteau trăi împreună cu 

Dumnezeu, iar apoi, după un timp, au avut parte și 

de moartea fizică a trupului. 

Toți oamenii păcătuiesc. Nici un om nu își poate 

șterge singur păcatele. Însă Dumnezeu ne iubește 

și ne poate oferi iertare. Oamenii încep să trăiască 

cu adevărat atunci când trăiesc în ascultare de 

poruncile Creatorului. 
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Întrebări 

1. Ce este păcatul? 

2. Cum a ajuns omul păcătos? 

3. Cunoașteți vreun om care să nu aibă păcat? 

4. Care sunt câteva din cele mai cunoscute 

păcate? 

5. Ce se întâmplă cu omul care păcătuiește? 

6. Care este un păcat pe care, poate l-ai făcut tu 

în săptămâna aceasta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui 

Dumnezeu. 

(Romani 3:23) 

 

Fiindcă plata păcatului este moartea. 

(Romani 6:23) 

 

 

 

Apostolul Pavel 
Apostolul Pavel este unul din cele mai 

frumoase exemple de creștini din paginile 

Scripturii, deoarece Dumnezeu l-a salvat și l-a 

folosit pentru lucrarea Sa. 

Viața lui nu a fost întotdeauna o viață plăcută 

lui Dumnezeu. Înainte de a-L cunoaște pe Domnul 

Isus Hristos, apostolul Pavel a prigonit Biserica 

lui Hristos. El a fost de față la uciderea lui Ștefan, 

primul diacon martir din istoria Bisericii. Apoi el 

a început să îi caute peste tot pe cei ce se închină 

lui Hristos și să îi trimită la închisoare. 

Mai târziu Pavel s-a întâlnit cu Hristos și viața 

lui s-a schimbat, devenind unul din apostolii 

Domnului. Iată ce spune el despre sine: Hristos 

Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei 

păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu.  

(1 Timotei 1:15)
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Exerciţii 
1. Desenează o față zâmbitoare lângă propoziția care vorbește despre o faptă care Îl face pe 

Dumnezeu bucuros și o față tristă dacă crezi că acea faptă Îl întristează pe Dumnezeu: 
a. Alina o ajută pe mama ei la curățenie. 
b. Marcel l-a înjurat pe colegul lui de bancă. 
c. Maria a primit o notă rea la școală, dar nu a spus mamei ei despre acest lucru. 
d. Petrică are obiceiul să arunce cu pietre pe stradă, iar astăzi a spart din greșeală un geam. 
e. Iosif nu vrea să împartă jucăriile cu fratele lui. 

 

2. Scrie literele potrivite sub fiecare număr pentru a descoperi propoziția: 

 

 

3. Află care sunt acele fapte care Îl întristează pe Dumnezeu: 
 

A Ă Â B C D E F G H I Î J K L M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

N O P Q R S Ș T Ț U V W X Y Z  

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

5 2 5 11  24 18 25 11  1 26  19 2 5 2 24 25 11 24 

                     

23 11  22 26 17 24  15 11 18 22 11 25 11  6 7    

                     

22 15 1 27 1  15 26 11  6 26 16 17 7 31 7 26 .   
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Aplicaţii 

 
 
Joc - Balonul negru 
 

Câte 4 copii trebuie să stea pe scaun și să încerce să țină balonul în aer. Dacă balonul cade pe pământ 

ei au încălcat prima regulă și au ieșit din joc. 

De fiecare dacă când balonul atinge podeaua, toată clasa va recita 1 Ioan 1:7b: Sângele lui Isus 

Hristos,Fiul Lui, ne curăţește de orice păcat. 
 
 
Joc - Nimerește ținta 

 

Pe tablă este desenată o țintă în care fiecare copil trebuie să arunce cu o minge de burete, exact în 

mijlocul țintei. Dacă ratează mijlocul țintei, trebuie să spună cu voce tare versetul 1 Ioan 1:7b. 
 

Fiți atenți să nu ratați ținta! 

 
 

Portofoliu 
 

Citește poezia Vasilică rău și bun de Traian Dorz și răspunde la întrebări: 
1.  Care sunt faptele lui Vasilică care Îl întristează pe Dumnezeu? 

2. Care sunt consecințele faptelor lui Vasilică? 

3. Cum se comportă Vasilică după ce devine bun? 

4. Dacă și tu faci fapte care Îl întristează pe Dumnezeu, ce trebuie să faci pentru ca Dumnezeu să te 

ierte și să te curețe?
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5. Dumnezeu vrea să ne recunoaștem păcatele 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

păcat: orice neascultare de Legea lui 

Dumnezeu prin gând, vorbă sau faptă; 

mărturisirea păcatului: acțiune a omului de a 

recunoaște păcatul pe care l-a făcut, 

mărturisirea păcatului și hotărărea de a 

renunța la păcat; 

iertare: hotărăre personală și acțiune de a 

absolvi, de a elibera pe cineva de sentimentul 

de vinovăție pe care îl simte în urma unei 

alegeri sau acțiuni greșite. 

 

Atunci când Adam și Eva au păcătuit, ei au 

devenit dintr-o dată nefericiți. Le-a fost rușine și 

s-au ascuns de Dumnezeu.  

Dumnezeu l-a strigat pe Adam și l-a confruntat 

cu păcatul. El nu și-a recunoscut vina, ci a spus că 

Eva a fost de vină. La fel, nici Eva nu a recunoscut 

că e vinovată și a dat vina pe șarpe. 

Dumnezeu nu l-a întrebat pe Adam despre 

păcatul lui pentru că nu știa despre păcat, ci pentru 

că Adam avea nevoie să recunoască vina și să își 

ceară iertare. Dumnezeu vrea să ne recunoaștem 

păcatele și să renunțăm la ele. 

Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne 

iartă. Aceasta este singura cale de a avea din nou o 

relație bună cu Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune 

că atunci când ne mărturisim păcatele, El este 

credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne 

curețe de orice nelegiuire (1 Ioan 1:9).
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Întrebări 

1. Ce a făcut Adam atunci când Dumnezeu l-a 

întrebat dacă a mâncat din pomul cunoștinței 

binelui și răului? 

2. De ce vrea Dumnezeu să ne recunoaștem 

păcatele? 

3. Ce promite Dumnezeu dacă ne mărturisim 

păcatele? 

4. Ce păcat trebuie să mărturisești chiar acum 

lui Dumnezeu? 

5. Îți aduci aminte de un moment în care ai 

fost prins de părinți făcând un lucru rău? 

6. De ce este greu să recunoaștem că am 

greșit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-

a zis: „Unde eşti?” El a răspuns: „Ţi-am auzit 

glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că 

eram gol, şi m- am ascuns.” Şi Domnul 

Dumnezeu a zis: 

„Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat 

din pomul din care îţi poruncisem să nu 

mănânci?” Omul a răspuns: 

„Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă 

mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.” 

(Geneza 3:9-12) 
 

 

David 

David a păcătuit grav înaintea lui Dumnezeu. El a 

luat soția unui soldat de-al său, iar pe acesta l-a trimis 

la moarte. Prin prorocul Natan, Dumnezeu l-a 

confruntat cu păcatul și David și-a mărturisit păcatul. 

Cuvintele acestea sunt din Psalmul 51 care mai 

este numit și psalmul pocăinței: „Ai milă de mine, 

Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea 

Ta cea mare, şterge fărădelegile mele! Spală-

mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţă-

mă de păcatul meu! Căci îmi cunosc bine 

fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea 

mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am 

păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa 

că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în 

judecata Ta.”  

(Psalmul 51:1-4) 
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Exerciţii 

1. Discutați răspunsurile următoarelor 
întrebări: 
a. De ce îi era frică lu Adam să-L întâlnească 

pe Dumnezeu?  

b. Care este motivul real pentru care Adam nu 

dorea să-L întâlnească pe Dumnezeu? 

 

2. Atunci când păcătuim, ne place uneori să ne 
scuzăm greșeala dând vina pe altcineva. 
Scrie, în ordine, cine pe cine a dat vina pentru 
neascultarea față de porunca lui Dumnezeu 
cu privire la pom. 

 
3. Completează versetul de mai jos folosind 

cuvintele potrivite: 
 
Dacă ne ________________ păcatele, _______ 

este credincios şi drept ca să ne  

_______________________ păcatele şi să  

ne _________________________ de orice 

_______________ .(1 Ioan 1:9) 
 

 

 

 
Aplicaţii 

1.  Cântați împreună cântecul Cântă, cântă ca 

David. 

2. Realizează un semn simplu de carte pe care să 

scrieți versetul de la exercițiul 3. 

3.  Povestește un moment când nu ai respectat 

regulile casei sau ale clasei. 
 

 
 

Portofoliu 

Scrie o rugăciune personală de iertare la 

adresa lui Dumnezeu.

El nelegiuire ierte 

curețe mărturisim 
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6. Pocăința, dovada ascultării noastre față de Dumnezeu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

Împărăția cerurilor: Împărăția lui 

Dumnezeu, locul unde domnește 

Dumnezeu ca Împărat; 

pocăință: schimbarea felului de a gândi și 

schimbarea gândurilor, părere de rău, 

schimbarea vieții; 

farisei: oameni religioși care studiau cu 

atenție Legea lui Dumnezeu, dar care erau mai 

atenți la felul în care arată în fața oamenilor 

decât înaintea lui Dumnezeu; 

saduchei: oameni religioși care nu credeau în 

realitatea lumii spirituale nevăzute (Dumnezeu, 

duh, îngeri, înviere etc). 

Dumnezeu l-a trimis pe Ioan Botezătorul ca să 

facă cunoscut oamenilor Vestea Bună. Vestea e că 

Dumnezeu dorește să-l ierte pe omul care a 

păcătuit. 

Dumnezeu este gata să îi ierte pe cei ce au 

păcătuit. Pentru aceasta, oamenii trebuiau să își 

recunoască păcatele și să se pocăiască, adică să le 

pară rău de păcatele lor și să își schimbe gândurile 

rele și viața în întregime. 

Unii oameni au fost sinceri și s-au pocăit cu 

adevărat de faptele lor rele. Mai târziu, aceștia L-

au recunoscut pe Isus ca Mântuitor al lor. Unii 

oameni religioși au vrut să facă botezul pocăinței 

fără să își schimbe viața. De aceea, Ioan 

Botezătorul i-a mustrat foarte dur. Lui Dumnezeu 

nu îi plac oamenii nesinceri, care vor să arate 

religioși, dar nu trăiesc după voia Lui. 

Pocăința adevărată înseamnă schimbarea 

gândurilor rele, a limbajului și a 

comportamentului. Chiar dacă ni se pare că este 

imposibil să renunțăm la unele păcate din viața 

noastră, dacă suntem sinceri și îi cerem ajutorul 

lui Dumnezeu, El ne poate ajuta să scăpăm de ele. 

Dacă vrei să Îi arătăm Domnului că Îl ascultăm, 

trebuie să ne pocăim de faptele rele din viața 

noastră. 
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Întrebări 

1. Ce este pocăința? 

2. Care era mesajul predicat de Ioan 

Botezătorul? 

3. De ce i-a mustrat Ioan Botezătorul pe 

conducătorii religioși din vremea lui? 

4. Ce vrea Dumnezeu să schimbi acum în viața 

ta?  

 

 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi 
propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea: 

„Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este 
aproape.” 

 (Evanghelia după Matei 3:1-2) 
Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din 

toate împrejurimile Iordanului au început să iasă 
la el; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de 
el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulţi din 
farisei şi din saduchei că vin să primească botezul 
lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să 
fugiţi de mânia viitoare? Faceţi, dar, roade 
vrednice de pocăinţa voastră.” 

 (Evanghelia după Matei 3:5-8) 
 
Zacheu 

Zacheu era un vameș. Slujba lui era să colecteze 
bani de la toată lumea din oraș pentru romani, cei 
care au cucerit și au controlat țara. Zacheu putea să 
păstreze mulți bani pentru el. Zacheu a devenit 
foarte bogat, dar nu avea prea mulți prieteni. 
Oamenii știau că Zacheu le fura banii și au încetat 
să mai fie prietenii lui. 

Zacheu auzise că Isus Hristos a venit în orașul 
său. Știa că Isus era Fiul lui Dumnezeu, că a 
vindecat oameni și a făcut multe minuni. A vrut 
cu adevărat să-l vadă pe Domnul Isus Hristos. 
Pentru că era mic de statură, a decis să urce într-un 
copac pentru a-L vedea pe Domnul Isus. Nu după 
mult timp, Domnul s-a oprit chiar în dreptul 
copacului și a spus: „Zacheu, coboară din copacul 
acela, căci vreau să intru în casa ta!” Zacheu a 
fost atât de încântat că Domnul Isus a vrut să-și 
petreacă timpul cu el, încât a decis că va înceta să 
mai fie vameș. A dat banii înapoi celor de la care 
i-a luat, folosind restul banilor pentru a-i ajuta pe 
săraci. El a încetat să mai facă ceea ce era greșit și 
a început să-L urmeze pe Isus.
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Exerciţii 

1. Numerotează propozițiile în ordinea în care 
ar trebui să se întâmple evenimentele. 

a. Îmi schimb comportamentul.  

b. Îmi pare rău pentru păcatul meu.   

c. Îmi cer iertare pentru păcatul meu.  

d. Îmi dau seama că păcătuiesc. 

 

2. Citește propozițiile de mai jos și spune ce 
anume se poate întâmpla dacă copiii care au 
greșit își cer iertare. Dar dacă nu își cer 
iertare? 

● Mihai își bate joc mereu de colegii care 

răspund greșit. 

● Ioana ia bani pe ascuns din geanta mamei. 

● Gelu minte mereu când nu își face tema. 

● Fetele din clasă râd de hainele Mirelei. 

 
Aplicaţii 

1. Cântați împreună cântecul Zacheu era un om 

micuț. 

2. Citește textul despre Zacheu din Luca 19:1-10. 

Scrie ce spune el că va face pentru a-și îndrepta 

păcatul. 

 

 

Portofoliu 

Desenează pe o foaie de hârtie scena înâlnirii 

lui Zacheu cu Domnul Isus.
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7. Dumnezeu ne cere să ne încredem în El 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

pieire: separarea veșnică a omului de 

Dumnezeu; 

Evanghelie: Vestea bună a lui Dumnezeu prin 

care Îi anunță pe toți oamenii că vrea să Le 

ofere iertare pentru păcate și viața veșnică 

împreună cu Dumnezeu; 

credință: convingere profundă că Dumnezeu 

există și că El afirmă adevărul despre Sine, 

univers, lume și oameni. 

mântuire: acțiune de salvare a vieții și a ființei 

umane, inițiate de către Dumnezeu prin 

iertarea omului de vinovățăa morală și de 

consecințele păcatului și înfierea prin 

Legământul cu Dumnezeu. 
 

