




 

 

 
* Starea manualului se va înscrie folosind termenii: nou, bun, îngrijit, nesatisfăcător, deteriorat. 
Cadrele didactice vor controla dacă numele elevului este scris corect. 
Elevii nu trebuie să facă niciun fel de însemnări pe manual. 
 
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
GHEORGHE-PAVEL ȘUCAN 
Religie – Cultul Baptist manual pentru clasa a III-a / 
Gheorghe-Pavel Şucan, Florin-Crăciun Popa, Florina-Ancuţa Ardelean, Mariana Moţoc, Emilia-Sanda Petruş, 
Mihaela-Olimpia Bodea, Dorina Şucan, Ioan-Teofil Alb, Nicolae-Lucian Oros 
- Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2018 
ISBN 978-606-31-0649-1 
 
I.  
II.  
 
811 
 
© E.D.P. 2018. Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Editurii Didactice şi Pedagogice, Bucureşti.  
Orice preluare, parţială sau integrală, a textului sau a materialului grafic din această lucrare se face numai cu 
acordul scris al editurii. 
© Gheorghe-Pavel Şucan, Florin-Crăciun Popa, Florina-Ancuţa Ardelean, Mariana Moţoc, Emilia-Sanda 
Petruş, Mihaela-Olimpia Bodea, Dorina Şucan, Ioan-Teofil Alb, Nicolae-Lucian Oros 
 
EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ S.A. 
Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, cod 010176, Bucureşti 
Tel.:  021.315.38.20 
Tel./fax: 021.312.28.85 
e-mail: office@edituradp.ro 
www.edituradp.ro 
Librăria E.D.P.: Str. Gen. Berthelot nr. 28-30 
 
Referenţi: 
Conf. univ. dr. habil. Alexandru Neagoe 
Prof. Daniel Bărnuţ 
 
Redactor: Gheorghe-Pavel Şucan 
Tehnoredactor: Florin-Crăciun Popa 
Ilustraţii: Sweet Publishing și Freebibleimages.org. 
Coperta: Otilia-Elena Borş 
 

Număr de plan: 63133/2018 
 

Tiparul executat la Tipografia REAL 
 

ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT DE:

Anul
Numele elevului care 

a primit manualul Clasa
Anul
şcolarŞcoala

Starea manualului*

la primire la returnare

1.

2.

3.

4.

Comenzi pentru această lucrare se primesc: 
• prin poştă, pe adresa editurii 
• prin e-mail: comenzi@edituradp.ro 
  comercial@edituradp.ro 
• prin telefon/fax: 021.315.73.98 



 

 
3

 
 

LA ÎNCEPUT DE DRUM... 
 
Dragi elevi, 
 

Bine aţi venit în clasa a III-a! 
În acest an şcolar, la ora de religie, veţi avea ocazia să vă reîntâlniţi, răsfoind paginile 

acestui manual, cu învăţături noi şi interesante despre Dumnezeu Tatăl, despre Domnul Isus 
Hristos, despre Duhul Sfânt şi Sfânta Scriptură. 

Pe parcursul orelor de religie, veţi studia despre Creaţie, natură şi om, despre viaţa veşnică, 
bucuria iertării şi trăirea creştină, despre adevăr, blândeţe, bunătate şi răbdare, despre 
respect, milă şi facerea binelui, despre biserică, rugăciune, sărbători şi închinare. 

La orele de religie, veți avea nevoie de Biblie deoarece ea este Cuvântul lui Dumnezeu 
pentru noi. Acolo, veți găsi multe învățături și istorisiri care Îl prezintă pe Dumnezeu și 
caracterul Lui. Adevărații credincioși studiază Biblia, caută să-L cunoască tot mai mult pe 
Dumnezeu, își iubesc și prețuiesc semenii, se încred în Tatăl ceresc și se bucură de nemărginita 
Lui măreție și bunătate. 

În fiecare lecție pe care o veți parcurge, veți descoperi cât de minunat este Dumnezeul 
nostru, așa cum scrie în Psalmul 8: 1 „Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele 
Tău pe tot pământul!”.  

Ne dorim să-L cunoașteți și să-L iubiți tot mai mult pe Dumnezeu; de aceea ne rugăm ca 
timpul pe care îl veți petrece la orele de religie să fie unul folositor și plin de bucurie. 

 
Autorii 

 
 
 

„Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este 
fericit. – Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput, dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa. 
– Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor este nebunia 
lor. – Cine are o inimă înţeleaptă îşi arată înţelepciunea când vorbeşte şi mereu se văd 
învăţături noi pe buzele lui. –” 

Proverbele: 16: 20 - 23 
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CE ŞTIM DIN CLASA a II-a? 
 

DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE 
Ne amintim: 

 
Dumnezeu există în trei Persoane: 

Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul (Domnul 
Isus Hristos), Dumnezeu Duhul Sfânt. Cu 
toate acestea, nu este decât un singur 
Dumnezeu. Numim aceasta „Sfânta Treime” 
sau „Trinitate”. 

Dumnezeu a creat totul. Omul a fost creat 
după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. 
Fiecare fiinţă umană este foarte specială în 
ochii lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi am fost creaţi în mod unic. 

Dumnezeu ne arată iubirea Sa şi ne poartă mereu de grijă. Noi putem sta de vorbă cu 
Dumnezeu în rugăciune. Prin rugăciune, Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, Îi 
cerem să ne vină în ajutor, Îl lăudăm şi mijlocim pentru cei dragi şi cunoscuţi. El ne ascultă 
rugăciunile şi ne ajută dacă facem voia Lui. Astfel, vom putea trăi fericiţi. 

Din Biblie, învățăm că Dumnezeu se folosește și de îngerii Săi pentru a avea grijă de noi. 
Prin păcat, noi am devenit nefericiți, separați de Dumnezeu și vrednici de moarte. Dar, pentru 
că Dumnezeu ne iubește aşa de mult, cu toate că am păcătuit, a pregătit o soluție pentru ca noi 
să nu fim despărțiți de El, ci să avem viață veșnică. 
 Dumnezeu Şi-a arătat dragostea față de noi și prin faptul că L-a trimis în lume pe singurul 
Său Fiu, Isus Hristos, pentru a ne curăța de păcatele noastre prin moartea Sa şi pentru a ne 
răscumpăra de sub robia păcatului. 

Când un om se întoarce la Dumnezeu și crede în Isus Hristos, el devine un membru al familiei 
lui Dumnezeu. Trăind o viață de ascultare de Dumnezeu, credinciosul se aseamănă tot mai mult 
cu Tatăl său ceresc. 

Dumnezeu S-a descoperit oamenilor în mai multe feluri: prin Creaţie, prin Sfânta Scriptură, 
prin Fiul Său, Domnul Isus, prin revelaţii şi vise.  

Sfânta Scriptură sau Biblia este Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu în care Domnul 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. 

Când vorbește despre iubirea față de semeni, Domnul Isus Hristos spune că trebuie să îi 
iubim pe ceilalți oameni 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. 
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Sărbătorile reprezintă un timp al bucuriei, odihnei şi închinării. Orice sărbătoare se referă la 
un anumit eveniment important. Rolul sărbătorilor este acela de a le readuce aminte 
credincioșilor diferite momente semnificative în care Dumnezeu Şi-a manifestat puterea. 

Majoritatea sărbătorilor își au originea într-un anumit timp îndepărtat din istorie, când s-a 
întâmplat ceva nemaipomenit, chiar miraculos. 

Sărbătorile creștine au legătură cu viața și cu lucrarea Domnului Isus Hristos. În timpul 
sărbătorilor nu se lucrează. Cu aceste ocazii, creștinii se opresc din activitățile lor zilnice, 
obișnuite. 