Păcatul primilor oameni a dus la cădere și i-a 

îndepărtat pe primii oameni din prezența lui 

Dumnezeu.  

Și noi, asemenea primilor oameni, păcătuind în 

mod personal, suntem afectați în mod profund în 

ființa noastră, devenim nefericiți, ne îndepărtăm de 

valorile și de ființa lui Dumnezeu și suntem 

vinovați și vrednici de moarte. Pentru că 

Dumnezeu ne iubește foarte mult, cu toate că am 

păcătuit,  El a pregătit un mod de răscumpărare 

pentru ca să nu fim despărțiți de El, ci să avem 

viața veșnică. 

Isus Hristos este jertfa pentru păcatele 

oamenilor care poate să ne elibereze din robia 

păcatului. El a venit pe pământ, a trăit o viață fără 

păcat și a acceptat să fie plata pentru păcatul 

nostru, pentru ca oricine crede în El să nu moară, 

ci să fie mântuit. 

Toți oamenii păcătuiesc și merită moartea sau 

despărțirea de Dumnezeu pentru veșnicie. Dar 

Dumnezeu și-a arătat dragostea pentru păcătoși, 

trimițând pe Fiul Său pe pământ ca să moară. 

Omul păcătos nu își poate rezolva singur 

problema păcatului său, dar poate să se încreadă în 

jertfa lui Isus Hristos, ca fiind singura cale pe care 

Dumnezeu a oferit-o pentru iertarea păcatelor. 
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Întrebări 

1. Care este starea omului fără Dumnezeu? 

 
2. Ce a făcut Dumnezeu pentru salvarea 

omului? 

 
3. Ce poate face omul pentru a fi mântuit? 

 
4. Ce este credința?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul 

Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta.”  

(Faptele apostolilor 16:31) 

 

Pentru că noi credem că omul este socotit 

neprihănit prin credință, fără faptele Legii.  

(Romani 3:28) 

 
 
 
Temnicerul din Filipi 

Chiar și cei mai răi păcătoși pot fi mântuiți prin 

credință. Când apostolul Pavel a ajuns într-un oraș 

din Europa (Filipi), el a vestit Evanghelia, după 

cum avea obiceiul. Din acest motiv a ajuns în 

închisoarea din Filipi. 

Pe la miezul nopții, pe când cânta și se ruga 

împreună cu Sila, tovarășul lui de suferință, s-a 

produs un cutremur și lanțurile lor s-au rupt, iar 

ușile închisorii s-au deschis. Temnicerul, crezând 

că prizonierii au scăpat, a vrut să își ia viața. Atunci 

Pavel i-a vestit Evanghelia lui Isus Cristos și el a 

fost mântuit. 
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Exerciţii 

1. Citește textul din Ioan 3:16 și răspunde la 
întrebări. 

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a 

dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în 

El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 

(Evanghelia după Ioan 3:16) 

a. Ce a dat Dumnezeu din dragoste pentru noi? 

b. În cine trebuie să credem pentru a 

avea partea de darul Lui? 

c. Care este darul oferit de Dumnezeu celor care 

se încred în Fiul Său? 

 

2. Explică în 3-4 propoziții cum anume poți 
arăta că te încrezi în Dumnezeu. 

 
3. Formulează câte o propoziție cu cuvintele: 

încredere, soluție, păcat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaţii 

1. Citește textul și răspunde la întrebări: 
Cu mulți ani în urmă (1860), un bărbat francez 

pe nume Charles Blondin a întins o funie groasă 
peste Cascada Niagara și a traversat pe funie 
deasupra apelor furioase care se aflau sub el. 

O mare mulțime l-a aplaudat când a revenit 
înapoi. Apoi el a întrebat: „Cine crede că pot să trec 
peste Cascada Niagara, cu o roabă? Mulțimea a 
început să strige: „Noi credem, noi credem!” 

Bineînțeles, Blondin a traversat din nou 
cascada cu o roabă, spre aplauzele spectatorilor. 
El a întrebat din nou: „Cine crede că pot să trec 
din nou, de data asta cu un bărbat în roabă?” 
Mulțimea abia își putea controla entuziasmul. 
„Credem! Credem!” Blondin a răspuns: „Bine. 
Atunci cine va fi primul meu voluntar în roabă?” 
Dintr-o dată toți au amuțit și s-a lăsat o tăcere 
profundă peste mulțimea adunată. Un lucru este 
să crezi că un om poate să ducă în siguranță pe 
cineva în roabă. Dar este un alt lucru să crezi că 
te-ar putea transporta pe tine în siguranță. Este 
altceva să intri chiar tu în roabă. La fel este și 
cu credința. Nu este suficient să crezi că Cristos 
poate mântui pe oricine. Până când nu vei „intra 
în roabă" și nu ai încredere în el, nu ești mântuit 
a. Tu te-ai fi oferit să mergi în roabă?  
b. Discutați în grupuri de câte 4 elevi despre puterea 
lui Isus de a ne duce în Împărăție. Prezentați în fața 
clasei o idee interesantă discutată. 
 

Portofoliu 
Caută în Biblie 3 versete care vorbesc despre 
credința în Dumnezeu. Scrie-le pe caiet.
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Recapitulare 

 
1. Scrie A în dreptul enunțurilor adevărate și F în dreptul enunțurilor false. 

1. Dumnezeu l-a ales pe Avraam. 

2. Dumnezeu i-a cerut lui Avraam să sacrifice o vacă ca semn al credinței în El. 

3. Dumnezeu a eliberat pe poporul Său din robia egipteană.  

4. În urma trecerii Mării Roșii, poporul Israel a intrat în legământ cu Dumnezeu la Betel. 

5. Dumnezeu a dăruit poporului Său Legea Sa, scrisă sub forma celor 10 porunci. 

6. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, Isus Hristos, să propovăduiască sfârșitul lumii. 

7. Evanghelia lui Dumnezeu înseamnă vestea cea bună. 

8. Doar unii oameni sunt păcătoși. 

9. Dumnezeu vrea ca noi oamenii să ne recunoaștem greșelile și să ne pocăim. 

10. Atunci când înțelegem că am păcătuit suntem iertați direct. 

 

2. Completează enunțurile de mai jos: 
1. Omul a fost creat de……..…………..……………………………………….…...… 

2. Dumnezeu l-a creat pe om pentru ………………………………....………………… 

3. Dumnezeu își dorește ca noi să fim și să ne simțim………………………….……….. 

4. Adam și Eva, primii oameni, au fost așezați să locuiască în ………………………….. 

5. Dumnezeu le-a poruncit primilor oameni să nu ……………...………………………. 

6. Eva s-a lăsat amăgită de șarpe și a ……………………………………………………. 

7. Păcatul primilor oameni a dus la………………………………...……………………. 

8. Chiar dacă păcatul l-a înstrăinat pe om de Dumnezeu, totuși Dumnezeu……..……… 

9. Dumnezeu ne cere să ne încredem în ……… . 

 

3. Scrie un text de 5-7 propoziții în care să explici cum pot fi oamenii iertați de păcat.
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Evaluare 

 
1. Răspunde la întrebări, formulând răspunsuri în propoziții clare. 

a. Cum a apărut omul în Univers? 
b. Care este scopul cu care Dumnezeu l-a creat pe om? 
c. De ce Dumnezeu le-a poruncit primilor oameni, Adam și Eva, să nu mănânce din pomul 

din mijlocul Grădinii Eden? 
d. Care au fost efectele și consecințele căderii în păcat a primilor oameni? 
e. Care este dorința lui Dumnezeu pentru omul păcătos? 
f. Cum crezi tu că poate un om să știe cu adevărat dacă el s-a pocăit de o faptă rea? 
g. Ce înseamnă să crezi în Dumnezeu? Este credința vizibilă? 

 

2. Alcătuiește un text de 5-7 enuțuri în care să prezinți viața lui Avraam răspunzând la 
următoarele întrebări: De ce l-a chemat Dumnezeu pe Avraam într-o altă țară? Cum a răspuns 
Avraam la chemarea Lui? De ce este Avraam un model de urmat în ceea ce privește credința în 
Dumnezeu? 

 

3. Scrie în fața propozițiilor adevărate litera A (Adevărat) și în fața propozițiilor false litera 
F (Fals): 

a. Învățătura creștină despre om, afirmă că omul a fost creat de Dumnezeu după chipul și 
asemănarea Sa. 

b. Adam s-a lăsat amăgit de șarpe și a mâncat primul din pomul din mijlocul grădinii. 
c. Păcatul primilor oameni a dus la alungarea lor din Grădina Eden. 
d. Dumnezeu își dorește ca noi să fim și să ne simțim copiii Lui. 
e. Chiar dacă păcatul l-a înstrăinat pe om de Dumnezeu, totuși Dumnezeu nu l-a abandonat 

pe om. 
f. Dumnezeu l-a ales pe Moise pentru a aduce în istorie, din urmașii lui, un popor al lui 

Dumnezeu. 
g. Dumnezeu i-a cerut lui Avraam să își sacrifice fiul, pe Isaac, ca semn al ascultării de 

Dumnezeu. 
h. Dumnezeu a eliberat pe poporul Său din robia egipteană prin mâna lui Avraam. 
i. În urma trecerii Mării Roșii, poporul Israel a intrat în legământ cu Dumnezeu la Muntele 

Sinai. 
j. Dumnezeu a dăruit poporului Său Legea sa scrisă sub forma celor 10 porunci. 
k. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Isus Hristos, să propovăduiască Evanghelia lui Dumnezeu. 
l. Credința în Dumnezeu înseamnă să aștepți ca Dumnezeu să te scape de toate suferințele și 

obstacolele din viață. 
 

4. Scrie un text de 5-7 enunțuri în care să prezinți modul în care tu ai înțeles creația omului, căderea 
lui în păcat și răscumpărarea omului de către Dumnezeu prin jertfa Fiului Său, Isus Hristos. 
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 CAPITOLUL III 
 

TRĂIREA OMULUI CU DUMNEZEU  
1. Dumnezeu se bucură când copiii Lui se aseamănă cu El  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

pildă: exemplu de urmat; 

preaiubit: iubit foarte mult; 

pocăință: atitudine de recunoaștere și 

mărturisire personală a păcatului, urmată de 

hotărârea de a face binele ascultând de 

Cuvântul lui Dumnezeu; 

(Hristos) S-a dat pe Sine: S-a dat jertfă. Și-a 

dat viața pentru noi. 

Toți părinții se bucură de venirea copilului 
lor pe lume. Fiecare părinte gândește despre 
copilul său: „Ce mult seamănă cu mine. Aș vrea 
să îl văd cum crește mare și să îl învăț tot ce 
știu!” 

La fel este și în relația dintre om și Dumnezeu. 
Când un om se întoarce de la o viață păcătoasă la 
Dumnezeu și crede în Jertfa de pe cruce a lui Isus 
Hristos, el devine un membru al familiei lui 
Dumnezeu. În baza pocăinței de păcatele sale și a 
credinței personale, Dumnezeu îl înfiază pe orice 
om în familia Lui. Fiecare dintre oamenii care se 
apopie cu credință sunt bine primiți de către 
Dumnezeu și ajutați să își transforme viața înspre 
o asemănare tot mai mare cu Dumnezeu. Fiecare 
om, dacă ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, poate să 
își trăiască viața în închinare în fața lui Dumnezeu, 
aseamănădu-se tot mai mult cu Tatăl Său. 

Un pictor se bucură foarte mult când copilul lui 
învață să picteze frumos. El este foarte mândru de 
copilul său. Și ori de câte ori are prilejul, el spune: 

„Vedeți? Acesta este copilul meu!” 
Și tu poți să îi aduci multă bucurie lui 

Dumnezeu. Cere-i astăzi Tatălui ceresc să te ajute 
să trăiești ca și copil al Lui. 
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Întrebări 

1. Care sunt câteva lucruri pe care le face un 

tată pentru copilul lui?  

2. Ce face Dumnezeu pentru copiii Lui? 

3. Cu cine semeni tu mai mult? Cu mama sau 

cu tata? 

4. Ce trebuie noi să facem ca și copii ai lui 

Dumnezeu? 

5. Dați câteva exemple de fapte prin care noi ne 

asemănăm cu Dumnezeu. 

6. Ce putem face în săptămâna aceasta ca să îi 

aducem mai multă bucurie lui Dumnezeu? 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii 

preaiubiţi. Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos 

ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi. 

(Efeseni 5:1-2) 

 

 

 

Samariteanul milostiv 
Isus a luat din nou cuvântul şi a zis: „Un om se 

cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte 

tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au 

bătut zdravăn, au plecat şi l-au lăsat aproape mort. 

Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un 

preot; şi, când a văzut pe omul acesta, a trecut 

înainte pe alături. Un levit trecea şi el prin locul 

acela; şi, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. 

Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în 

locul unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă 

de el. S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat 

peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe 

dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el. A 

doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a 

dat hangiului şi i-a zis: 

„Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui îţi voi da 

înapoi la întoarcere.” Care dintre aceştia trei ţi se 

pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce 

căzuse între tâlhari?” „Cel ce şi-a făcut milă cu el”, 

a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă şi tu la 

fel”, i-a zis Isus. 

 (Evanghelia după Luca 10:30-37) 
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Exerciţii 

1. Scrie două asemănări între tine și unul 
dintre părinții tăi. 
a. De ce crezi că semeni cu părinții tăi?  

b. De ce crezi că seamănă copiii lui Dumnezeu 

cu El? 

2. Completează chenarele cu lucruri care crezi 
că Îl bucură pe Dumnezeu. 

 
 
3. Scrie pe caiet de ce crezi că Dumnezeu este 

bucuros de aceste lucruri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aplicaţii 

1. Citește textul din Genesa 1: 26-27 și discută 

răspunsurile întrebărilor cu colegul de bancă. 

Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după 

chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să 

stăpânească peste peştii mării, peste păsările 

cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate 

târâtoarele care semişcă pe pământ.” Dumnezeu 

a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după 

chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte 

femeiască l-a făcut. 

a. Cu cine semăna Adam, primul om creat? 

b. Ce crezi că înseamnă după chipul Nostru, 

după asemănarea Noastră? 

c. Ce putem face noi astăzi pentru a semăna tot 

mai mult cu Domnul Isus Hristos? 

 

2. Alege o acțiune care îl bucură pe Dumnezeu și 

fă acest lucru timp de o săptămână. Scrie pe 

scurt ce efect a avut acest comportament asupra 

celor din jurul tău. 

 
 

Portofoliu 

Caută în Biblie două versete care vorbesc 

despre ceea ce Îl face bucuros pe Dumnezeu. 

Scrie-le caligrafic pe o foaie de hârtie și 

ilustrează-le (desenează o imagine potrivită).

Pe Dumnezeu 
Îl bucură ......

...

...

...

...
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2. Dumnezeu S-a descoperit oamenilor și Le-a vorbit  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

inspirație: modul prin care Dumnezeu a 

transmis oamenilor Cuvântul Său;  

expeditor: cel ce trimite o scrisoare; 

destinatar: cel căruia îi este adresată 

scrisoarea; 

Vechiul Testament: Cuvântul lui Dumnezeu 

transmis înainte de venirea lui Isus Hristos. 

Noul Testament: Cuvântul lui Dumnezeu 

transmis după venirea lui Isus Hristos. 

Dumnezeu s-a descoperit oamenilor în mai 

multe feluri. El a creat pământul, soarele, luna și 

stelele. Acestea toate îi vorbesc omului despre 

un Creator. 

Dar Dumnezeu a și vorbit cu omul. Vă aduceți 

aminte de Moise? Când acesta se afla cu oile la 

păscut, Dumnezeu i-a vorbit dintr-un tufiș care 

ardea. Dumnezeu i-a cerut lui Moise să meargă 

în Egipt și să scoată pe poporul Lui de acolo. 

Dumnezeu s-a descoperit omului prin Biblie. 

Dumnezeu a vorbit mai multor oameni și le-a 

cerut să scrie cuvintele Lui într-o carte. Astfel 

avem 66 cărți în toată Sfânta Scriptură. 39 de cărți 

formează Vechiul Testament, iar 27 de cărți 

formează Noul Testament. 

Sfânta Scriptură este scrisoarea Lui pentru noi 

și ar trebui să o prețuim foarte mult. Prin Biblie, 

Dumnezeu ne ajută să trăim o viață plăcută Lui. 

În ce fel? În 2 Timotei 3:16-17, Dumnezeu ne 

spune că sunt patru moduri în care Sfânta 

Scriptură ne ajută atunci când o citim: 

● ne învață ceea ce este adevărat; 

● ne ajută să ne dăm seama ce este greșit în viețile 

noastre; 

● ne îndreaptă pe calea Lui; 

● ne ajută să facem ce este bine.



 

60 
 

 

Întrebări 

1. Ce poți spune despre Dumnezeu? 

2. De ce ne-a dat Dumnezeu Cuvântul Său? 

3. Care este timpul preferat pentru a citi Sfânta 

Scriptură în familia ta? 

4. Ai trimis vreo scrisoare cuiva? Ai primit 

vreodată o scrisoare de la cineva? 

5. Care este cel mai urât lucru pe care poate 

cineva să-l facă atunci când primește o 

scrisoare? 

6. Cine este expeditorul Bibliei? Dar 

destinatarii ei? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi 

de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea 

înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui 

Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic 

pentru orice lucrare bună. 

 (2 Timotei 3:16-17) 

 
Samuel 

Samuel a fost crescut la Cortul Întâlnirii, de 

preotul Eli. Deși cunoștea bine lucrarea din templu, el 

nu auzise niciodată pe Dumnezeu vorbind. 

Într-o noapte, pe când dormea, a auzit o voce 

care l-a strigat. Crezând că bătrânul Eli îl cheamă, 

s-a dus în camera lui și a spus: „Iată-mă”, dar Eli 

i-a spus că nu el l-a strigat. Acest lucru s-a repetat 

de trei ori. Atunci bătrânul Eli a înțeles că 

Dumnezeu vrea să- i vorbească lui Samuel și i-a 

spus copilului: „Du-te de te culcă; şi dacă vei mai 

fi chemat, să spui: „«Vorbeşte, Doamne, căci 

robul Tău ascultă. »” (1 Samuel 3:9) 

Dumnezeu i-a vorbit din nou lui Samuel și 

Dumnezeu a transmis prin el mai multe mesaje 

oamenilor din vremea aceea. Cărțile 1 și 2 Samuel 

se află în Vechiul Testament și conțin foarte multe 

lecții frumoase pentru noi. 

Dacă nu poți citi singur din Biblie, cere 

părinților să-ți citească în fiecare seară un capitol 

din cărţile 1 și 2 din cartea lui Samuel. Dumnezeu 

poate și vrea să îți vorbească! 
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Exerciţii 

1. În afară de Moise și Samuel, cui a mai vorbit 
Dumnezeu, conform Scripturii? Scrie 
numele a cel puțin 5 persoane. De ce le-a 
vorbit lor Dumnezeu? 

 
2. Caută în dicționar explicația cuvintelor: 

descoperire, creație. Formulează o propoziție 
cu fiecare cuvânt. 

 
3. Explică cum anume se descoperă Dumnezeu 

oamenilor prin creația Sa. 
 
4. Desenează o scenă din Biblie în care 

Dumnezeu i se descoperă unei persoane.  
Dă-i desenului tău un titlu. 

 
Aplicaţii 

1. Povestește o întâmplare din familia ta, când 

Dumnezeu a răspuns rugăciunilor voastre. 

 

 

 

 

Portofoliu 

Citește cartea Rut pe parcursul unei săptămâni 

și scrie în fiecare zi un lucru pe care l-ai învățat 

din carte.
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3. Dumnezeu așteaptă să Îi răspundem  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

a comunica: a vorbi cu cineva;  

ascultare: Acțiune a omului de a se supune 

autorității lui Dumnezeu și de a respecta 

cuvintele și poruncile lui Dumnezeu; 

rugăciune: mod de comunicare personală cu 

Dumnezeu a oamenilor care cred în Dumnezeu. 

 

Fiecare dintre noi comunicăm zilnic cu părinții 

noștri, cu colegii și cu profesorii. Comunicarea 

presupune atât să vorbim, cât și să ascultăm. 

Nimănui nu îi place să vorbească singur. 

Uneori, când vorbim la telefon cu cineva, din 

cauza semnalului telefonic scăzut, nu auzim ce ne 

spune cel cu care vorbim. Acest lucru este 

deranjant. Dar poate fi ceva mai deranjant decât 

atât: să vorbim cu cineva care ne aude, dar nu ne 

răspunde. Este foarte nepoliticos să nu răspundem 

atunci cineva vorbește cu noi. 

Dumnezeu ne vorbește în multe feluri, dar mai 

ales prin Cuvântul Său. El așteaptă să îi 

răspundem.  

Dumnezeu ne învață în Sfânta Scriptură că 

închinarea, ascultarea și rugăciunea sunt unele 

dintre cele mai potrivite moduri prin care noi 

oamenii putem să îi răspundem lui Dumnezeu.  

Noi oamenii ar trebui să încercăm să 

înțelegem care sunt lucrurile și valorile despre 

care Dumnezeu ne vorbește. Iar apoi, ar trebui să 

ne gândim care este modul nostru de gândire cu 

privire la valorile Lui, modul nostru de viață și să 

îi cerem ajutorul pentru a schimba viața noastră, 

în conformitate cu Sfânta Scriptură. Iar dacă 

Dumnezeu ne-a ajutat într-o problemă, trebuie să 

îi răspundem cu mulțumire. Dumnezeu continuă 

să vorbească și astăzi. El așteaptă să Îi răspundem.
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Întrebări 

1. Ce este rugăciunea? 

2. Ce așteaptă Dumnezeu să îi spunem în 

rugăciune? 

3. Cât de des spune Sfânta Scriptură să ne 

rugăm? 

4. În ce loc putem să ne rugăm? 

5. Cum putem învăța să ne rugăm?  

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu 

pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui 

Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.  

(1 Tesaloniceni 5:17-18) 

 
 
Ucenicii Domnului Isus 

Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când 

a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: 

„Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi 

Ioan pe ucenicii lui.” El le-a zis: „Când vă rugaţi, 

să ziceţi: «Tatăl nostru care eşti în ceruri! 

Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-

se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. 

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă în 

fiecare zi; şi ne iartă nouă păcatele noastre, 

fiindcă şi noi iertăm oricui ne este dator; şi nu ne 

duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău.»”  

(Evanghelia după Luca 11:1-4) 

 

Și tu poți să te rogi: „Doamne, învață-mă să mă 

rog!” Și El este gata să te învețe. Sfânta Scriptură 

este cel mai bun manual de rugăciune. 
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Exerciţii 

1. Completează rugăciunea Tatăl Nostru cu 

cuvintele potrivite: 

Tatăl _____________________ care eşti în 
ceruri! Sfinţească-se ___________________ 
Tău; vie Împărăţia _________________, 
facă-se voia Ta, precum în ________________ 
așa şi pe pământ. 
__________________________noastră cea de 
toate zilele dă-ne-o nouă _______________ 

şi ne iartă nouă _____________________ 
noastre, precum _________________ şi noi 
greşiţilor noştri şi nu ne duce în  
ispită, ci ___________ de cel rău. 
Căci a Ta este _____________ şi puterea şi 
slava înveci. Amin! 
 

2. Enumeră 5 aspecte pe care tu i le spui lui 
Dumnezeu în rugăciunile tale. 

 

3. Citește versetul de mai jos și răspunde la 
întrebări. 
Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să 

mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, 

ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire 

între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă 

ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte! (Isaia 

59:1-2) 

● Ce anume Îl împiedică pe Dumnezeu să ne 

asculte rugăciunile? 

● Cum putem rezolva această problemă? 

 
Aplicaţii 

1. Spuneți împreună cu toată clasa rugăciunea 

Tatăl nostru. 

2. Spuneți pe rând câte un motiv de rugăciune, 

apoi rugați-vă pentru acestea. 

3. Realizați un panou în clasă unde să lipiți bilețele 

cu motivele voastre importante de rugăciune. 

Atunci când Dumnezeu răspunde, spuneți o 

rugăciune de mulțumire. 

 
 

Portofoliu 

Citește Psalmul 23 și scrie câteva motive de 

rugăciune ale psalmistului. Ce anume face 

Dumnezeu pentru el, așa cum reiese din text? 
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4. Omul are nevoie de învățături și sfaturi de la Dumnezeu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

învățătură: cunoștință, îndrumare; 

sfat: îndemn, povață, îndrumare; 

Sfânta Scriptură: Cuvântul lui Dumnezeu, 

Revelația scrisă (descoperirea) 

 și comunicarea de Sine a lui Dumnezeu; 

ucenici (Cei 12 ucenici): persoane care au 

fost alese de Domnul Isus Hristos, care l-au 

urmat, au ascultat învățăturile Lui și care au 

ales să rămână să împlinească cuvintele și 

poruncile Lui. 

Așa cum copiii învață cum trebuie să se 

comporte de la părinții lor, creștinii învață să 

trăiască în ascultare de Dumnezeu de la El, Tatăl 

nostru ceresc. 

Învățăturile și sfaturile lui Dumnezeu le găsim 

în Sfintele Scripturi. Domnul Isus Hristos i-a 

învățat pe oameni despre iubire, ajutorarea 

aproapelui, blândețe, iertare, rugăciune și despre 

Împărăția lui Dumnezeu. Toată Scriptura este 

plină de multe alte învățături și sfaturi. 

Sfânta Scriptură este un fel de manual al 

creștinilor. În ea Dumnezeu ne-a lăsat descoperit 

tot ceea ce avem nevoie pentru a putea să Îl 

cunoaștem pe El, pentru a putea să ajungem 

fiecare în Împărăția Lui și pentru a putea trăi în 

ascultare.
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Întrebări 

1. La cine pot apela copiii atunci când au 

nevoie de sfaturi? 

2. Ca re  sun t  lu c ru r i l e  despre care 

consideri că putem învăța din Sfânta 

Scriptură? 

3. Care crezi că este cea mai importantă 

învățătură a Sfintei Scripturi? De ce? 

4. De ce avem nevoie de învățăturile și 

sfaturile lui Dumnezeu? 

5. Unde putem găsi învățăturile lui Dumnezeu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Nu mă depărtez de legile Tale, căci Tu mă 

înveţi. Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul 

gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea! 

Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de 

aceea urăsc orice cale a minciunii. Cuvântul 

Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o 

lumină pe cărarea mea. 

(Psalmul 119:102-105) 
 
Apostolul Pavel ‒ un om învățat 

Deși noi îl numim Apostolul Pavel, el nu a fost 
unul dintre cei 12 apostoli care l-au urmat pe Domnul 
Isus Hristos. Pavel a fost un fariseu, un om învățat 
care, după înălțarea Domnului Isus, i-a prigonit pe 
creștini. El încerca să apere Legea și învățăturile lui 
Dumnezeu și îi închidea pe creștini în închisori. 

În timp ce mergea către Damasc să caute alți 
creștini pe care să îi trimită la închisoare, Domnul 
Isus Hristos i S-a arătat. Atunci El l-a ajutat pe 
Pavel să își dea seama că luptă împotriva lui 
Dumnezeu. După această întâlnire, Pavel a devenit 
creștin și lucrător pentru Împărăția lui Dumnezeu. 

Deși el era un om învățat și cunoștea bine 
Sfintele Scripturi, s-a lăsat învățat de credincioșii 
creștini pentru a ști ce așteaptă acum Dumnezeu 
de la el. 

Pavel a scris mai mult de jumătate din cărțile 
pe care le găsim în Noul Testament din Biblie. 
Toate scrisorile lui sunt pline de învățături și 
sfaturi date creștinilor din acea vreme, dar foarte 
utile și pentru noi astăzi. 
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Exerciţii 

1. Completează tabelul cu cel puțin  
o învățătură despre fiecare cuvânt dat: 
 

iubire Ex.: Iubește pe aproapele tău,  
ca pe tine însuți. 

blândețe  

mulțumire  

rugăciune  

părinți  

 

2. Explică pe scurt care este învățătura care 
reiese din următoarele proverbe: 
Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă 

toate greşelile. (Proverbe 10:12) 
 

Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat; 

şi altul care economiseşte prea mult nu face decât 

să sărăcească. (Proverbe 11:24) 
 

Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura, dacă ea 

te depărtează de învăţăturile înţelepte. (Proverbe 

19:27) 
 

Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, 

dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. 

(Proverbe 12:19) 
 

Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele 

tale. (Proverbe 27:2) 

 

Aplicaţii 

1. Sergiu se ceartă mereu cu colegii la școală. El 

caută să știe ce poate să facă pentru a se 

înțelege mai bine cu colegii lui. 

a. Scrie un sfat pe care crezi că l-ar primi de la 

părinții lui. 

b. Scrie două versete din Biblie din care el ar 

putea învăța cum să fie un coleg mai bun. 

 

 

 

Portofoliu 

Realizează într-o formă personală 

Tablele Legii.  

Scrie frumos și caligrafic pe niște foi cartonate 

Cele 10 porunci.  

.



 

68 
 

 

5. Iubirea de Dumnezeu și iubirea de semeni  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

semen: o persoană apropiată; 

poruncă: ordin, comandă; 

iubire: este cel mai important și cel mai profund 

sentiment uman de comuniune, afecțiune și 

admirație pentru Dumnezeu sau pentru o altă 

ființă umană. 