Aceste momente de odihnă, meditaţie şi închinare le oferă prilejul tuturor creștinilor să îşi 
reamintească anumite evenimente importante din viața şi lucrarea pământească a Domnului Isus 
Hristos, să-I mulțumească lui Dumnezeu și să-L cunoască tot mai mult. 

Creștinii din întreaga lume sărbătoresc: Naşterea Domnului (Crăciunul), Anul nou, Botezul 
Domnului, Floriile, Paștele, Înălţarea Domnului şi Cincizecimea sau Rusaliile. 
 
 
Întrebări 
 1. Ce înţelegi prin „Trinitate”? 

2. Cine a creat Universul, natura și omul? 
3. Cum Îşi arată Dumnezeu iubirea faţă de noi? 
4. În ce mod li S-a descoperit Dumnezeu oamenilor?  
5. Cum se numeşte cartea în care Dumnezeu ne-a lăsat descoperit tot ceea ce avem nevoie 
pentru a-L putea cunoaște? 
6. Ce sărbători creştine cunoşti? 

 
 
Să exersăm 
1. Selectează din următorul şir de cuvinte calitățile unui tată iubitor:  

nepăsare, dragoste, bucurie, iertare, lene, grijă, milă, ajutor, pedeapsă. 
 

2. Alcătuieşte câte un enunţ cu trei dintre cuvintele selectate la exerciţiul 1., la alegere. 
 

3. Grupează convenabil câte un cuvânt de pe primul rând cu câte un nume de pe al doilea 
rând, astfel încât acestea să se potrivească. Exemplu: rugăciune – Tatăl nostru. 

a) proroc,  milă,  iubire,  pază,  păcat,   pocăinţă 
Zacheu,  Daniel,  Samuel,  Isus,  Bunul Samaritean,  Cain şi Abel 

 b) fericire,  recunoştinţă,  mărturisire,  apostol,  iertare,  încredere 
Iosif,  Avraam,  Bătrânul Simeon,  David,  Rahav,  Pavel 
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4. Uneşte cuvintele şi expresiile cu acelaşi înţeles: 
     a) providenţă   vină           b) Mesia     exemplu de urmat  
         dragoste    purtare de grijă    evanghelie   veste bună 
         păcat     iubire        pildă     Isus Hristos 
 
5. Alege varianta corectă de răspuns.  
• Biblia se mai numeşte şi: 
a. Sfânta Scriptură;  b. O carte oarecare;  c. O carte foarte mare;  d. O carte frumoasă. 
• Biblia este alcătuită din: 
a. Trei părţi mici; b. O singură parte;  c. Două părţi mari;  d. Mai multe părţi. 
• Scrierea Bibliei a fost călăuzită de: 
a. Oameni;  b. O persoană oarecare;  c. nimeni;  d. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. 
 
6. Uneşte numele fiecărei sărbători de pe coloana din stânga cu explicaţia potrivită de pe 
coloana din dreapta. 

Crăciunul   botezul Domnului Isus Hristos în râul Iordan  
Anul Nou   moartea și învierea Domnului Isus Hristos 
Boboteaza   nașterea Domnului Isus Hristos   
Floriile    coborârea Duhului Sfânt asupra ucenicilor Domnului Isus 
Paştele    ziua care marchează începerea următorului an calendaristic  
Înălţarea    intrarea triumfală a Domnului Isus în Ierusalim  
Rusaliile   ridicarea la cer a Domnului Isus  

 
 
Aplicaţie 

Discutaţi despre importanţa providenţei divine în viaţa creştinului. Exemplificaţi cu 
texte din Biblie. 
 
 
Portofoliu 

Redactează un scurt text (8 - 10 rânduri), în care să prezinţi un erou preferat din Sfânta 
Scriptură. Adaugă şi un desen sugestiv sau citate din Biblie. 
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ÎNVĂŢĂTURI DESPRE DUMNEZEU 
 

Unitatea 1. DUMNEZEU ESTE SURSA VIEŢII 

 
VIAŢA ESTE DARUL LUI DUMNEZEU 

Text biblic: Genesa 1: 1 - 23; 2: 1 – 24 
 
Captarea atenţiei: 

„La început, Dumnezeu a făcut ...” Genesa 1: 1a 
 
Doi prieteni, Pavel şi Andrei, se 

plimbau pe nisipul umed de pe malul 
mării. Pavel a spus: 

― Cred că nu vom şti niciodată sigur 
dacă Dumnezeu a creat lumea sau nu. 
Deodată ei descoperiră nişte urme de 
paşi pe nisip. 

― Se pare că pe aici a trecut deja 
cineva de dimineaţă, a spus el. 

― Da? a întrebat Andrei. De unde ştii 
cu atâta siguranţă? 

― Aici sunt urme. Deci, trebuie să fi 
fost cineva aici, care să le fi lăsat în urma lui. 

― Ia te uită! a strigat Andrei. La fel putem să ştim că lumea a fost creată de Dumnezeu, 
pentru că pomii şi florile, soarele şi ploaia sunt urmele paşilor Lui, care ne arată că El există! 

(Ce trebuie să știe copiii despre Dumnezeu (adaptare) – Kenneth N. Taylor) 
 

Viața nu a apărut la întâmplare, viața este darul lui Dumnezeu. 
 
De unde putem afla asta? Răspunsul este: Biblia. Din Biblie, aflăm modul în care Dumnezeu 

a creat într-un mod atât de minunat tot ceea ce ne înconjoară. În prima carte a Sfintei Scripturi, 
Genesa, aflăm că Dumnezeu le-a creat pe toate prin Puterea Cuvântului Său: „Dumnezeu a zis: 
„Să fie lumină!” Şi a fost lumină”, „Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea 
cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi 
anii şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a 
fost”, „Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor; vite, târâtoare şi fiare 
pământeşti după soiul lor.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, 
vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau 
bune” (Genesa 1: 3, 14 - 16, 24 - 25). 
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Primii oameni, Adam și Eva, au fost creați după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu: „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” (Genesa 1: 26 - 27). 
Adam a fost creat din țărâna pământului și a primit suflare de viață: „Domnul Dumnezeu a 
făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un 
suflet viu” (Genesa 2: 7). Eva a fost creată ca ajutor potrivit lui Adam: „Atunci, Domnul 
Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una 
din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul 
Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os 
din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi femeie (Eva), pentru că a fost luată din 
om.” (Genesa 2: 21 - 23). 

Dumnezeu a dat omului în administrare întreaga creație: „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” (Genesa 
1: 28 - 30).  
 
Vocabular 

Genesa = prima carte a Bibliei, Facerea, Creaţia 
țărână = pământ sfărâmat mărunt 
 

Întrebări 
 1. Despre ce discutau cei doi prieteni (Andrei și Pavel)? 

 2. Care sunt dovezile care ne ajută să vedem Mâna Lui Dumnezeu în creație? 
3. Cum a apărut viața pe pământ? 
4. Cum a fost creat omul? 
5. Ce poruncă le-a dat Dumnezeu primilor oameni? 
 

De memorat: 
„Eu am făcut pământul şi am făcut pe om pe el; Eu, cu mâinile Mele, am întins cerurile şi 

am aşezat toată oştirea lor.” (Isaia 45: 12) 
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Cântec:
Stau şi privesc cerul 
https://reteacrestina.ro/cantare-crestina/stau-si-privesc-cerul

 
1. Stau şi privesc cerul minunat 
    Şi mă întreb cine l-a creat? 
    Cine conduce strălucitor 
    Mersul stelelor? 
 
R: Domnul toate le-a creat, 
     O, cât e de minunat! 
     Fără de margini, iubirea Sa 
     E speranţa mea! 
 
2. Cine-a făcut mierea florilor, 
    Mii de albine s-o ducă-n zbor, 

     
Iar prin păduri, ciripind zglobii, 
Păsărele mii? 

 
3. Cine aprinde lumina-n zori 
    Şi strânge apă s-o pună-n nori? 
    Cine veghează s-avem oricând 
    Pâine pe pământ? 
 
4. Cine-a făcut după chipul Său 
    Oameni, copii ai lui Dumnezeu? 
    Cine-a ţesut, bun şi iubitor, 
    Fericirea lor? 

 
Să exersăm 
1. Cu ajutorul Dicționarului Explicativ al Limbii Române și al celui Biblic, explicați 
înțelesul cuvintelor subliniate din textul de la paginile 9 şi 10! 
 
2. „Știu, vreau să știu, am învățat” despre crearea omului:  

ȘTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT 
................................. ................................. ................................. 

 
3. Prezentați Creația, folosindu-vă de Metoda Cubului (Descrie!, Compară!, Asociază!, 
Analizează!, Aplică! şi Argumentează „Pro!” şi „Contra!”). 
 
Portofoliu (Muncă în perechi) 

Realizați un portofoliu despre Creația Lui Dumnezeu. Cereți ajutorul profesorului de 
religie. 

 
De reţinut: 

Dumnezeu este Creatorul. 
Toate au fost create prin Puterea Cuvântului Lui Dumnezeu. 
Omul a fost creat prin lucrarea Mâinilor Sale. 
Primii oameni au fost Adam și Eva. 
Omul a primit administrarea lucrurilor și ființelor create de Dumnezeu.
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BUCURIA DE A TRĂI 
Text biblic: Exodul 2: 1 - 25; Evrei 11: 23 – 29 

 
Captarea atenţiei: 

„Prin credinţă a fost ascuns Moise trei luni de părinţii lui când s-a născut ...”  
Evrei 11: 23a 

E seară. Familia se pregătește de culcare.  
― Andrei, în seara asta vreau să îți spun o 

întâmplare adevărată, pe care o găsim în Biblie. 
Tot ce găsim scris în această carte este adevărat și 
vrednic de crezut! zise tatăl. Vei vedea cum un 
copil de sclavi ajunge prinț. Întâmplarea noastră a 
avut loc cu mii de ani în urmă, în Egipt. 

― Tată, de ce spui că un copil de sclavi a ajuns 
prinț? Cum se poate așa ceva? 

― Pentru Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu 
putință. Aseară, ți-am povestit despre Iosif și frații lui. Cum el a ajuns în Egipt și a reușit să-și 
salveze frații și familia. Dar, după moartea lui Iosif, Biblia ne spune că faraonul care domnea, 
nu cunoștea faptele lui Iosif. Ascultă ce scrie în cartea a doua din Biblie (Exodul): „Peste Egipt 
s-a ridicat un nou împărat, care nu cunoscuse pe Iosif. El a zis poporului său: „Iată că poporul 
copiilor lui Israel este mai mare şi mai puternic decât noi. Veniţi să ne arătăm dibaci faţă de 
el, ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească şi el cu 
vrăjmaşii noştri, să ne bată şi să iasă apoi din ţară.” Şi au pus peste ei isprăvnicei, ca să-i 
asuprească prin munci grele. Astfel a zidit el cetăţile Pitom şi Ramses, ca să slujească de 
hambare lui Faraon. Dar, cu cât îl asupreau mai mult, cu atât se înmulţea şi creştea, şi s-au 
scârbit de copiii lui Israel. Atunci, egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Le-au 
făcut viaţa amară prin lucrări grele de lut şi cărămizi şi prin tot felul de lucrări de pe câmp; în 
toate muncile acestea, pe care-i sileau să le facă, erau fără niciun pic de milă” (Exodul 1: 8 - 
14). Pentru că poporul evreu creștea la număr, faraon a dat poruncă poporului său să arunce în 
râu orice copil de parte bărbătească, care se va naște. Într-un asemenea timp, într-o familie de 
evrei, se naște un băiețel frumos. Părinții au fost foarte bucuroși, la fel cum am fost și noi la 
nașterea ta, Andrei. Așa că, au hotărât să îl ascundă. Dar, după trei luni, și-au dat seama că era 
prea periculos. Au construit un sicriaș din nuiele, l-au uns cu smoală și apoi l-au așezat pe Nil. 
„Sora copilului pândea la o depărtare oarecare, ca să vadă ce are să i se întâmple. Fata lui 
Faraon s-a coborât la râu să se scalde, şi fetele care o însoţeau se plimbau pe marginea râului. 
Ea a zărit sicriaşul în mijlocul trestiilor şi a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis şi a văzut 
copilul: era un băieţaş care plângea. I-a fost milă de el şi a zis: „Este un copil de-al evreilor!” 
Atunci, sora copilului a zis fetei lui Faraon: „Să mă duc să-ţi chem o doică dintre femeile 
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evreilor ca să-ţi alăpteze copilul?” „Du-te”, i-a răspuns fata lui Faraon. Şi fata s-a dus şi a 
chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis: „Ia copilul acesta, alăptează-mi-l şi îţi voi 
plăti.” Femeia a luat copilul şi l-a alăptat. Copilul a crescut şi ea l-a adus fetei lui Faraon, şi 
el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise (Scos), „căci”, a zis ea, „l-am scos din ape” (Exodul 2: 4 
- 10). Moise a crescut mare și a avut bucuria să-L cunoască pe Dumnezeu și să elibereze poporul 
său evreu din robia egipteană. Dar, despre acestea, îți voi povesti mâine seară. 

― Tată, care a fost pentru tine cea mai fericită zi din viață? 
― Ziua în care Isus Hristos m-a eliberat și pe mine din robia păcatului, a morții. Dar cea mai 

fericită zi va fi cea în care ne vom revedea cu Mântuitorul nostru, în Împărăția Cerurilor. Mă 
rog să poți și tu să Îl cunoști pe Isus ca Domn și Mântuitor personal. Vei vedea că acea zi va fi 
cea mai fericită din viața ta, Andrei.  

 
 

Vocabular:  
sclav = persoană lipsită de orice drepturi, aflată în proprietatea deplină a unui stăpân 

   pentru care muncește; rob  
faraon = titlu pe care îl purtau vechii regi ai Egiptului 
dibaci = priceput, îndemânatic, iscusit, abil 
Mântuitor = izbăvitor, eliberator, salvator, Isus Mesia 

 
 
Întrebări 

1. Unde are loc întâmplarea povestită de tatăl lui Andrei? 
2. Cum au ajuns evreii să fie sclavi? 
3. De ce dorea faraon să piară copiii de parte bărbătească ai evreilor? 
4. Cum a purtat de grijă Dumnezeu copilașului din coșul de nuiele? 
5. De ce i-au dat copilaşului numele Moise? 
6. Care a fost cea mai importantă zi din viața tatălui lui Andrei? 
7. Care a fost cea mai fericită zi din viața ta? Explică! 