 

Una dintre învățăturile creștine cele mai 

importante ale Sfintei Scripturi se referă la iubirea 

față de Dumnezeu și față de semeni. 

Conform Scripturii, iubirea se vede prin 

comportamentul pe care îl avem față de celelalte 

persoane din jurul nostru. 

Iubirea de Dumnezeu este diferită față de iubirea 

pentru oameni. Domnul Isus Hristos i-a învățat pe 

apostoli faptul că ne putem arăta iubirea față de 

Dumnezeu atunci când păzim poruncile Lui (Ioan 

14:15). 

Când vorbește despre iubirea față de semeni, 

Domnul Isus Hristos spune că trebuie să îi iubim 

pe ceilalți așa cum ne iubim pe noi sau așa cum 

El ne-a iubit pe noi (Ioan 15:12,13). Le arătăm 

oamenilor că îi iubim atunci când îi ajutăm, îi 

apreciem, îi respectăm, le mulțumim sau îi iertăm. 

Cel mai bun exemplu de iubire l-a dat 

Dumnezeu. El ne-a iubit așa de mult, încât L-a dat 

pe singurul Său fiu pentru ca aceia care cred în El 

să poată avea viață veșnică.
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Întrebări 

1. De unde învățăm cum să-L iubim pe 

Dumnezeu? 

2. Cum ne putem arăta iubirea față de 

Dumnezeu? 

3. Care sunt poruncile lui Dumnezeu? De ce 

crezi că respectându-le îi arătăm lui 

Dumnezeu că Îl iubim? 

4. Cum îți arăți tu iubirea față de părinți, frați și 

față de alți oameni importanți din viața ta? 

5. Cum simți tu că părinții, frații și alți oameni 

te iubesc? 

6. Care este cea mai mare dovadă că Dumnezeu 

ne iubește? 
 

 

 

 

 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină 

de bunătate, dragostea nu pizmuieşte, dragostea 

nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă 

necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, 

nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, 

ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, 

nădăjduieşte totul, suferă totul.  

(1 Corinteni 13:4-7) 

 
 
 
Rut Moabita 

Rut este o tânără din țara Moabului. Ea ajunge 

să-L cunoască pe Dumnezeu prin intermediul 

familiei lui Mahlon, soțul ei. Când rămâne văduvă, 

ea continuă să locuiască împreună cu soacra ei. 

Naomi, soacra lui Rut, era și ea văduvă. Când 

Naomi hotărăște să se întoarcă în Israel, nora ei 

dorește să o însoțească. Rut merge în poporul ales 

de Dumnezeu pentru a-L urma pe El. 

Rut are grijă de Naomi. Ea își câștigă mâncarea 

bazându-se pe Legea lui Dumnezeu. Dumnezeu 

vede sacrificiul pe care ea îl face pentru soacra ei 

și modul în care Rut cunoaște și păzește poruncile 

Lui și îi răsplătește dragostea arătată. 

Prin ceea ce a făcut, Rut și-a arătat iubirea 

față de Dumnezeu și față de semeni. Rut este 

străbunica regelui David și stră-stră-stră-stră-

străbunica Domnului Isus Hristos.
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Exerciţii 

1. Transcrie în caiet doar acele propoziții în care sunt 
descrise comportamente care demonstrează 
iubirea față de Dumnezeu și față de semeni: 
a. Caut să aflu care sunt poruncile lui Dumnezeu. 
b. Când îmi fac sandvișul pentru școală, îi fac 

unul și surorii mele. 
c. Spun tuturor colegilor despre greșelile pe 

care le scrie colegul meu de bancă în caiet. 
d. Îl apreciez pe colegul meu atunci când 

răspunde corect. 
e. Mă enervez pe colegul meu deoarece nu 

înțelege mai repede explicația mea, atunci 
când încerc să îl ajut. 

f. Îl iert pe fratele meu pentru că mi-a stricat stiloul. 
g. Deși părinții mi-au spus că pot mânca 

ciocolată doar după ce mănânc la prânz, când 
ei nu mă văd, iau câte una pe ascuns. 

h. Îmi bat joc de colegi când ei răspund greșit. 
i. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru 

binecuvântările Sale. 
2. Scrie câteva lucruri care te fac să te simți 

iubit. 
3. Pentru fiecare situație de mai jos, spune cum 

îți poți arăta iubirea față de acele persoane. 
● Bogdan, colegul meu, și-a uitat azi pachetul 

cu mâncare. 
● Mama vine obosită de la serviciu și începe să 

gătească cina. 
● Fratele meu m-a necăjit spunându-mi că sunt 

urâtă. 
● Bunicul e bolnav și nu mai poate strânge 

frunzele din grădină.

 
Aplicaţii 

1. Intonați împreună un cântec care vorbește 

despre dragostea de Dumnezeu sau unii pentru 

alții. (Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună; 

Suntem creștini dacă avem dragoste) 

2. Citiți versetele de mai jos și răspundeți oral la 

întrebări: 

Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. 

(Evanghelia după Ioan 14:15) 
 

Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe 

alții, cum v-am iubit Eu. Nu este mai mare 

dragoste decât să-și dea cineva viața pentru 

prietenii săi.  

(Evanghelia după Ioan 15:12-13) 
 

a) Cum se manifestă iubirea față de Dumnezeu? 

b) Cum ne învață Domnul Isus Hristos să îi 

iubim pe ceilalți? 

c) Ce porunci trebuie să respecți pentru a 

demonstra că îl iubești pe Dumnezeu? Unde 

le poți găsi? 

d) Ce înseamnă să îi iubim pe alții așa cum ne-

a iubit Hristos? 
 

Portofoliu 

Realizează un desen în care să ilustrezi 

dragostea lui Dumnezeu față de tine.  

Explică în 3-4 propoziții desenul.
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6. Recunoștința față de cei care ne fac bine  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

recunoștință: recunoașterea unei binefaceri 

primite; 

a face bine: a ajuta pe cineva, a face ceva util 

pentru cineva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O altă învățătură importantă a Sfintei Scripturi 

se referă la recunoștința față de persoanele care ne 

fac bine. Scriptura ne învață că atunci când cineva 

ne ajută, trebuie să ne arătăm recunoștința. 

Recunoștința înseamnă recunoașterea faptului 

că cineva și-a oferit din timpul său sau din 

resursele sale pentru a ne ajuta. Atunci când 

recunoaștem binele care ni s-a făcut, de fapt, 

arătăm că ajutorul primit a fost important pentru 

noi. 

Dacă nu mulțumim cuiva pentru binele făcut, 

este ca și cum am spune că acel ajutor nu a fost 

important. Transmitem faptul că nici nu ne-a fost 

util. Dacă nu recunoaștem binele făcut nouă, 

declarăm că nu am fost ajutați. 

Cel mai simplu mod de a ne arăta recunoștința 

este să mulțumim celui care ne-a ajutat. 

Recunoștința poate presupune și să ajutăm la 

rândul nostru acea persoană sau o alta, doar 

pentru că și nouă ni s-a făcut un bine.
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Întrebări 

1. Ce înseamnă să fim recunoscători? 

2. De ce crezi că e importantă recunoștința? 

3. Cum ne putem arăta recunoștința celor care 

ne-au făcut bine? Dar lui Dumnezeu? 

4. Cui îi ești tu recunoscător? Pentru ce anume?  

5. Cum te simți atunci când cineva este 

recunoscător pentru ceea ce ai făcut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece 
leproşi. Ei au stat departe, şi-au ridicat glasul şi 
au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!” Când 
i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceţi-vă şi arătaţi-vă 
preoţilor!” Şi pe când se duceau, au fost curăţiţi. 

Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a 
întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a 
aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus şi 
I-a mulţumit. Era samaritean. 

Isus a luat cuvântul şi a zis: „Oare n-au fost 
curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt? 
Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi 
să dea slavă lui Dumnezeu?”Apoi i-a zis: 
„Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit.”  

(Evanghelia după Luca 17: 12-19) 
 
Iscoadele și Rahav 

Când poporul Israel își termină călătoria de 40 
de ani prin pustie, ei sunt pregătiți să cucerească 
Țara Promisă. Prima cetate care urma a fi cucerită 
este cetatea Ierihon. Iosua trimite două iscoade 
pentru a vedea starea țării. 

Iscoadele sunt descoperite și sunt căutate 
pentru a fi prinse. O femeie păcătoasă din Ierihon 
îi ascunde, îi scapă de soldați și îi ajută să iasă din 
cetate. Ea le cere celor doi, ca atunci când vor 
cuceri țara, să o salveze pe ea și pe familia ei. 

Cei doi își arată recunoștința față de Rahav 
promițându-i că ea și familia ei vor fi salvați. 
Rahav este salvată atunci când restul cetății este 
distrusă și toți oamenii din ea sunt omorâți.
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Exerciţii 

1. Citește textul din Luca 17:12-19 și răspunde 
la întrebări: 
a. De ce crezi că doar un singur lepros s-a întors 

pentru a-i mulțumi Domului Isus Hristos? 

b. De ce crezi că Domnul Isus se așteapta ca și 

ceilalți să vină să Îi mulțumească? 

c. Vrea Dumnezeu să Îi mulțumim pentru ceea ce 

ne oferă? De ce? 

 

2. Scrie în 4-5 propoziții o amintire despre un 
moment în care ai fost foarte recunoscător 
cuiva. 
 
3. Caută mai jos 15 motive pentru care poți fi 
astăzi recunoscător. 

 
Aplicaţii 

1. Scrie un bilețel de mulțumire unui coleg, prin 

care să îți manifești recunoștința pentru un bine 

pe care acesta ți l-a făcut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Creați un panou al clasei pe care să afișați 

diverse motive de recunoștință. Panoul poate 

avea două secțiuni: mulțumiri adresate lui 

Dumnezeu și mulțumiri adresate profesorilor și 

colegilor tăi. 

 

Portofoliu 

Citește o scurtă istorie a poporul Israel după 

ieșirea din Egipt și răspunde la întrebări: 

 

 De ce erau ei nerecunoscători când 

Dumnezeu a făcut mari minuni pentru ei (i-a 

scos din Egipt şi le-a asigurat hrană zilnică)? 

 Care a fost cea mai gravă consecință pentru 

faptul că au tot cârtit (au fost nemulțumitori) 

față de Dumnezeu?
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7. Iertarea celor care ne fac rău 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

iertare: hotărăre personală și acțiune de a 

absolvi, de a elibera pe cineva de sentimentul 

de vinovăție pe care il simte în urma unei 

alegeri sau acțiuni greșite; 
 

conflict: ceartă, dezacord, neînțelegere. 

 

Dumnezeu ne poruncește să îi iubim pe semenii 

noștri. Iubirea se arată și prin acordarea iertării. 

Chiar dacă răul pe care cineva ni l-a făcut este 

intenționat sau nu, noi trebuie să iertăm. 

Ni se întâmplă de multe ori ca cei din jurul 

nostru să ne rănească, să ne spună cuvinte urâte, 

să ne lovească, să ne strice lucrurile sau să râdă de 

noi. Uneori chiar noi facem aceste lucruri. Oricare 

ar fi fost intenția, aceste situații creează conflicte. 

Atunci când apar conflicte, acestea se rezolvă 

prin recunoașterea greșelilor, găsirea unor soluții 

și iertarea persoanelor vinovate. Orice conflict 

rezolvat corect produce o apropiere între cele două 

persoane. 

Din rugăciunea Tatăl nostru învățăm că dacă 

dorim să fim iertați de Dumnezeu, și noi trebuie să 

iertăm. Așa cum Dumnezeu ne iartă atunci când 

ne recunoaștem păcatele și ne cerem iertare, noi 

trebuie să îi iertăm pe aceia care ne fac rău. 
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Întrebări 

1. Care este învățătura Domnului Isus Hristos 

cu privire la iertare? 

2. De ce este important să ne cerem iertare 

celor cărora le-am greșit? De ce este 

important să iertăm? 

3. Ce se schimbă atunci când iertăm pe cineva? 

4. Ce trebuie să facem noi pentru a fi iertați de 

Dumnezeu? 

5. Putem ierta o persoană dacă aceasta nu își 

cere iertare? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
Atunci, Petru s-a apropiat de El şi I-a zis: 

„Doamne, de câte ori să iert pe fratele Meu când 
va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?” 
Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până 
la şaptezeci de ori câte şapte. 

De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un 
împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A 
început să facă socoteala şi i-au adus pe unul care îi 
datora zece mii de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce 
plăti, stăpânul lui aporuncit să-l vândă pe el, pe 
nevasta lui, pe copiii lui şi tot ce avea, şi să se 
plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a 
închinat şi a zis: ‘Doamne, mai îngăduie- mă, şi-ţi voi 
plăti tot.’ Stăpânul robului aceluia, făcându-i- se milă 
de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria. 

Robul acela, când a ieşit afară, a întâlnit pe unul 
din tovarăşii lui de slujbă, care-i era dator o sută de 
lei. A pus mâna pe el şi-l strângea de gât, zicând: 
‘Plăteşte-mi ce-mi eşti dator.’ Tovarăşul lui s-a 
aruncat la pământ, îl ruga şi zicea: ‘Mai îngăduie-
mă, şi-ţi voi plăti.’ Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a 
aruncat în temniţă până va plăti datoria.  

Când au văzut tovarăşii lui cele întâmplate, s-
au întristat foarte mult şi s-au dus de au spus 
stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci, 
stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis: 
‘Rob viclean! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă 
m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de 
tovarăşul tău, cum am avut eu milă de tine?’ Şi 
stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna 
chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot aşa 
vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare 
din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.”  

(Evanghelia după Matei 18:21-35) 
 
Iosif 

Iosif, cel de-al unsprezecelea copil al lui Iacov, 
a fost preferatul tatălui lui. Într-o zi, deoarece erau 
invidioși, frații lui l-au vândut pe Iosif pentru a fi 
rob în Egipt. Aceștia i-au spus tatălui lor că fiul lui 
preferat a fost sfâșiat de un animal sălbatic. I-au 
dat ca dovadă haina lui Iosif îmbibată în sânge. 

Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iosif. Când el a 
ajuns un conducător important în țara Egiptului, în 
timpul foametei, frații lui au venit la el să cumpere 
grâne. Iosif i-a recunoscut și le-a purtat de grijă. El 
nu s-a răzbunat pe ei. Într-un final li s-a făcut 
cunoscut fraților lui și i-a iertat. Iosif și-a adus 
toată familia în Egipt unde au locuit pentru 
următorii 400 de ani. 
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Exerciţii 

1. Aranjează cuvintele în ordinea potrivită 
pentru a descoperi de câte ori trebuie să 
iertăm pe aproapele nostru. Chiar ar 
trebui să numărăm fiecare iertare acordată? 