 
De memorat: 

„Prin credinţă a fost ascuns Moise trei luni de părinţii lui când s-a născut, pentru că vedeau 
că era frumos copilul şi nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca împăratului. Prin credinţă Moise, 
când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere 
împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El 
socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii 
pironiţi spre răsplătire.” (Evrei 11: 23 - 26) 
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Poezie: 
Naşterea lui Moise 

Un om ce-a fost de neam Levit, 
Cu o Levită s-a-nsoţit. 
Un fiu, femeia a născut. 
Că e frumos ea a văzut 
Şi l-a ascuns, ca nu cumva 
Să îl zărească cineva, 
Trei luni. Apoi, n-a mai putut. 
Atunci, din papură-a făcut 
Un sicriaş. L-a căptuşit 
Cu lut, cu smoală l-a smolit, 
Iar pe copil l-a aşezat 
În el şi-a mers de l-a lăsat 
Pe malul râului, ascuns 
Într-un hăţiş de nepătruns, 
Format din trestii. Sora lui – 
Adică a copilului – 
De la distanţă doar pândea, 
Voind să ştie ce avea 
Să i se-ntâmple fratelui. 
Dar fiica Faraonului, 
În acea vreme, s-a-ndreptat 
Spre râu, să meargă la scăldat. 
Fetele care-o însoţeau 
Pe malul apei se plimbau. 
Ea, între trestii, a zărit 
Acel sicriu şi-a poruncit, 
Îndată, roabei, să se ducă 
Şi-apoi, la ea să îl aducă. 
Primindu-l, fata s-a grăbit 
Să îl deschidă şi-a găsit 
Un băieţel, în sicriaş. 
Plângea sărmanul copilaş, 
Iar ei, milă i s-a făcut 
Şi-a zis atunci când l-a văzut:

„Priviţi copilul, fetelor! 
El este al Evreilor!” 
Atunci, sora băiatului, 
La fata Faraonului, 
S-a dus de s-a înfăţişat 
Şi cu sfială a-ntrebat: 
„Vrei, la Evrei, ca să mă duc, 
Să-ncerc o doică să-ţi aduc, 
Ca să îl poată alăpta?” 
„Du-te degrabă! Nu mai sta!” – 
A zis fiica-mpăratului. 
Fata pe a copilului 
Mamă s-a dus de a chemat-o, 
Şi-n grabă a înfăţişat-o. 
Fata lui Faraon a spus: 
„Acest copil trebuie dus 
La tine. Îl vei alăpta 
Şi plată tu vei căpăta!” 
Femeia, pruncul şi-a luat 
Şi, astfel, ea l-a alăptat. 
Copilul a crescut şi-apoi, 
Mama îl duse înapoi, 
La fata Faraonului, 
Care i-a pus feciorului 
Numele „Moise” – tălmăcit, 
Înseamnă „Scos”; „căci L-am găsit 
La râu” – a zis ea – „colo jos, 
Şi chiar din apă, eu l-am scos.” 
Pe-acel copil ce l-a găsit, 
Ea al ei fiu l-a socotit. 

(Exodul 2 – Biblia în versuri) 
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Să exersăm 
1. Completați spațiile libere, folosind cuvintele potrivite. 

Moise s-a născut într-o familie de _________. El a fost ascuns timp de __________ luni. Apoi 
a fost pus într-un _______________ și l-au așezat pe râul ________. 

 
  2. Împreună cu colegul/ colega de bancă, explică de ce crezi că Moise a ales să sufere 
alături de poporul său, în loc să se bucure de poziția sa de prinț al Egiptului. Ce ați fi făcut 
voi în locul lui? Prezentați-vă răspunsurile în faţa clasei. 
 

3. Împărțiți pe echipe, explicați modul în care păcatul ne ține robi. Prezentați 
explicaţiile în fața clasei! 

 
4. Citiți cu atenție Psalmul 1. Explicați care sunt lucrurile care ne pot face fericiți! 

Notați ideile în caiet! 
 
5. Cu ajutorul unei concordanțe biblice, căutați referințele biblice despre Moise. 

Realizați portretul lui Moise, pe baza acestora. 
 
 
De reţinut: 

Poporul evreu a ajuns să fie înrobit în Egipt. 
Faraonul a poruncit ca toți copiii de parte bărbătească ai evreilor să fie uciși. 
Un copil evreu este pus într-un coș din nuiele și aruncat pe râul Nil. 
Fiica lui faraon salvează acest copil și îi dă numele Moise (Scos). 
Moise ajunge eliberatorul evreilor din Egipt. 
Isus este Mântuitorul (eliberatorul) nostru din robia păcatului. 
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OMUL ÎN RELAŢIE CU NATURA 
Text biblic: Matei 6: 25 – 33 

 
Captarea atenţiei: 

„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi ...” Matei 6: 33a 
 
Era o zi frumoasă de sâmbătă. Andrei s-a 

trezit devreme. Azi, va merge la munte împreună 
cu bunicul lui. 

― Bunicule, abia aștept să ajungem! 
― Mă bucur mult că ai dorit să vii cu mine, 

anul acesta! spuse bunicul. 
― De ce faci excursia aceasta în fiecare an, 

bunicule? 
― Cu fiecare excursie pe care o fac, descopăr 

tot mai multe lecții pe care mi le oferă natura 
creată de Dumnezeu. Dacă privești cu atenție, poți să vezi cât de Măreţ este Dumnezeul nostru! 
Cum El poartă de grijă într-un mod atât de minunat întregii creații! Într-un mod cu totul special, 
Dumnezeu ne dă nouă tot ceea ce avem nevoie, în fiecare zi. Trebuie să ne lăsăm cu totul în 
Mâna Sa. Hai să ne așezăm aici pe iarbă și să îți citesc și ție din Biblie, despre prima lecție pe 
care eu am învățat-o de la natura creată de Dumnezeu! 

Bunicul își scoase Biblia din rucsac și începu să citească din Evanghelia după Matei, din 
capitolul 6, de la versetul 26. 

― Ascultă, Andrei, ce spune Biblia! Sunt cuvintele Mântuitorului: „Uitaţi-vă la păsările 
cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare, şi totuşi Tatăl 
vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? Şi apoi, cine 
dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui? Şi de ce vă 
îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici 
nu torc, nici nu ţes; totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca 
unul din ei. Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar 
mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin 
credincioşilor? Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: 
„Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel 
ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea 
Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6: 26 - 33). 

― Bunicule, ce înseamnă să căutăm Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui? 
― Să ai o relație personală cu Dumnezeu! Să vorbești cu el zilnic, să citești Cuvântul Lui, 

să iubești întreaga Sa creație, pe semenii tăi! Tot ce vedem în jurul nostru răspândește mireasma 
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dragostei Lui. Dacă ne dăm viața în Mâna lui Isus, El ne va purta de grijă! De asemenea, 
Dumnezeu ne-a dat nouă responsabilitatea de a administra și proteja natura și animalele. Tot ce 
facem, să facem ca pentru Domnul! Să știi, Andrei! Hărnicia am învățat-o de la furnică: „Ea n-
are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân, totuşi îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de-
ale mâncării în timpul secerişului.” (Proverbele 6: 7, 8). 

― Privind cu băgare de seamă la creația Lui Dumnezeu, putem să vedem Măreția și 
Înțelepciunea Lui, nu-i așa, bunicule? Despre aceste lucruri am învățat la Școala Duminicală. 
„Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de 
Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se 
văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de 
El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi” (Romani 1: 19, 20). 
 
 
Vocabular 

îngrijorare = temere, neliniște, preocupare 
grânar = magazie de cereale, hambar 
neprihănire = puritate, curățenie 
priveghetor = supraveghetor 

 
 
Întrebări 

1. Unde se duce Andrei? 
 2. De ce merge bunicul lui la munte, în fiecare an? 

3. Ce lecții a învățat Andrei? 
4. Ce alte lecții crezi că poți învăța privind natura creată de Dumnezeu? 
5. Care sunt lucrurile pentru care trebuie să Îi mulțumim Lui Dumnezeu? 
6. Cum ne poartă Dumnezeu de grijă, în fiecare zi? 
 