 

 

 

 
 

2. Completează propozițiile: 
● Când cineva mă iartă, mă simt ………. . 

● Uneori îmi este greu să îmi cer iertare pentru 

că …………………………….. . 

● Când îmi cer iertare și îmi spune că nu mă 

iartă………………………………. . 

 
3. Completează textul cu cuvintele potrivite: 
 
 
 
_______________________ ne poate ierta pe toți 

datorită  _____ de la cruce a 

Domnului Isus Hristos. El așteaptă de la noi  

să îi _________________ pe cei care ne greșesc. 

Iertarea poate aduce ________________  între 

două persoane. 

 
Aplicaţii 

1. Joc de rol 
Formulează un dialog pentru fiecare situație. 

Unul dintre personaje trebuie să își ceară iertare, 

iar celălalt trebuie să-i acorde iertarea: 

● Corina a luat stiloul lui Vlad fără să îi ceară 

voie. Din greșeală l-a scăpat pe jos și i-a 

stricat penița. 

● Mihai l-a auzit pe Bogdan vorbind ceva 

despre el. Crezând că vorbește ceva de rău, 

Mihai îl lovește pe Bogdan. 

2. Gândește-te la o persoană căreia i-ai greșit. 

Scrie-i un bilet prin care să îți recunoști 

greșeala și cere-ți iertare. 

 

 

 

Portofoliu 

Scrie un scurt text de 4-5 propoziții în care să 

explici importanța iertării în relațiile cu cei din 

jurul tău. 
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8. Ajutorul oferit aproapelui  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

ajutor: participarea la ușurarea efortului 

cuiva; 

aproapele: cunoștință, rudă (aici se referă la 

orice om - orice om este aproapele nostru, ruda 

noastră); 

slujire: acțiune de binefacere prin care 

se îndeplinește, fără obligație, o nevoie reală a 

altei persoane; 

nevoie: greutate, trebuință, necaz, dificultate; 

vulnerabil: care este slab, sensibil; 

orfan: copil care a pierdut pe unul dintre 

părinți sau pe amândoi. 

O altă modalitate prin care creștinii își pot 

manifesta dragostea față de semeni se referă la 

ajutarea aproapelui. 

Scriptura este plină de exemple cu oameni care 

vin în ajutorul celor în nevoie. A ajuta înseamnă 

să înțelegi nevoia unei persoane. Dacă acea 

persoană nu își poate împlini singură acea nevoie, 

următorul pas este de a oferi ajutor în vederea 

împlinirii nevoii. 

Deoarece nevoile oamenilor sunt diferite, 

ajutorul pe care îl acordăm va fi diferit. Cele mai 

vulnerabile persoane sunt orfanii, văduvele, cei 

singuri, cei străini și bătrânii. Aceștia au cel mai 

adesea nevoie de ajutorul cuiva. 

Fiecare dintre noi putem să dăm dovadă de 

iubirea de aproapele, dacă slujim în mod pactic 

unor astfel de oameni aflați în dificultate sau într-

o situație mai grea în viața lor. 

Dumnezeu promite în Sfintele Scripturi că va 

răsplăti chiar și un pahar de apă oferit în Numele 

Lui. 
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Întrebări 

1. Ce înseamnă a ajuta pe cineva în nevoie? 

2. Care sunt nevoile pe care o persoană le poate 

avea? 

3. De ce crezi că unele persoane nu își pot 

acoperi singure anumite nevoi? 

4. Cum putem ajuta pe cineva în nevoie? 

5. Ce promite Dumnezeu celor care oferă 

ajutor? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are 

credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa 

aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră 

sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele şi unul 

dintre voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă 

şi săturaţi-vă!” fără să le dea cele trebuincioase 

trupului, la ce i-ar folosi? Tot aşa şi credinţa, dacă 

n-are fapte, este moartă în ea însăşi.  

(Iacov 2:14-17) 
 

 

 

 
Bunul samaritean 

Evreii și samaritenii nu se înțelegeau unii cu 

alții. Într-o zi, un evreu este atacat de hoți. Este 

bătut, rănit grav și lăsat la marginea drumului.  

Pe lângă el au trecut doi oameni religioși din 

poporul lui. Aceștia nu l-au ajutat. După puțină 

vreme, un samaritean, trecând pe acolo îl observă. 

I-a legat rănile și l-a dus la un han unde s-a 

îngrijit de el și unde a plătit hangiul să se 

îngrijească în continuare de el, dovedind că i-a 

păsat cu adevărat de starea omului rănit.
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Exerciţii 

1. Numerotează următoarele nevoi în ordinea 
importanței lor pentru tine. Ce alte nevoi crezi 
că mai pot avea oamenii? Cum pot fi împlinite? 

 

 

 

 
 

2. Realizează corespondența între nevoi și 
posibile soluții: 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
3. Pentru fiecare propoziție de mai jos, 

desenează câte o imagine potrivită: 
a. Un tânăr duce plasele unei femei în vârstă. 

b. O elevă mai mare ajută un elev mai tânăr la 

teme. 

c. Un coleg îi duce rucsacul unui coleg care are 

mâna ruptă. 

d. Două fete mănâncă din același pachet cu 

mâncare. 

 

Aplicaţii 

1. Găsește pentru fiecare situație de mai jos cel 

puțin o modalitate de a ajuta: 

a. Codruța nu mai vine la școală de câteva zile 

pentru că nu are cine să o aducă. 

b. Tania nu are niciodată pachețel cu mâncare. 

c. Hainele lui Cipri îi sunt de mult mici. 

d. Liviu stă cu bunica lui care nu îl poate ajuta 

la teme. El vine mereu fără teme sau cu ele 

greșit făcute. 

2. Dacă cunoști un caz real al unor persoane care 

au nevoie de ajutor, caută împreună cu colegii 

modalități de a le ajuta. 

 

 

Portofoliu 

Ilustrează (desenează) o întâmplare din viața 

familiei tale când cineva v-a ajutat într-o 

situație în care nu v-ați fi descurcat singuri. 

Explică ilustrația în 4-5 propoziții.

Lipsă de 
hrană 

Haine 
vechi şi 
rupte 

boală 

Lipsă de 
electricitate 

singurătate 

Îl invit 
la mine 
acasă. Ofer hainele 

bune pe care nu le 
mai folosesc. 

Pun un  
sandviş în plus 

cu mine. Îl ajut atunci 
când nu se  

descurcă singur.

Ne facem temele 
împreună la 
mine acasă. 
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Recapitulare  

1. Scrie A în dreptul afirmațiilor adevărate și F în dreptul afirmațiilor false: 
● Dumnezeu nu vrea ca noi să fim copiii Lui. 
● Dumnezeu s-a descoperit oamenilor prin creație. 
● Noi putem vorbi cu Dumnezeu prin rugăciune. 
● Învățăturile lui Dumnezeu le învățăm numai din manualele școlare.  
● Rugăciunea înseamnă a te gândi la Dumnezeu. 
● Sfânta Scriptură este Scrisoarea lui Dumnezeu pentru oameni. 

 

2. Unește cuvintele cu explicația lor: 
a ierta   a recunoaște un bine făcut de altcineva 
a fi recunoscător  a vrea binele celor din jurul nostru 
a ajuta   a trece peste greșeala cuiva 
a iubi    a vorbi cu Dumnezeu 
a te ruga   a împlini o nevoie a unei persoane 

 

3. Încercuiește răspunsul corect: 
● A-L iubi pe Dumnezeu înseamnă: 

a. a merge la biserică; 
b. a păzi poruncile Lui; 
c. a memora versete din Biblie; 

● Pentru ca Dumnezeu să ne ierte păcatele noi trebuie: 
a. Să facem fapte bune; 
b. Să ajutăm săracii; 
c. Să ne cerem iertare și să îi iertăm și noi pe cei care ne greșesc; 

● Dumnezeu S-a descoperit oamenilor prin: 
a. Biblie;  
b. furtuni; 
c. zâne; 

 

4. Completeză spațiile libere cu cuvintele potrivite. 
„Cea dintâi poruncă este aceasta: „Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este un 

__________ Domn” şi „Să __________ pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată __________ 
ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta”. Iată __________ dintâi. Iar a doua este 
următoarea: „Să iubeşti pe __________ tău ca pe tine însuţi.” Nu este altă poruncă mai mare decât 
acestea.” (Marcu 12:29:31) 

singur  iubeşti inima  porunca aproapele 
 

5. Scrie în 5-6 propoziții ce este recunoștința și de ce este aceasta importantă.
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Evaluare  

1. Scrie A în dreptul propozițiilor adevărate și F în dreptul propozițiilor false. 
● Putem comunica cu Dumnezeu prin rugăciune. 

● Oamenii știu că noi îi iubim dacă ne gândim mult la ei. 

● Dumnezeu S-a descoperit oamenilor prin Creație. 

● Oamenii bogați sunt cei care au nevoie de cel mai mult ajutor. 

● Copiii lui Dumnezeu sunt batjocoritori. 

 
2. Unește persoana cu afirmația potrivită. 

Rut     Dumnezeu l-a strigat pe nume. 

Iscoadele    Domnul Isus i s-a arătat într-o călătorie. 

Samuel    El a avut milă și s-a îngrijit de un străin. 

Ucenicii Domnului Isus  Au salvat-o pe Rahav și pe familia ei. 

Samariteanul milostiv  A avut grijă de soacra ei. 

Pavel    Domnul Isus i-a învățat cum să se roage. 
 

3. Completează spațiile goale cu răspunsurile potrivite. 
Urmaţi, dar,________ lui Dumnezeu ca nişte copii ________ . Trăiţi în dragoste, după cum şi 

________ne-a ________  şi S-a dat pe Sine pentru ________. (Efeseni 5:1-2) 
 

preaiubiţi Hristos noi pilda iubit 

 
4. Scrie câte o propoziție cu următoarele cuvinte: Biblie, recunoștință, iertare, iubire, nevoie. 

 
5. Răspunde la întrebări: 

● Care sunt persoanele care au cea mai mare nevoie de ajutor? 

● Ce înseamnă iertarea? 

● Care sunt cele mai importante porunci date de Dumnezeu?
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CAPITOLUL IV 

 

MARI SĂRBĂTORI CREȘTINE  
1. Sărbătoarea, un timp al bucuriei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabular 
sărbătoare: o zi în care se comemorează un 
anumit eveniment din trecut; 
Crăciunul: Sărbătoarea Nașterii Domnului 
Isus Hristos; 
Boboteaza: Sărbătoarea Botezului Domnului 
Isus Hristos; 
Floriile: Sărbătoarea intrării Domnului Isus 
Hristos în Ierusalim; 
Paștele: Sărbătoarea Morții și Învierii 
Domnului; 
Cinzecimea (Rusaliile): Sărbătoarea Coborârii 
Duhului Sfânt.

Sărbătorile sunt un timp al bucuriei. Orice 
sărbătoare este o celebrare a unui eveniment 
important. 
În cadrul religiei creștine, sărbătorile sunt zile 
sfinte, puse deoparte și închinate lui Dumnezeu. 
Conform Sfintei Scripturi, sărbătorile sunt 
sărbătorile lui Dumnezeu. Rolul lor este de a 
readuce aminte credincioșilor diferite momente 
semnificative în care Dumnezeu și-a manifestat 
puterea. Majoritatea sărbătorilor își au originea 
într-un anumit timp în istorie, când s-a întâmplat 
ceva nemaipomenit, chiar miraculos. Sărbătorile 
creștine au legătură cu viața și lucrarea Domnului 
Isus Hristos. 
În timpul sărbătorilor nu se lucrează. Cu aceste 
ocazii, creștinii se opresc din activitățile lor 
obișnuite. Acest timp de odihnă este unul special. 
Reamintindu-și de anumite momente importante 
din viața Domnului Isus Hristos, creștinii au 
ocazia de a-I mulțumi lui Dumnezeu și de a-L 
cunoaște mai mult. 
Creștinii din întreaga lume sărbătoresc: miracolul 
întrupării Domnului Hristos (Crăciunul), Anul 
nou, botezul Domnului (Boboteaza), intrarea 
Domnului Isus Hristos în Ierusalim (Floriile), 
moartea și învierea Domnului (Paștele), Înălțarea 
Domnului, coborârea Duhului Sfânt (cincizecimea/ 
Rusaliile).
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Întrebări 
1. Ce anume este o sărbătoare? 

2. Ce se celebrează în timpul sărbătorilor? 

3. Ce se întâmplă în timpul unei sărbători? 

4. De ce sunt sărbătorile o ocazie de 

mulțumire? 

5. Care sunt sărbătorile pe care le sărbătoresc 

creștinii? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 

 
În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile 

voastre şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din 

trâmbiţe, când vă veţi aduce arderile-de-tot şi 

jertfele de mulţumire, şi ele vor face ca 

Dumnezeul vostru să-Şi aduc aminte de voi. Eu 

sunt Domnul, Dumnezeul vostru. 

 (Numeri 10:10) 

 
 
 
Împăratul Iosia 

În Israel au fost mulți împărați. Unii au fost 

buni, iar alții au fost răi. 

Împăratul Iosia a fost un împărat bun deoarece 

a trăit în ascultare de Dumnezeu. În timpul 

domniei lui, marele preot Hilchia a găsit o carte a 

Legii în care erau scrie toate legile date de 

Dumnezeu lui Moise. 

Împăratul Iosia a citit cartea Legii și a înțeles 

faptul că poporul nu mai trăiește demult în 

ascultare de Dumnezeu. 

Dorind să respecte Legea Domnului, Iosia a 

început să schimbe lucrurile în țară. Una dintre 

schimbări se referă la sărbători. El a citit în 

Legea Domnului faptul că Dumnezeu a poruncit 

poporului său să celebreze Paștele și alte 

sărbători importante pentru popor. 

Paștele nu a mai fost sărbătorit în modul 

poruncit de Dumnezeu de aproape 400 de ani.  

A fost o mare sărbătoare.
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Exerciţii 

1. Completează spațiile libere: 
 De Crăciun sărbătorim ............................... . 

 .................................. este Sărbătoarea 
Morții și Învierii Domnului Isus Hristos. 
 De Florii creștinii își amintesc de 
............................................... . 
 La Cincizecime S-a .................................... . 

 Creștinii își reamintesc de ……………. la 
Sărbătoarea Botezului Domnului. 
 …………………… este sărbătoarea în 
care se celebrează intrarea într-un nou an. 

 

2. Spune-ți opinia: 
Sărbătoarea mea preferată este …... pentru că 
…………. . 
Sărbătorile sunt un timp al bucuriei pentru că 
………………. . 