 

De memorat: 
 „Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti şi cântaţi şi 

aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate 
lucrurile în Numele Domnului nostru Isus Hristos.” (Efeseni 5: 19, 20) 



 

 
18 

 

Poezie: 
Învaţă de la toate! 

Traian Dorz 
 

Învaţă de la apă să ai statornic drum,  
Învaţă de la flăcări că toate-s numai scrum. 
Învaţă de la umbră să taci şi să veghezi,  
Învaţă de la stâncă cum neclintit să crezi. 
Învaţă de la soare cum trebuie să apui,  
Învaţă de la piatră cât trebuie să spui. 
Învaţă de la vântul ce adie pe poteci,  
Cum trebuie prin lume tu liniştit să treci. 
Învaţă  de la toate, că toate-ţi sunt surori,  
Cum trebuie să treci frumos prin viaţă, cum poţi 
frumos să mori. 
Învaţă de la vierme că nimeni nu-i uitat,  
Învaţă de la nufăr să fii mereu curat. 
Învaţă de la flăcări ce avem de ars în noi,  
Învaţă de la ape să nu dai înapoi. 

Învaţă de la umbră să fii smerit ca ea,  
Învaţă de la stâncă să-nduri furtuna grea. 
Învaţă de la soare ca vremea să-ţi cunoşti,  
Învaţă de la stele că-n cer sunt numai oşti. 
Învaţă de le greier când singur eşti să cânţi,  
Învaţă de la lună să nu te înspăimânţi. 
Învaţă de la vulturi când umerii ţi-s grei  
Şi du-te la furnică să vezi povara ei. 
Învaţă de la floare să fii gingaş ca ea,  
Învaţă de la oaie să ai blândeţea sa. 
Învaţă de la păsări să fii mai mult în zbor,  
Învaţă de la toate că totu-i trecător. 
Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea-n care treci,  
Să-nveţi din tot ce piere cum să trăieşti  
pe veci! 

 
Să exersăm 

1. Explică următoarele expresii: a purta de grijă, a fi neprihănit, a administra. 
 

2. Scrie 3 - 5 propoziții în care să prezinți felul în care Dumnezeu îți poartă de grijă. 
 
3. Împărțiți pe echipe, folosind Metoda Ciorchinelui, prezentați aspectele vieții în care 

se vede purtarea de grijă a lui Dumnezeu. 
 
4. Realizați un portofoliu în care să prezentați modul în care voi protejați natura creată 

de Dumnezeu. 
 

De reţinut: 
Dumnezeu a creat întreaga natură. 
Dumnezeu ne poartă de grijă, în fiecare zi, în toate aspectele vieții. 
Noi, oamenii, suntem administratori ai creației Lui Dumnezeu. 
Trebuie să folosim în mod înțelept resursele oferite de Dumnezeu. 
Poţi învăța lecții valoroase, privind „cu băgare de seamă” la creația Lui Dumnezeu. 
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VIAŢA VEŞNICĂ ESTE OFERTA LUI DUMNEZEU 
Text biblic: Ioan 3: 1 – 21 

 
Captarea atenţiei: 

„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.” Ioan 3: 16 

 
Andrei era puţin agitat în sala de aşteptare a 

spitalului. Fratele lui mai mic avusese un 
accident. Avea nevoie urgentă de o transfuzie 
de sânge, dar avea o grupă sanguină rară. După 
ce toţi membrii din familie au fost testaţi, au 
descoperit că numai Andrei avea aceeași grupă 
sanguină cu Ciprian. L-au întrebat dacă dorea 
să-i dea sânge lui Ciprian, pentru ca el să scape 
cu viaţă şi, după câteva clipe de ezitare, Andrei 
răspunse cu o voce tremurândă: 

― Îl iubesc pe Ciprian. Dacă sângele meu îl va ajuta să trăiască, sigur că-i dau! 
Totul fu pregătit şi medicul îl chemă pe Andrei în sală. El părea cam îngrijorat şi după ce se 

aşeză pe pat îl întrebă pe doctor: 
― Eu după cât timp voi muri? 
Doctorul îl privi uimit şi apoi îl întrebă: 
― Tu ai crezut că o să mori? 
― Păi da, dacă îi dau sângele meu lui Ciprian, eu voi muri. Iar el va trăi. 
Doctorul îl asigură că va lua din sângele lui doar puţin pentru a-l ajuta pe frăţiorul lui să-şi 

revină, iar el va putea curând după aceea să se ridice din pat şi să alerge. 
Când părinţii au aflat ce s-a întâmplat, l-au îmbrăţişat pe Andrei şi mama i-a spus: 
― Îmi pare rău că nu ne-am gândit să-ţi explicăm cum se procedează. Dar tu eşti un băiat 

foarte curajos. 
― Da, interveni tata. Asta dovedeşte cât de mult îl iubeşti pe Ciprian şi lucrul acesta îmi 

aminteşte de Domnul Isus Hristos. Tu ai vrut să-ţi dai viaţa ca Ciprian să trăiască o vreme aici 
pe pământ. Isus, Singurul Fiu al lui Dumnezeu, Şi-a dat viaţa pentru ca oricine crede în El să 
trăiască veşnic. 

Apoi mângâindu-i părul cârlionţat, tatăl adăugă: 
― Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru tine, Andrei! 

(Cheițe pentru copii – volumul I – Ziua 10 (adaptare)) 
Cum pot avea viață veșnică? Răspunsul la această întrebare îl dorea și un fariseu pe nume 

Nicodim. El a venit la Isus ca să afle răspuns. Isus i-a explicat că omul este păcătos (mort) și el 
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trebuie să se nască din nou ca să poată moșteni viața veșnică. Viața veșnică este darul Lui 
Dumnezeu și ea se primește prin credința în jertfa mântuitoare a Domnului Isus Hristos! „Căci, 
pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi. 
Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi 
cineva să moară. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram 
noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi 
neprihăniţi prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci, dacă atunci 
când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult 
acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. Şi nu numai atât, dar ne şi 
bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea.”  
(Romani 5: 6 - 11). 

De asemenea, un om născut din nou se botează, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, 
mărturisind în felul acesta transformarea pe care a făcut-o Isus în viața lui. Botezul este porunca 
lui Dumnezeu. „Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice 
făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit”.” (Marcu 
16: 15, 16); „Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire” (Romani 10: 9, 10). 
 
Vocabular 

ezitare = nehotărâre, șovăială 
jertfă = sacrificiu, ofrandă 
veșnică = eternă, fără sfârşit 
 

Întrebări: 
1. Unde se afla Andrei? De ce se afla el acolo? 
2. Ce credea Andrei că se va întâmpla cu el dacă va dona sânge? 
3. Cum putem avea viață veșnică ? 
4. Cum putem fi mântuiți? 
5. De ce a murit Isus în locul nostru? 
 
 

De memorat: 
„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui 

Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2: 8, 9) 
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Cântec: 
Măreţul Har! 

  
1. Măreţul har m-a mântuit 
    Pe mine din păcat. 
    Pierdut eram, dar m-a găsit, 
    De moarte m-a scăpat. 
 
2. Măreţul har m-a învăţat 
    S-o rup cu orice rău. 
    Ce scump mi-e azi tot harul dat;!    

Trăiesc prin har mereu.