 

3. Găsește și încercuiește cele 7 cuvinte ascunse 
referitoare la sărbătorile creștine. 

 

 
Aplicaţii 

1. Alege o sărbătoare pe care o celebrezi 

împreună cu familia ta. Scrie câteva obiceiuri 

practicate în timpul acestei sărbători. 

 
 
 

Portofoliu 
Încercuiește pe un calendar datele celor mai 

importante sărbători creștine și scrie denumirea 

lor. 
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2. Sărbătoarea Nașterii Domnului  

și Mântuitorului nostru Isus Hristos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabular 
a celebra: a sărbători un eveniment 

memorabil; 

magi: oameni învățați care căutau să 

înțeleagă tainele de pe bolta cerească;  

Răsărit: Orient; 

a mântui: a răscumpăra, a scăpa de pedeapsa 

divină, adică de moarte; 

Mântuitor: Cel care mântuie. 

Sărbătoarea Nașterii Domnului Isus Hristos, 

numită și Crăciunul, este o sărbătoare creștină pe 

care o celebrăm în data de 25 decembrie, în 

fiecare an. Cu ocazia acestei sărbători ne 

amintim de evenimentul miraculos prin care Fiul 

lui Dumnezeu a venit pe pământ. 

Nașterea lui Isus Hristos a fost prevestită cu 

mii de ani înainte și s-a împlinit întocmai. 

Domnul Isus Hristos s-a născut din fecioara 

Maria, într-un staul umil, în Betleem. Deși era Fiu 

de Dumnezeu, singurii care L-au vizitat și I-au 

adus daruri au fost niște păstori și câțiva crai 

veniți din Răsărit. 

Motivul bucuriei noastre cu ocazia aceastei 

sărbători este Domnul Isus Hristos, care ne-a 

iubit atât de mult încât a acceptat să se nască în 

această lume, pentru ca mai apoi să își dea viața 

pentru noi și să ne mânuiască. 

Creștinii celebrează an de an Nașterea 

Mântuitorului și se bucură de această sărbătoare 

ducând mai departe vestea nașterii unui 

Mântuitor pentru omenire, prin colindul din casă 

în casă.
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Întrebări 
1. Când sărbătorim Crăciunul? 

2. Ce sărbătorim de Crăciun? 

3. Unde s-a născut Domnul Isus Hristos și care 

au fost primii lui vizitatori? 

4. De ce credeți că a ales Dumnezeu ca Fiul Său 

să se nască într-o iesle și nu în palat? 

5. De ce L-a trimis Dumnezeu Tatăl pe Fiul Său 

să se nască pe Pământ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 

 
Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat 

şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: 

Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele 

veşniciilor, Domn al păcii.  

 (Isaia 9:6) 

 
 
Maria, mama Domnului Isus 

Maria, mama Domnului Isus, numită și 

fecioara Maria, a rămas însărcinată de la Duhul 

Sfânt pe când era doar logodită cu Iosif și înainte 

ca ei sa locuiască împreună. 

Când i s-a arătat îngerul Gavril și i- a adus 

această veste, Maria s-a bucurat foarte tare, a 

ascultat și a crezut tot ce acesta i-a spus. S-au 

împlinit astfel profețiile făcute cu mulți ani 

înainte despre ea. Prorocul Isaia a scris cu peste 

700 de ani înainte: „Iată, fecioara va rămânea 

însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune 

numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).” Pe 

parcursul vieții sale, Maria a rămas aproape de 

Domnul Isus, chiar și după ce Acesta Și-a 

început lucrarea. Pentru noi, rămâne un exemplu 

de femeie curată, smerită și ascultătoare. 
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Exerciţii 

1. Citește textele și recunoaște personajele: 
Pentru că nu voia să o facă de rușine s-a gândit să 

o lase pe ascuns. Însă înainte pe când se gândea la 

aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger. 
 

Când a auzit acest lucru s-a tulburat foarte tare. A 

adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe 

cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde 

trebuia să se nască Hristosul. Apoi a chemat pe magi 

la el și a aflat vremea în care li s-a arătat steaua. 
 

Ea a strigat cu glas tare: Binecuvântată eşti tu 

între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui 

tău.Cum mi-a fost dat mie să vină la mine maica 

Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la 

urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în 

pântece de bucurie. 
 

Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va 

fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în 

cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, 

care este Hristos, Domnul. 

 

2. Numiți 3 obiceiuri de Crăciun pe care le au 
creștinii din țara noastră. Discutați cu 
colegul de bancă despre aceste obiceiuri. 

 
3. Desenează pe caiet schema de mai jos și 

completează cu informațiile indicate în 
fiecare chenar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aplicaţii 

1. Intonați împreună cu toată clasa o colindă care 

vorbește despre Nașterea Domnului nostru Isus 

Hristos. 

2. Realizați împreună cu întreaga clasă o scenetă 

intitulată „Povestea Nașterii Mântuitorului”. 

Alegeți personajele (Maria, Iosif, magii, 

păstorii etc.) și scrieți replicile. Prezentați 

sceneta în fața unei audiențe (alți colegi din 

școală, părinți, profesori etc.). 

 

 

 

Portofoliu 

Realizează o felicitare pe tema Sărbătorii 

Nașterii Mântuitorului, adresată unui prieten, în 

care să îi faci o urare frumoasă. Folosește în 

textul felicitării cuvinte precum: Nașterea 

Mântuitorului, sărbătoare, bucurie, pace. 

Isus 
Hristos

Scopul venirii 
Lui în lume 

este ...

Sărbătorea 
Nașterii Lui 

poartă 
numele de ...

Fiul lui .......

Locul nașterii 
este ....

Nașterea Lui a fost 
anunțată cu ajutorul 

îngerilor următoarelor 
persoane

A mai fost 
numit și ...
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3. Sărbătoarea Anului Nou  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vocabular 

an calendaristic: 1 ianuarie; 

Ajunul Anului Nou: cu o zi (sau o seară) 

înainte de Anul Nou;  

a îngădui: a permite, a lăsa. 

Anul Nou este ziua care marchează începerea 

următorului an calendarist 1 ianuarie. 

Cu ocazia acestei sărbători, creștinii de 

pretutindeni se opresc din activitățile lor zilnice 

și, în Ajunul Anului Nou, petrec un timp deosebit 

împreună cu familia sau biserica, în care privesc 

înapoi la anul care a trecut. Aceștia Îi mulțumesc 

lui Dumnezeu pentru toate lucrurile cu care i-a 

binecuvântat, pentru purtarea de grijă și pentru că 

le-a îngăduit să mai trăiască încă un an pe acest 

pământ. De Anul Nou, oamenii iau hotărâri 

pentru anul care urmează. Unii își propun să 

citească mai mult din Biblie, alții să petreacă mai 

mult timp cu familia sau să învețe mai bine la 

școală în noul an. 

În rândul creștinilor, această sărbătoare 

marchează un moment de meditație și de 

mulțumire la final de an față de purtarea de grijă 

a lui Dumnezeu.
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Întrebări 

1. Ce se sărbătorește de Anul Nou? 

2. De ce crezi că iau oamenii hotărâri pentru 

noul an? 

3. Ce decizie ai luat tu pentru anul nou în care 

ai intrat? Ai reușit să o păstrezi până în 

prezent? 

4. Dacă nu ai luat o hotărâre pentru anul în care 

ai intrat, ce schimbare crezi că ar trebui să 

faci acum în viața ta, pentru timpul din an 

care a mai rămas? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, 

iar pentru cei mai tari, la optzeci de ani, şi lucrul 

cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este 

decât trudă şi durere, căci trece iute, şi noi 

zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale şi 

la urgia Ta, aşa cum se cuvine să se teamă de 

Tine? Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să 

căpătăm o inimă înţeleaptă!  

(Psalmul 90:10-12)  

 
 
 
Moise - instituirea Anului Nou  

În Vechiul Testament, în cartea Exod, citim 

despre poporul Israel care se afla în robia 

egipteană și era greu asuprit. În acea vreme, 

Dumnezeu îl trimite pe Moise să scoată poporul 

din robia Egiptului și să îl ducă în țara Canaan. 

Dumnezeu a trimis peste egipteni 10 urgii 

care l-au convins pe Faraon (conducătorul 

Egiptului) că poporul evreu este poporul lui 

Dumnezeu și, astfel, i-a lăsat să plece. Înainte să 

iasă din Egipt, Dumnezeu le transmite israeliților, 

prin Moise, faptul că, de acum înainte, acest 

moment va marca un nou început și va fi 

întotdeauna sărbătorit la început de an.
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Exerciţii 
1. Citește fragmentul de mai jos din poezia „Anul Nou” de Valentin Popovici. 

Am mai trecut o cotitură şi-am mai legat în vremi un nod, 
Am mai închis 'napoi o poartă şi-am mai trecut peste un pod. 
Iar Timpul, scotocind desaga, o nouă haină iar îşi scoate. 
Un an s-a dus şi altul vine, şi toate-s noi şi vechi sunt toate. 
 
S-a-ntors clepsidra vremii iarăşi, stăm la un prag de vremuri noi, 
Dar cine ştie-n calendare dacă mai sunt şi alte foi? 
În sacul vremii pe golite, câte surprize ne aşteaptă? 
Şi nu cumva pe scara vremii, aceasta e ultima treaptă? 
……………………………………………………………………………………………  
Eşti pregătit de întâlnirea cu Marele Judecător? 
El vrea să-ţi dea prin har iertarea, să-ţi fie azi Mântuitor. 
Al veşniciilor Părinte, ce-a înnoit un an pe cale, 
Vrea şi pe noi să ne-nnoiască, pentru ospăţul slavei Sale! 
a. Caută în dicționar următoarele cuvinte: cotitură, desagă, veșnicie. Alcătuiește câte o 

popoziție în care să folosești fiecare din aceste cuvinte. 
b. Cine este Marele Judecător despre care este vorba în ultima strofă a poeziei? Când are 

loc întâlnirea cu acest Judecător? 
c. Explică cu cuvintele tale versul: „Un an s-a dus şi altul vine, şi toate-s noi şi vechi sunt toate”. 

 

Aplicaţii 
1. Redactează un bilet adresat lui Dumnezeu în care să îi mulțumești pentru tot ce a făcut 

pentru tine în anul care a trecut. 
 

2. Completează lista de mai jos cu 3 hotărâri pentru anul care urmează: 
În anul care urmează îmi propun să: 
❏ ascult mai mult de părinți 

❏ 

❏ 
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Portofoliu 

Urmărește îndeplinirea uneia dintre hotărârile luate mai sus, în următoarele 4 săptămâni. Urmând 

modeul dat, scrie într-un tabel, în fiecare săptămână faptele realizate care te-au ajutat sau te-au 

împiedicat să îți realizezi ceea ce ți-ai propus. Pe măsură ce trec săptămânile, încearcă să elimini faptele 

negative din listă. 
 

 

 

 
Hotărâre: Să ascult mai mult de părinți 

 

Săptămâna 
Ce m-a ajutat să realizez ceea 

ce mi-am propus? 
Ce m-a împiedicat să realizez ceea 

ce mi-am propus? 

 

 

 

                    1 

● Mi-am strâns toate jucăriile 

din cameră, imediat după ce 

m-a rugat mama. 

● Nu m-am bătut deloc cu 

fratele meu. 

● L-am mințit pe tata când m-a 

întrebat dacă am fost cuminte la 

școală. 
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4. Sărbătoarea Botezului Domnului Isus Hristos  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

botez: act religios prin care o persoană care își 

declară credința în Dumnezeu, este cufundată 

în apă; 

a comemora: a-ți aminti, a celebra o 

persoană sau un eveniment important; 

Teofanie: descoperire, apariție a divinității; 

revelație: dezvăluirea, descoperirea unui 

adevăr necunoscut. 

Sărbătoarea Botezului Domnului Isus este o 

sărbătoare creștină celebrată în fiecare an în data 

de 6 ianuarie. Cu ocazia acestei sărbători se 

comemorează botezul Domnului Isus Hristos în 

râul Iordan. Ea este cunoscută și sub numele de 

Bobotează sau Teofanie, deoarece aici Domnnul 

Isus a fost declarat Fiu al lui Dumnezeu. 

Înainte să își înceapă lucrarea, Domnul Isus a 

mers la Ioan Botezătorul ca să fie botezat în râul 

Iordan. După botez, Sfânta Scriptură ne spune că 

cerurile s-au deschis și s-a auzit din cer un glas 

care spunea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în 

care Îmi găsesc plăcerea”. Peste Domnul Isus 

Hristos S-a coborât în acel moment Duhul Sfânt 

sub forma unui porumbel. 

Este un moment când omenirea a primit 

revelația că Dumnezeu este în trei persoane: 

‒ Dumnezeu Tatăl  

(a cărui voce S-a auzit din cer); 

‒ Dumnezeu Fiul  

(botezat în apa Iordanului); 

‒ Dumnezeu Duhul Sfânt  

(coborât în chip de porumbel).
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Întrebări 

1. Ce sărbătorim de Bobotează? 

2. Când are loc această sărbătoare? 

3. Cine l-a botezat pe Domnul Isus și 

unde a avut loc botezul? 

4. Cum s-a descoperit Dumnezeu omenirii la 

botezul Domnului Isus? 

5. Cine poate primi botezul? 

 
 

 

 

 

 

 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Famenul a zis: „Uite apă, ce mă împiedică să 

fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi 

din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: 

„Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” 

A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi 

în apă, şi Filip a botezat pe famen.  

(Faptele Apostolilor 8:36-38) 
 

 

 

 

 

Ioan Botezătorul 
Prorocul Isaia a scris în cartea sa, cu mai bine 

de 700 de ani înainte de vremea Domnului Isus, 

următoarele lucruri despre Ioan: „Iată glasul 

celui ce strigă în pustie: Pregătiți calea 

Domnului, neteziți-I cărările.” 

Ioan Botezătorul a trăit în vremea Domnului 

Isus Hristos. El a fost înştiinţat din copilărie de 

misiunea măreață pe care o are, când un înger s-

a arătat tatălui său, Zaharia, înainte ca Ioan să se 

nască. Acest înger i-a spus lui Zaharia că fiul său 

va fi cel care va merge înaintea lui Dumnezeu. 

Ioan a avut misiunea de a-i pregăti pe oameni 

pentru venirea Domnului Isus. El și-a îndeplinit 

cu modestie și credincioșie lucrarea, până la 

moarte.
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Exerciţii 

1. Completează spațiile: 

 Sărbătoarea Botezului Domnului Isus mai 

poartă și numele de _______________, 

care tradus însemnă revelație. Această 

sărbătoare se celebrează în data de 

___________ . 

 Domnul Isus a fost botezat în râul 

_______________, înainte de a-Și începe 

lucrarea, de către _____________ . 