3. Dureri, batjocuri, prigoniri 
    Adesea-am întâlnit; 
    Prin harul marii Lui Iubiri, 
    Eu toate-am biruit. 

 
4. Prin har ajunge-voi în cer  
    Cu slavă îmbrăcat, 
    Şi voi slăvi în veşnicii 
    Pe Cel ce har mi-a dat.

Cântările Evangheliei, Nr. 230, U.B.C.B.R., 2003 
  
 
Să exersăm 

1. Cu ajutorul Dicționarului Biblic, explică următorii termeni: 
jertfă, neprihănire, mântuire, credință, har. 
 

2. Alcătuiți propoziții folosind următoarele cuvinte/ expresii: 
jertfă, viață veșnică, mântuire, botez. 
 

3. Folosindu-te de „Pașii spre mântuire”, spune cel puțin unei persoane despre modul 
în care poate fi mântuită prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu. 

 
Pașii spre mântuire: 

 Recunoaște că ești păcătos - Romani 3: 23 „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi 
de slava lui Dumnezeu.” 

 Crede că Domnul Isus a murit pentru păcatele tale - Romani 5: 8 „Dar 
Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă 
păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” 

 Pocăiește-te de faptele tale - Faptele Apostolilor 3: 19 „Pocăiţi-vă dar şi 
întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la 
Domnul vremurile de înviorare.” 

 Mărturisește pocăința ta în apa botezului - 1 Petru 3: 21b „...botezul, care nu 
este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui 
Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos.” 
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De reţinut: 
Omul este păcătos. 
Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre. 
Prin credința în jertfa Lui, suntem mântuiți. 
Botezul este mărturia unui cuget curat. 
Dumnezeu oferă în dar viața veșnică.
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RECAPITULARE 
 

1. Citeşte cu atenție poezia Geneza 1 a lui Traian Dorz. Subliniază elemente ale creației 
lui Dumnezeu. 

  
Iată ce frumoasă lume 
din Lumină a făcut 
Dumnezeu, cu-nțelepciune, 
când Viața a-nceput. 
Pomi și flori și animale, 
ape limpezi, peștișori, 
păsări cântătoare, - toate 
numai cântec și culori! 

Însă nici un om, niciunde 
în aceste bucurii, 
nu erau pe lume încă, 
nici părinți și nici copii. 
Dumnezeu n-a vrut să fie 
fără om acest pământ 
și-a făcut pe-Adam și Eva 
oameni după Chipu-I Sfânt...

  
Ce frumoase-s toate câte le-a făcut 
Dumnezeu curate de la început; 
unde-i curăție, totul e frumos 
curăția însă, e doar în Hristos... 
 

2. Povesteşte pe scurt modul în care Dumnezeu l-a ocrotit și l-a salvat pe Moise în Egipt. 
 
3. Alcătuiește propoziții folosind cuvintele/ expresiile: a purta de grijă, jertfă, mântuire, 

viață veșnică. 
 
4. Realizează un desen pentru a ilustra felul în care Dumnezeu salvează omenirea din 

robia păcatului. 
 
5. Reamintește-ți „Pașii spre mântuire” completând ciorchinele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Notează în caiet versete biblice memorate în această unitate de învăţare.

PAȘII SPRE 
MÂNTUIRE
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 EVALUARE 
  
 1. Răspunde la următoarele întrebări: 
 a) Cine este creatorul omului?
 b) Cine a fost Moise? 
 c) Ce lecție importantă poți învăța privind cu „băgare de seamă” creația? 
 d) Cum poți fi mântuit? 
 I – un răspuns corect  B – 3 răspunsuri corecte
 S – 2 răspunsuri corecte FB – 4 răspunsuri corecte
  
 2. Explică înţelesul următoarelor cuvinte: mântuire, neprihănire, jertfă, har. 
 I – o explicaţie corectă  B – 3 explicaţii corecte
 S– 2 explicaţii corecte  FB – 4 explicaţii corecte
  
 3. Alege răspunsul corect. Scrie A (adevărat) sau F (fals). 
 a) Omul a fost creat în a șasea zi. 
 b) Moise a fost prințul Egiptului.
 c) Omul nu trebuie să muncească pentru pâinea cea de toate zilele. 
 d) Omul este mântuit prin jertfa Domnului Isus Hristos.
 I – un răspuns corect  B – 3 răspunsuri corecte
 S – 2 răspunsuri corecte FB – 4 răspunsuri corecte
  
 4. Completează versetul dat: 
 Ioan 3:16: „Fiindcă atât de mult......................Dumnezeu lumea,  
 că.....................pe singurul Lui Fiu, pentru ca.....................în El să nu piară, 
 ci.....................veşnică.” 
 I – un cuvânt corect      B – 3 cuvinte corecte
 S – 2 cuvinte corecte     FB – 4 cuvinte corecte
  
 5. Prezintă, în scris, „Pașii spre mântuire”. 
 I – prezintă un singur pas    B – prezintă trei pași
 S– prezintă doi pași      FB – prezintă patru pași 
  
 Ai ajuns la finalul testului. Verifică-te cu atenţie! 
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ÎNVĂŢĂTURI DESPRE OM 
 

Unitatea 2. VIAŢA NOUĂ ÎN HRISTOS 

 
CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII CREŞTIN 

Text biblic: Faptele Apostolilor 11: 26 
 

Prin viaţa pe care a trăit-o după voia lui 
Dumnezeu Tatăl şi prin învăţăturile Sale, 
Domnul Isus a lăsat un model care trebuie 
urmat de fiecare dintre noi. 

A fi creştin înseamnă a fi ucenicul lui Isus, 
adică să-I urmezi învăţăturile şi modelul de 
viaţă. Ucenicii au fost oameni care s-au pocăit, 
au crezut în Domnul Isus,  L-au mărturisit în 
apa botezului şi au trăit o viaţă plăcută lui 
Dumnezeu. Pocăinţă înseamnă să-ţi 
mărturiseşti păcatele, să-ţi pară rău pentru 
păcatele făcute, să nu mai păcătuieşti şi să repari lucrurile pe care păcatul le-a stricat în viaţa ta. 

În Ioan 1: 12, Biblia spune: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele 
Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.”. Aşadar, a crede în Domnul Isus 
înseamnă să-L primeşti în viaţa ta ca Domn şi Mântuitor. Potrivit versetului dat, creştinii mai 
sunt numiţi şi copii ai lui Dumnezeu, deoarece aparţin familiei lui Dumnezeu. Copiii lui 
Dumnezeu Îl iubesc pe Dumnezeu şi aceasta se vede în viaţa trăită în ascultare de El. De 
asemenea, ei vorbesc cu Tatăl lor în rugăciune, iar Dumnezeu le vorbeşte prin Biblie, unde le 
este descoperită voia Lui cu privire la vieţile lor. 

Un creştin adevărat îşi iubeşte semenii, îi ajută şi le vorbeşte despre dragostea, mila şi 
bunătatea lui Dumnezeu. 

Creştinii merg la biserică, unde se închină înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune şi cântare. 
De asemenea ei ascultă predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, învăţând voia Lui. La biserică, 
creştinii au părtăşie unii cu alţii; Psalmistul David, în Psalmul 133: 1, spune: „Iată, ce plăcut 
şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună!”. 
 
Vocabular 

model = persoană, realizare, operă care, prin valoare sau calități, poate servi ca exemplu  
 ucenic =  persoană care învață de la o altă persoană 
 pocăinţă = mărturisirea păcatelor şi regret, căinţă pentru păcatele săvârşite 
 semenii/ seamăn (la singular) = aproapele cuiva, om 
 părtăşie = relaţie specială cu cineva, prietenie, solidaritate, tovărăşie 
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Întrebări 
1. Cine este modelul de urmat al creştinilor? 
2. Ce înseamnă să fii creştin? 
3. Cum intri în familia lui Dumnezeu? 
4. Care este comportamentul unui creştin? 
 