 Duhul Sfânt s-a coborât asupra Domnului 

Isus Hristos după ce a fost botezat, în chip de 

_____________ . 

 

2. Transcrie pe caiet două versete din Sfânta 
Scriptură care vorbească despre botez. 

 

3. Scrie câte o propoziție folosind cuvintele: 
pustie, botez, Duh Sfânt. 

 

 
Aplicaţii 

1. Ai asistat vreodată la oficierea unui botez în 
biserică? Discută împreună cu alți 3-4 colegi 
despre experiența ta. 

2. Pe baza textului din Evanghelia după Marcu 
1:2-8, realizează portretul fizic și moral al lui 
Ioan Botezătorul. 
După cum este scris în prorocul Isaia: „Iată, 

trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti 
calea…Glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiţi 
calea Domnului, neteziţi-I cărările”, a venit Ioan 
care boteza în pustie, propovăduind botezul 
pocăinţei spre iertarea păcatelor. Tot ţinutul Iudeii 
şi toţi locuitorii Ierusalimului au început să iasă la 
el şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el 
în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr 
de cămilă şi împrejurul mijlocului era încins cu un 
brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere 
sălbatică. Ioan propovăduia şi zicea: „După mine 
vine Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu 
nu sunt vrednic să mă plec 
să-I dezleg curelele 
încălţămintei. Eu, da, v-am 
botezat cu apă, dar El vă va 
boteza cu Duhul Sfânt.” 
 

Portofoliu 
Citește capitolul 3 din Evanghelia după Matei și 
realizează o fișă de lectură după model: 

Titlul:  
Botezul Domnului Isus Hristos 
Autorul:  
Locul:  
Timpul:  
Personajele:
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5. Sărbătoarea intrării Domnului Isus Hristos în Ierusalim   

‒ Floriile  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

gloată: mulțime; 

a prăznui: a celebra o sărbătoare religioasă; 

Ierusalim: oraș situat în Iudeea, capitala 

regatului evreu, unde se afla Templul lui 

Dumnezeu; 

finic: palmier. 

Sărbătoarea intrării Domnului Isus Hristos în 

Ierusalim, sau Floriile, este o sărbătoare creștină 

fără dată exactă. 

Când Domnul Isus s-a apropiat de cetatea 

Ierusalim împreună cu ucenicii săi, I-a trimis 

să aducă un măgăruș, pe care a încălecat și a 

intrat în cetate. Acolo L-a întâmpinat o gloată 

mare de oameni, care au venit la Ierusalim să 

prăznuiască Paștele. Pe când mergea Isus, unii 

oameni își așterneau hainele pe jos înaintea Lui. 

Alții aveau ramuri de finic în mână și toți strigau: 

„Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele 

Domnului, Împăratul lui Israel!” 

Toate aceste lucruri au fost prevestite cu sute 

de ani înainte să se întâmple, prin prorocul 

Zaharia care a scris: 

„Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de 

bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău 

vine la tine”. 

Nu după multe zile, aceeași mulțime care a 

strigat „Osana!” avea să Îl trimită pe Isus Hristos 

la moarte. 
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Întrebări 

1. Ce sărbătorim de Florii? 

2. Când sărbătorim Floriile? 

3. Ce sărbătoare se apropia pentru iudei, în 

momentul intrării Domnului Isus în 

Ierusalim?  

4. De ce crezi că și-au așternut oamenii hainele 

la picioarele Domnului Isus Hristos și L-au 

numit Împărat? 
 

 

 

 

 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

A doua zi, o gloată mare, care venise la praznic, 
cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, a luat ramuri 
de finic şi I-a ieşit în întâmpinare, strigând: 
„Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele 
Domnului, Împăratul lui Israel!”Isus a găsit un 
măgăruş şi a încălecat pe el, după cum este 
scris:„Nu te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul 
tău vine călare pe mânzul unei măgăriţe.” Ucenicii 
Lui n-au înţeles aceste lucruri de la început, dar, 
după ce a fost proslăvit Isus, şi-au adus aminte că 
aceste lucruri erau scrise despre El şi că ei le 
împliniseră cu privire la El.  

(Evanghelia după Ioan 12:12-16)  
 
Mulțimea 

Când Domnul Isus a intrat călare pe un măgăruș 
în Ierusalim, o mulțime mare de oameni L-a 
întâmpinat cu strigăte de bucurie și cu osanale. 
Acești oameni și-au așternut hainele la picioarele 
Domnului Isus Hristos și L-au numit Împăratul lor. 
Nu după multe zile, când Domnul Isus a fost arestat 
și judecat în fața poporului, această mulțime de 
oameni, care L-a numit Împăratul ei pe Isus 
Hristos, Îl condamna acum la moarte. Acești 
oameni credeau că Domnul Isus îi va scăpa de sub 
domnia romanilor și că va porni un război 
împotriva lor. Când au văzut însă că Isus este 
arestat și nu face nimic ca să se salveze, și-au 
pierdut credința în Eliberatorul lor. Mulțimea nu a 
înțeles cine era Isus Hristos. Nu L-au cunoscut cu 
adevărat ca Fiul lui Dumnezeu și nu au înțeles că 
împărăția Lui nu este din lumea aceasta. De aceea, 
cu prima ocazie, s-au lepădat de El. 

Dar tu? Îl cunoști tu cu adevărat pe Isus Hristos? 
Te lași influențat de colegii și prietenii tăi când 
aceștia te provoacă să faci răul? Sau alegi să faci 
binele, chiar dacă cei din jur nu o fac?
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Exerciţii 

1. Numerotați propozițiile în ordinea 
întâmplării evenimentelor: 

 Isus răstoarnă mesele din Templu. 

 Oamenii au ieșit în întâmpinarea Lui cu 
ramuri de finic.  

 Isus intră călare pe măgar și este aclamat.  

 Ucenicii dezleagă un măgăruș. 
 

2. Pe baza textelor din cadrul lecției dar și a 
cunoștințelor personale, realizați portretul 
moral al Împăratului Isus: 

 
 
 
 

 
3. Completați textul cu cuvintele potrivite: 
Duceți-vă în ___________ dinaintea voastră. 
Când veți intra în el, veți găsi un __________ 
legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: 
dezlegati-l și aduceți-Mi-l. Dacă vă va întreba 
cineva: „Pentru ce-l dezlegați?” să-i spuneți așa: 
„Petru că ___________ are trebuință de el.” 
Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa 
cum le spusese Isus. Pe când dezlegau 
măgărușul, __________ lui le-au zis: „Pentru ce 
dezlegați măgărușul?” Ei au răspuns: „Domnul 
are ____________ de el.” Și-au adus măgărușul 
la Isus. Apoi, și-au aruncat _________ pe el și au 
așezat pe Isus călare, deasupra. 

 

Aplicaţii 

1. Povestiți în fața clasei, evenimentul intrării 

Domnului Isus Hristos în Ierusalim. 

2. Joc de rol 
Imaginați-vă că faceți parte din mulțimea 

de oameni care L-a întâmpinat pe Domnul Isus 

Hristos cu atâta bucurie la întrarea în Ierusalim. 

Vorbiți oamenilor din mulțime despre Împăratul 

care vine.  

3. Recită un verset, o poezie sau cântă o cântarea 

în biserică, prin care să îi aduci laudă lui 

Dumnezeu.  

 

 

 

Portofoliu  

Compune o poezie alcătuită din 4-8 versuri 

în care să îi aduci laudă Domnului Isus Hristos. 
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6. Sărbătoarea Morții și Învierii Domnului Isus Hristos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

dregător roman: conducător al unei provincii 

romane din Imperiului Roman; 

răstignire: omorâre prin crucificare; țintuire 

pe cruce; 

Cruce: în lumea romană, atârnarea pe cruce 

era un mod de a provoca moartea celor 

condamnați și prin moartea pe cruce a lui Isus 

Hristos, a devenit un semn religios important 

pentru creștini.  

Învierea: învierea din morți a Domnului Isus 

Hristos a fost o minune prin care El a biruit 

moartea, iar credința în învierea din morți a 

devenit credința de bază a religiei creștine. 

 

Sărbătoarea Morții și Învierii Domnului Isus 

Hristos este una dintre cele mai importante 

sărbători religioase. Numită și Paștele, ea 

comemorează evenimentele pe care se bazează 

credința creștină: moartea și învierea lui Isus 

Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 

Pentru că învățătura și lucrările făcute de 

Domnul Isus timp de 3 ani nu au fost înțelese de 

mulți iudei din vremea aceea, liderii poporului și-

au propus să Îl prindă. Unul dintre ucenicii 

Domnului Isus, Iuda Iscarioteanul, L-a vândut pe 

Isus marilor preoți pentru 30 de arginți. După 

ce a fost arestat în Grădina Ghetsimani, Isus 

Hristos a fost judecat de către marii preoți și Pilat, 

dregătorul roman. În tot acest timp a fost lovit și 

batjocorit. Pentru că Pilat nu I-a găsit nicio vină, 

L-a dat în mâinile Marilor Preoți, care L-au 

răstignit pentru că s-a făcut pe Sine Dumnezeu. 

Însă după 3 zile de la moartea și îngroparea Sa, 

Domnul Isus Hristos a înviat și s-a arătat 

ucenicilor. 

Domnul Isus Hristos a dovedit lumii întregi că 

este Fiul lui Dumnezeu. Chiar dacă nu a avut 

niciun păcat, El a luat toate păcatele noastre 

asupra Sa. A murit în locul nostru pe o cruce, 

pentru ca noi să fim iertați de toate păcatele 

noastre. Dumnezeu L-a înviat a treia zi din morți. 

Acum El stă sus în ceruri la dreapta Tatălui Său. 
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Întrebări 

1. Ce sărbătorim de Paște? 

2. De ce a fost răstignit Domnul Isus Hristos? 

3. După cât timp L-a înviat Dumnezeu din 

morți pe Fiul Său? 

4. Ce înseamnă pentrut tine moartea 

Domnului Isus Hristos? 

5. De ce crezi că L-a înviat  Dumnezeu din 

morți pe Isus Hristos?  

 

 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător 
care se întorcea de la câmp, numit Simon din 
Cirene, tatăl lui Alexandru şi al lui Rufus.Şi au 
adus pe Isus la locul numit Golgota, care, 
tălmăcit, înseamnă: „Locul căpăţânii”.I-au dat 
să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a 
luat.După ce L-au răstignit, I-au împărţit hainele 
între ei trăgând la sorţi, ca să ştie ce să ia 
fiecare.Când L-au răstignit, era ceasul al treilea. 
Deasupra Lui era scrisă vina Lui: „Împăratul 
iudeilor”.Împreună cu El au răstignit doi tâlhari, 
unul la dreapta şi altul la stânga Lui. Astfel s-a 
împlinit Scriptura, care zice: „A fost pus în 
numărul celor fărădelege. 

 (Evanghelia după Marcu 15:21-28) 
 
Domnul Isus Hristos 

Despre venirea pe pământ a Domnului 
Isus Hristos, numit și Mesia, s-a vobit cu mii de 
ani înainte, când Dumnezeu a promis poporului 
Israel că le va trimite un Eliberator, un Mântuitor. 
Profeții Vechiului Testament au scris despre 
nașterea Hristosului din Fecioară, dar și despre 
moartea și învierea Sa. Toate aceste lucruri s-au 
împlinit întocmai cum au fost scrise. Dumnezeu 
ne-a iubit atât de mult încât L-a trimis pe Fiul Său 
să se nască pe pământ, să trăiască ca om printre 
noi și apoi să moară pe o cruce, pentru ca noi 
să nu mai fim nevoiți să plătim cu moartea pentru 
păcatele noastre. Și pentru că L-a înviat pe El, 
într-o zi și noi vom învia în ceruri și vom sta la 
dreapta lui Dumnezeu. 
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Exerciţii 

1. Privește imaginea de mai jos.  

 

 

 

 

 

Ce simbol apare în imagine? De ce este acest 
simbol atât de important pentru creștini? 
 
2. Transcrie următoarele propoziții în 

ordinea corectă a întâmplărilor: 
 Pe cap I-au așezat o coroană de spini. Iuda îl 

vinde pe Domnul Isus pentru treizeci de 
arginți. 

 Când au ajuns femeile la mormânt au găsit 
mormântul gol și piatra luată de pe mormânt. 

 Trecătorii își băteau joc de El și Îi spuneau 
să se dea jos de pe cruce. 

 
3. Citește textul de mai jos și răspunde oral la 

întrebări: 
Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o 
pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină 
de purpură.Apoi, s-au apropiat de El şi ziceau: 
„Plecăciune, Împăratul iudeilor!” Şi-I dădeau 
palme. (Evanghelia după Ioan 19:2-3)  

 Cine a făcut coroana de spini pentru 
Domnul Isus?  

 De ce își băteau ostașii joc de Domnul Isus 
Hristos? 

 De ce Îl numeau pe Isus Împăratul Iudeilor? 
 Cum credeți că a reacționat Domnul Isus la 

aceste batjocuri?  

 

Aplicaţii 

1. Scrie o scrisoare de 5-7 rânduri către Tatăl tău 

ceresc în care îi mulțumești pentru că L-a 

trimis pe Fiul Său să moară pe cruce în locul 

tău. 

2. Memorează versetul din Ioan 3:16. Recită-l în 

fața clasei. 

3. Realizați împreună cu întreaga clasă o scenetă 

despre Moartea și Învierea Domnului Isus. 

Prezentați sceneta în fața unei audiențe (alți 

colegi din școală, părinți, profesori etc). 

 

 

 

Portofoliu 

Caută în Biblie cât mai multe versete care 

vorbesc despre moartea și învierea Domnului 

Isus Hristos. Transcrie versetele pe bilețele și 

realizează pentru fiecare un desen 

reprezentativ. 

Lipește bilețelele sub forma unui colaj pe o 

coală de carton mai mare, pe care să o pui în 

camera ta. Recitește versetele în fiecare 

săptămână, pentru a nu uita de sacrificiul măreț 

pe care L-a făcut Hristos pentru tine.
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7. Sărbătoarea Cincizecimii - Rusaliile  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabular 

a se pogorî: a se coborî; 

Ziua Cincizecimii: a cincizecea zi numărată 

de la învierea Domnului Isus Hristos. 

Sărbătoarea Cinzecimii sau Rusaliile 

reprezintă o sărbătoare creștină importantă, 

celebrată întotdeauna duminica, la 50 de zile 

după Paști. Cu ocazia acestei sărbători se 

comemorează coborârea în Ierusalim a Duhului 

Sfânt asupra ucenicilor Domnului Isus Hristos. 

Înainte însă ca să se ridice la cer, Domnul 

Isus Hristos Le-a poruncit ucenicilor să meargă 

în întreaga lume și să spună oamenilor ceea ce 

au auzit, au văzut și au învățat de la El. Toate 

aceste lucruri urmau să le facă cu o putere trimisă 

de sus, când Duhul Sfânt se va pogorî peste ei. 