 

De memorat: 
„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se 

facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui 
om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1: 12 - 13) 
 
 
Cântec: 

 
Să strălucesc ca o rază 

1. Să strălucesc ca o rază a soarelui frumos, 
Astfel Isus mult doreşte să-I fiu Lui de folos. 

R: O rază de soare, pentru Isus arzătoare; 
            Ca raza de soare să luminez eu doresc! 

2. Chiar când fac cel mai mic lucru, mă vede Domnul meu; 
Deci vreau, prin faptele mele, să strălucesc mereu. 

3. În viaţa mea, să se vadă lumina lui Isus 
Ca-n jurul meu să se ştie că sunt născut de sus! 

4. Pe cei căzuţi în păcate vreau să-i călăuzesc, 
Ca să-i câştig pentru Domnul, cu El să îi unesc! 

5. Ca raza soarelui dulce vreau să lucesc mereu 
Până când Domnul mă cheamă să vin la tronul Său! 

Cântările Evangheliei, Nr. 456, U.B.C.B.R., 2003  
 
 

Ce minunat e să fii dintr-o familie 
/: Ce minunat e să fii dintr-o familie, 
Familia Sfântă-a Domnului Isus! :/ 

 
R: /: Suntem o familie unită,              Familia care iubeşte, 
       Suntem o familie reală,              Familia Domnului Isus! :/ 

Lăudaţi pe Domnul!, Nr. 632, S.B.R., Oradea, 2006 
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Să exersăm 
1. Alcătuieşte enunţuri cu ajutorul cuvintelor:  

ucenic, model, creştin, biserică, Mântuitor. 
 

2. Completează enunţurile cu cuvintele dintre paranteze. 
A fi creştin înseamnă a fi……….lui Isus, adică să-I urmezi……….şi modelul de viaţă. 

Ucenicii au fost……….care s-au pocăit, ……….în Domnul Isus, ……….în apa botezului şi au 
trăit o viaţă……….lui Dumnezeu. Pocăinţă înseamnă să-ţi mărturiseşti………., să-ţi pară rău 
pentru păcatele făcute, să nu mai păcătuieşti şi să repari lucrurile pe care păcatul  le-a stricat în 
viaţa ta. 

(ucenicul, învăţăturile, oameni, au crezut, L-au mărturisit, plăcută, păcatele) 
 

3. Realizează, în caiet, ciorchinele: „COPIII LUI DUMNEZEU”, apoi completează-l 
cu termeni potriviți, folosind textul lecţiei. 
 

 

4. Psalmul 133: 1 spune: „Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună!”. 
Prezintă în 5 - 10 propoziţii frumuseţea părtăşiei creştine.

Copiii lui  
Dumnezeu 

Îl iubesc pe 
Dumnezeu
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Aplicaţie 
1. Discută cu colegul tău şi identifică acţiuni/ activităţi prin care să ilustrezi afirmaţia 

din text: Copiii Domnului Îl iubesc pe Dumnezeu şi aceasta se vede în viaţa trăită în ascultare 
de El.  

2. Scrie numele a 3 - 5 persoane cu care te întâlneşti frecvent la biserică. 
3. Găseşte în următoarea săptămână cel puţin o persoană căreia să-i vorbeşti despre 

dragostea, mila şi bunătatea lui Dumnezeu. 
 
 
Portofoliu 

Desenează clădirea bisericii în care te închini lui Dumnezeu. 
 
 

De reţinut: 
Domnul Isus a lăsat un model care trebuie urmat. 
A fi creştin înseamnă a fi ucenicul lui Isus. A crede în Domnul Isus înseamnă să-L primeşti 

în viaţa ta ca Domn şi Mântuitor. 
Creştinii mai sunt numiţi şi copii ai lui Dumnezeu, deoarece aparţin familiei lui Dumnezeu. 
Creştinii merg la biserică unde se închină înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune şi cântare şi 

au părtăşie unii cu alţii. 
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BUCURIA IERTĂRII 
Text biblic: 1 Ioan 1: 9; Psalmul 32: 1, 2; Psalmul 51: 12; Matei 18: 21 – 35 

 
 

Biblia afirmă că orice neascultare de 
Dumnezeu este păcat, iar plata păcatului 
este moartea. Pentru păcatele noastre 
Domnul Isus a murit pe cruce şi prin 
sângele Lui putem să fim iertaţi de orice 
păcat. 

În 1 Ioan 1: 9, Biblia spune: „Dacă 
ne mărturisim păcatele, El este 
credincios şi drept ca să ne ierte 
păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire”. Pentru a avea păcatele iertate, trebuie să le 
mărturisim înaintea lui Dumnezeu, să ne cerem iertare şi să ne pocăim. Dumnezeu, în dragostea 
Lui, nu oboseşte iertând şi, de aceea, este gata să ne primească şi să ne ierte când venim sinceri 
înaintea Lui. 

Omul, care a avut parte de iertarea lui Dumnezeu în viaţa lui, este plin de bucurie şi de pace 
în inimă. 

Sfânta Scriptură ne învaţă în Evanghelia după Matei, capitolul 18, să îi iertăm pe cei care ne 
greşesc ori de câte ori este nevoie, deoarece şi noi avem parte de iertarea lui Dumnezeu. În 
Pilda robului nemilostiv, Domnul Isus ne spune că un împărat a început să facă socoteala cu 
supuşii săi şi i-a fost adus unul dintre ei, care îi datora zece mii de galbeni. Fiindcă n-avea cu 
ce plăti, stăpânul a hotărât să-l vândă pe el, nevasta şi copiii lui şi tot ce are pentru ca datoria să 
fie plătită. Robul, auzind sentinţa, a căzut în genunchi şi a cerut îndurare. Stăpânului i s-a făcut 
milă de el şi i-a iertat toată datoria. Robul a plecat spre casă bucuros şi, în drum, s-a întâlnit cu 
un tovarăş care îi datora o sută de lei. Robul i-a cerut să-i plătească datoria, dar tovarăşul l-a 
rugat să-l mai îngăduie şi îi va plăti. El n-a vrut să-l ierte şi l-a aruncat în temniţă. Auzind 
împăratul cum s-a purtat robul său, l-a chemat la el şi l-a aruncat în temniţă până va plăti tot ce 
datora. Domnul Isus încheie pilda spunând că aşa va face şi Dumnezeu Tatăl cu cei care nu-i 
iartă din toată inima pe cei ce le greşesc. 

Aşadar, dacă Dumnezeu ne iartă şi avem bucuria iertării în inimile noastre, trebuie să-i  
iertăm şi noi din toată inima pe cei care ne greşesc. 
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Vocabular 
rob = om aflat în dependență totală față de stăpân, sclav 
a face socoteala = a socoti, a calcula 
galbeni = vechi monede de aur 
sentinţă = hotărâre, decizie a unei instanțe judecătorești, verdict 
temniţă = închisoare, pușcărie 

 
 
Întrebări 

1. Care este plata păcatului? 
2. Cum putem avea păcatele iertate? 
3. Cine oferă iertarea pentru păcatele noastre? 
4. Ce învăţăm din „Pilda robului nemilostiv”? 
 
 

De memorat: 
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne 

curăţească de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1: 9) 
 
 
 
Cântec: 

Răscumpărătorul 
 
1. Răscumpărătorul, Cel venit de sus, 

Scumpul nostru Miel, Mesia, e Hristos Isus. 
 

R: Mulțumim, o, Tată! Pe Fiul ni L-ai dat 
Și Duhul cel Sfânt, în noi, din plin a fost turnat. 