În ziua Cincizecimii, ucenicii erau împreună 

în același loc. Un sunet puternic s- a auzit din cer 

și niște limbi ca de foc s-au coborât peste fiecare 

din ei în casa unde se aflau. Ei s-au umplut de 

Duhul Sfânt. Spre mirarea multor oameni care 

se aflau atunci în Ierusalim, cei doisprezece au 

început să vorbească în diferite limbi, pe care nu 

le cunoșteau înainte și au propovăduit 

Evanghelia. Astfel au făcut cunoscută învățătura 

Mântuitorului către neamuri și 3000 de oameni 

au fost botezați.
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Întrebări 

1. Ce sărbătorim de Rusalii? 

2. Când sărbătorim Rusaliile? 

3. Ce poruncă Le-a dat Domnul Isus ucenicilor 

înainte de înălțarea Sa? 

4. Care a fost momentul în care ucenicii au știut 

că sunt pregătiți să meargă în toată lumea și 

să vorbească despre Domnul Isus? 

5. Care au fost semnele care au însoțit Duhul 

Sfânt în pogorârea Sa? 
 

 

 

LECTURĂ DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ 
 

Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a 
adunat şi a rămas încremenită, pentru că fiecare îi 
auzea vorbind în limba lui. Toţi se mirau, se 
minunau şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia 
care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim 
vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care 
ne-am născut? Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din 
Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, 
Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre 
Cirene, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi, 
cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre 
lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!” Toţi erau 
uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către 
alţii: „Ce vrea să zică aceasta?”.  

 (Faptele Apostolilor 2:6-12) 
 
Apostolul Petru 

Petru, zis și Simon, a fost unul dintre cei 12 
ucenici ai Domnului Isus. El și fratele său, 
Andrei, erau pescari când Domnul Isus i-a 
chemat pe amândoi să Îl urmeze. Petru, cel care 
odată s-a lepădat de Domnul Isus de 3 ori, L-a 
urmat pe Domnul Isus Hristos până la moarte. 

Domnul Isus i-a spus dinainte misiunea lui 
Petru: „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această 
piatră voi zidi Biserica Mea”. Petru și-a început 
lucrarea la Ierusalim și a contribuit la întemeierea 
Bisericii. Pe parcursul lucrării sale a fost de mai 
mule ori închis în închisoare și a suferit 
martirajul pentru că Îl propovăduia pe Isus 
Hristos, cel răstignit și înviat, Fiul lui Dumnezeu. 

Istoria ne spune că Petru a fost condamnat la 
moarte și executat prin crucificare. El a ales să fie 
crucificat cu capul în jos pentru că a considerat 
că nu este demn să moară în același fel ca și 
Mântuitorul lui. 
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Exerciţii 

1. Recitește versetele de la secțiunea Sfânta 

Scriptură. Transcrie în ordine alfabetică 
numele localităților trecute în aceste 
versete. 

2. Caută în Scriptură cât mai multe versete 
care vorbesc despre Duhul Sfânt. 

3. În grupuri de câte 5-6 elevi, desenați câte o 
imagine reprezentativă pentru fiecare 
propoziție. 

 
 Ucenicii stau adunați într-o odaie. 

 Limbile de foc coboară peste ucenici. 

  Ucenicii vorbesc cu alți oameni. 

Prezentați întâmplarea coborârii Duhului Sfânt 

peste ucenici cu ajutorul imaginilor desenate 

de voi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicaţii 

Sfânta Scriptură ne spune că cei care au Duhul 

Sfânt se deosebesc de oamenii care nu Îl au prin 

roadele care se văd. Citește versetele din 

Galateni 5:22-23 și realizează lista roadelor 

Duhului Sfânt. Încercuiește din lista aceasta cu o 

culoare roadele pe care ți-ai dori să le ai. 

Rostește o rugăciune în care să îi ceri lui 

Dumnezeu să îl trimită pe Duhul Sfânt în viața ta 

și să te ajute să fii un bun creștin în care să se 

vadă aceste roade. 

 

 

Portofoliu 

Broșura Roada Duhului Sfânt 
Pentru fiecare din manifestările Roadei 

Duhului Sfânt menționate în Galateni 5: 22-23, 

pe o jumătate de foaie A4, realizează un desen 

potrivit și explică cu cuvintele tale ce înseamnă 

să ai fiecare dintre aceste roade. Fiecare pagină 

trebuie să aibă titlu (ex: Bunătatea), o imagine 

reprezentativă și o descriere (ex: A fi bun 

înseamnă a face bine și a te purta frumos cu cei 

din jurul tău, a fi binevoitor). 

Capsează paginile la un loc și relizează două 

coperți potrivite. La începutul broșurii poți să 

adaugi și lista tuturor manifestărilor lucrărilor 

Duhului Sfânt. 
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Recapitulare  
1. Răspunde la următoarele întrebări: 

a. Care este rolul sărbătorilor în viața creștinilor? 

b. La câte zile de la Paști sărbătorim Rusaliile? 

c. Ce evenimente biblice comemorăm de Paști?  

d. Când sărbătorim Floriile? 

e. Sub ce denumire mai este cunoscută Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului? 

 

2. Realizează corespondența între denumirea sărbătorilor și evenimentul din Scriptură pe 
care îl comemorează: 

Crăciunul    Moartea și Învierea Domnului Isus Hristos 

Anul Nou    Pogorârea Duhului Sfânt 

Boboteaza    Începerea unui nou an calendaristic 

Floriile    Nașterea Mântuitorului Isus Hristos 

Paștele    Botezul Domnului Isus Hristos 

Rusaliile    Intrarea Domnului Isus în Ierusalim 
 

3. Alcătuiește propoziții cu următoarele cuvinte: sărbătoare, magi, ajun, rezoluție, botez, 

revelație, prăznuire, răstignit, Cincizecime. Subliniază aceste cuvinte în propozițiile alcătuite. 
 

4. Numerotează propozițiile de mai jos de la 1-6, în ordinea întâmplării evenimentelor pe 
care le prezintă: 

 Peste ucenici coboară Duhul Sfânt. 

 Domnul Isus Hristos învie. 

 Ioan Botezătorul îl botează pe Isus Hristos. 

 Magii îl vizitează pe pruncul Isus. 

 Domnul Isus Hristos intră în Ierusalim călare pe un măgar. 

 Oamenii își scriu rezoluții pentru noul an.  
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5. Scrie 4 versuri dintr-o colindă cunoscută. 
 

6. Completează următorul aritmogrif și descoperă pe coloana A-B numele Sărbătorii care 
marchează intrarea într-un nou an. 

a) ____________ au fost înștiințați de nașterea Mântuitorului printr-o stea. 

b) Completează versetul: 

Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un     , care este Hristos, Domnul. Iată semnul 

după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle. (Luca 2: 11-12) 

c) Domnul Isus Hristos a fost condamnat la moarte prin pironire pe ______________ . 

d) Dregătorul roman care l-a judecat pe Domnul Isus Hristos se numea _______________ 

e) Petru era cunoscut în popor și cu numele de ________________ 

f) Ioan Botezătorul L-a botezat pe Domnul Isus Hristos în râul __________________ . 

g) Sărbătoarea Cinzecimii mai poartă numele de ___________________ . 
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Evaluare 

 
1. Notează A pentru Adevărat sau F pentru Fals în dreptul următoarelor afirmații: 

  Sărbătorile creștine au legătură cu viața și lucrarea Domnului Isus. 

  De Florii creștinii merg cu colindul din casă în casă. 

  Domnul Isus Hristos a înviat a treia zi după ce a fost înmormântat. 

  De Anul Nou sărbătorim intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim. 
 

2. Realizează corespondența: 
S-a lepădat de Domnul Isus de 3 ori   Duhul Sfânt 
L-a botezat pe Domnul Isus Hristos   Iuda Iscarioteanul 
L-a vândut pe Domnul Isus Hristos    Pilat 
S-a coborât peste ucenici la Cincizecime   Petru 
L-a judecat pe Domnul Isus     Ioan Botezătorul 

 

3. Încercuiește pe paginile de calendar datele următoarelor sărbători, știind că Paștele 
sunt sărbătorite în data de __________: 

Sărbătoarea Nașterii Domnului Isus Hristos  
Sărbătoarea Anului Nou 
Sărbătoarea intrării Domnului Isus în Ierusalim 
Sărbătoarea Botezului Domnului Isus Hristos 

 

Decembrie   Ianuarie    Aprilie 

 

4. Scrie un text de 3-5 propoziții în care să răspunzi la următoarele întrebări:  
Care este sărbătoarea ta preferată? De ce? 
Ce comemorezi de această sărbătoare? 
Ce activități faci în acest timp de sărbătoare?
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Dicționar de termeni 

 
Ascultare 

Acțiune a omului de a se supune autorității lui Dumnezeu și de a respecta cuvintele și poruncile lui 
Dumnezeu. 
 

Botez  
Practică religioasă prin care oamenii sunt cufundați în apă, după ce au mărturisit credința în Dumnezeu. 
 

Comuniune 
Capacitatea omului de a trăi în relații de iubire cu Dumnezeu și cu alți oameni. 
 

Creație 
Acțiune a lui Dumnezeu prin care a creat cerurile și pământul, păsările, animalele și pe om. 
 

Credință 
Convingere profundă că Dumnezeu există și că El afirmă adevărul despre Sine, univers, lume și oameni. 
 

Cruce 
În lumea romană, atârnarea pe cruce era un mod de a provoca moartea celor condamnați și prin moartea 
pe cruce a lui Isus Hristos, a devenit un semn religios important pentru creștini. 
 

Cădere 
Actul de neascultare și de răzvrătire al primilor oameni care au încălcat cuvintele lui Dumnezeu și au 
ascultat de Șarpe. Căderea în păcat a avut drept consecință alungarea primilor oameni din prezența lui 
Dumnezeu și din Grădina Eden.  
 

Evanghelie  
Vestea bună a lui Dumnezeu prin care Îi anunță pe toți oamenii că vrea să Le ofere iertare pentru păcate 
și viața veșnică împreună cu Dumnezeu. 
 

Grădina Eden 
Este o grădină pe care Dumnezeu a creat-o în mod special pentru ca omul să trăiască fericit. 
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Har 
Dar divin, dar nemeritat pe care Dumnezeu îl face oamenilor în vederea mântuirii. 
 

Iertare 
Hotărâre personală și acțiune de a absolvi, de a elibera pe cineva de sentimentul de vinovăție pe care îl 
simte în urma unei alegeri sau acțiuni greșite. 
 

Ierusalim 
Oraș situat în Iudeea, capitala regatului evreu, unde se afla Templul lui Dumnezeu. 
 

Iubire 
Este cel mai important și cel mai profund sentiment uman de comuniune, afecțiune și admirație pentru 
Dumnezeu sau pentru o altă ființă umană. 
 

Închinare 
Este o atitudine sfântă de reverență și respect desăvârșit a omului în fața lui Dumnezeu. 
 

Învierea  
Învierea din morți a Domnului Isus Hristos a fost o minune prin care El a biruit moartea,  
iar credința în învierea din morți a devenit credința de bază a religiei creștine. 
 

Jertfa 
Este un dar sau un sacrificiu făcut de către cineva pentru Dumnezeu sau pentru oameni. 
 

Legământ 
Cadru juridic, înțelegere între două părți (Dumnezeu, oameni), în care fiecare parte care intră în 
legământ are fixate condiții pe care se obligă să le respecte și să le îndeplinească. 
 

Libertate  
Este un dar cu care omul a fost înzestrat la creație prin care poate să aleagă între bine și rău. 
 

Magi  
Oameni învățați care căutau să înțeleagă tainele lumii, studiind poziția stelelor și mișcarea corpurilor 
cerești. 
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Mesia 
Salvator de origine divină care a fost promis de către Dumnezeu, prin scrierile profetice ale Vechiului 
Testament, și care urma să elibereze poporul Israel de dușmanii săi. 
 

Muncă 
Responsabilitate dată de către Dumnezeu lui Adam, de a cultiva și de a îngriji Grădina Eden. 
 

Mântuire 
Acțiune de salvare a vieții și a ființei umane inițiate de către Dumnezeu prin iertarea omului de vinovăția 
morală și de consecințele păcatului și înfierea prin Legământul cu Dumnezeu. 
 

Omul 
Este o ființă creată de Dumnezeu, după Chipul și Asemănarea Sa, înzestrată cu vorbire, gândire și 
libertate. 
 

Pază (păzire) 
Responsabilitate pe care a primit-o Adam de a avea în atenție și de a îngriji Grădina Eden. 
 

Popor 
Comunitate umană în cadrul căreia membrii au aceeași origine, limbă și tradiții culturale. 
 

Păcat 
Acțiune a omului care prin neascultare de Dumnezeu încalcă poruncile și legile lui Dumnezeu. 
 

Poporul evreu 
Reprezintă poporul ales, format din urmașii de sânge ai lui Avraam, pe linia fiului său, Isaac. 
 

Profeție 
Vorbire (scriere) inspirată de Dumnezeu în care se prezintă realități care, prin voia și Atotputernicia lui 
Dumnezeu, se vor întâmpla în viitor, așa cum Dumnezeu prevestește. 
 

Providență 
Acțiune a lui Dumnezeu prin care are grijă de buna funcționare a univesului pe care L-a creat și de 
păstrarea condițiilor prielnice pentru viață. 
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Recunoștință 
O formă de apreciere, recunoaștere și mulțumire pentru o binefacere primită. 
 

Responsabilitate 
Obligație morală stabilită de o autoritate pentru ca cel care primește o sarcină de a realiza anumite 
scopuri sau acțiuni să acționeze în vederea îndeplinirii acestora cu succes.  
 

Răscumpărare 
Acțiune prin care cineva cumpără înapoi o persoană sau un lucru pe care îl pierduse. 
 

Reverență 
Atitudine caracterizată de atenție, prețuire și respect la adresa lui Dumnezeu sau a unei persoane. 
 

Sfânta Scriptură 
Cuvântul lui Dumnezeu, Revelația scrisă (descoperirea) și comunicarea de Sine a lui Dumnezeu. 
 

Sfânta Treime 
În religia creștină, Dumnezeu are o singură natură dumnezeiască și trăiește în trei persoane, aflate în 
comuniune și iubire veșnică, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. 
 

Slujire 
Acțiune de binefacere prin care se îndeplinește, fără obligație, o nevoie reală a altei persoane. 
 

Șarpele (diavolul) 
Ființă îngerească creată de Dumnezeu, care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a păcătuit grav, 
aducând revolta în univers. 
 

Ucenici (Cei 12 ucenici) 
Persoane care au fost alese de Domnul Isus Hristos, care l-au urmat, au ascultat învățăturile Lui și care 
au ales să rămână să împlinească cuvintele și poruncile Lui. 
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