2. Răscumpărătorul, pentru noi jertfit, 
Scumpul nostru Miel, Mesia, fie preamărit. 
 

3. Când voi fi în slavă, stând în fața Sa, 
Veșnic, pe slăvitul Rege Îl voi lăuda.   

Cântările Evangheliei, Nr. 140, U.B.C.B.R., 2003 
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Să exersăm   
1. Citeşte cu atenţie cele două texte. Ce ai observat? 
a) „Biblia afirmă că orice neascultare de Dumnezeu este păcat, iar plata păcatului este 

moartea. Pentru păcatele noastre, Domnul Isus a murit pe cruce şi prin sângele Lui putem 
să fim iertaţi de orice păcat.” 

b) Biblia afirmă că orice neascultare a mea de Dumnezeu este păcat, iar plata păcatului 
meu este moartea. Pentru păcatele mele, Domnul Isus a murit pe cruce şi prin sângele 
Lui pot să fiu iertat de orice păcat.” 

Transcrie al doilea text. 
 
2. Alcătuieşte două enunţuri folosind sensurile diferite ale expresiei a face socoteala. 
 
3. Desenează 3 - 5 „galbeni” în  fiecare săculeţ. 

Scrie: a) ce ai iertat tu cuiva         b) ce ţi s-a iertat ţie de către cineva 

Aplicaţie 
1. Discută cu un coleg de clasă afirmaţia: „Omul care a avut parte de iertarea lui Dumnezeu 

în viaţa lui este plin de bucurie şi de pace în inimă.” 
2. Motivaţi de ce oamenii trebuie să îi ierte pe cei ce le-au greşit. 
 

Portofoliu (Activitate pe grupe) 
Redaţi prin benzi desenate „Pilda robului nemilostiv”. 
 
 

De reţinut:  
Orice neascultare de Dumnezeu este păcat, iar pedeapsa, pentru orice păcat, este inevitabilă. 
Domnul Isus a murit pe cruce şi prin sângele Lui putem să fim iertaţi de orice păcat. 
Trebuie să ne mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu, să ne cerem iertare şi să ne pocăim. 

Dumnezeu este gata să ne primească şi să ne ierte atunci când venim sinceri înaintea Lui. 
Omul care a avut parte de iertarea lui Dumnezeu în viaţa lui este plin de bucurie, de pace în 

inimă şi le oferă iertarea tuturor celor ce i-au greşit. 
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DUMNEZEU DĂ PUTEREA DE A TRĂI VIAŢA CREŞTINĂ 
Text biblic: 1 Corinteni 10: 13; Matei 4: 1 – 11 

 
Viaţa creştină este viaţa nouă, pe care omul o 

trăieşte după ce a devenit creştin. Deşi este o viaţă 
binecuvântată, Dumnezeu îngăduie uneori încercări şi 
ispite, prin care creştinul să se apropie mai mult de El, 
fiindu-I tot mai plăcut Lui. 

Biblia ne învaţă că, atunci când Dumnezeu 
îngăduie să fim ispitiţi, împreună cu ispita, ne 
pregăteşte şi mijlocul de a ieşi din ea şi ne dă şi puterea 
de a birui. 

În Evanghelia după Matei, în capitolul 4, ni se spune că Domnul Isus a stat în pustie şi a 
postit patruzeci de zile. Ispititorul s-a apropiat de El, spunându-I că, dacă este Fiul lui 
Dumnezeu, ar trebui să poată transforma pietrele în pâini, Domnul i-a răspuns, folosind 
Scripturile, că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu. Apoi, diavolul L-a urcat pe un munte înalt şi I-a cerut să se închine înaintea lui şi 
Îi va da toate împărăţiile pământului. Domnul Isus i-a răspuns că este scris să te închini numai 
lui Dumnezeu şi numai Lui să-I slujeşti. Diavolul L-a dus apoi pe streaşina acoperişului 
Templului şi I-a zis că dacă este Fiul lui Dumnezeu, ar trebui să se arunce în gol căci Dumnezeu 
le va porunci îngerilor Săi să-L păzească. Domnul Isus i-a răspuns că este scris să nu ispiteşti 
pe Domnul, Dumnezeul tău. Diavolul a plecat de la El şi au venit apoi nişte îngeri care au 
început să-I slujească. Observăm aici că Domnul Isus de fiecare dată răspunde la ispită folosind 
Cuvântul lui Dumnezeu. 

Zilnic, diavolul ne ispiteşte prin firea noastră pământească, prin oamenii din jurul nostru, 
provocându-ne să facem lucruri care nu-I plac lui Dumnezeu. Ispitele nu pot fi biruite prin 
forţele noastre proprii, ci numai cu ajutorul lui Dumnezeu, prin rugăciune şi fiind ascultători de 
Cuvântul lui Dumnezeu. 

În calitate de copii ai lui Dumnezeu, trebuie să avem milă şi de cei mai slabi, care nu biruiesc 
ispita, să-i ajutăm să lupte împotriva ispitelor prin rugăciune şi în supunere faţă de Biblie. 
 
 
Vocabular 

ispită = îndemn la rău, încercare prin care se dovedeşte credinţa cuiva 
a birui = a învinge 
ispititorul = diavolul, cel rău, Satana 
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Întrebări 
1. Care a fost prima ispită cu care s-a apropiat diavolul de Domnul Isus? 
2. Ce i-a cerut diavolul Domnului Isus în a doua ispită? 
3. Cum a răspuns Domnul Isus la fiecare ispită a diavolului? 
4. Cum pot birui creştinii ispitele? 
 

De memorat:  
„Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, 

care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a 
pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” (1 Corinteni 10: 13) 

 
 

Poezie: 
Noi, copilaşii 

Traian Dorz
 
Noi, copilaşii, azi, Isus, 
Privirea ne-o-ndreptăm în sus 
Spre Tine, scump Mântuitor, 
Isuse, bunule Păstor. 
 
Suntem micuţi, dar vrem cu dor 
Să bem din sfântul Tău izvor, 
Din viul Tău Cuvânt să bem, 
C-ai Tăi şi noi suntem!

 
Isuse, Doamne, te rugăm 
Să ne ajuţi să ascultăm, 
Când Tu ne-nveţi cum să trăim, 
Cuminţi şi buni să fim. 
 
Prin harul Tău, Tu să ne creşti, 
Să ne conduci cum Tu voieşti, 
Şi-n viaţă, cât o vom trăi, 
Să Te putem iubi! 

 
Cântec  

O carte am în gând 
 

/:O carte am în gând,  
Nu-i alta pe pământ, 
Ce viaţă-mi dă când eu citesc din ea;  
E Cartea, Biblia. 
În Biblie citesc 
Cum trebuie să trăiesc, 
Curat şi sfânt în fapt şi gând 
Pe Domnul lăudând.: /x3 

https://www.resursecrestine.ro/cantece/74474/o-carte-am-in-gand 
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Să exersăm 
1. Alege răspunsul corect. Scrie DA sau NU în dreptul afirmațiilor de mai jos. 

a) În viaţa creştinului, Dumnezeu îngăduie doar bucurie. 
b) Dumnezeu ne ajută să biruim ispita.  
c) Domnul Isus a postit patruzeci de zile în Grădina cu măslini.  
d) Ispitele pot fi biruite de noi singuri.  
e) Domnul Isus l-a biruit pe diavolul folosind Cuvântul Domnului. 

 
2. Completează versetul cu vocalele corespunzătoare. Transcrie-l corect. 

„Is_s   _-_   r_sp_ns:   _st_   scr_s:  _m_l   n_  v_   tr_ _   n_m_ _   c_   p_  _n_, c_   c_   
 _r_c_   c_v_nt   c_r_    _ _s_   d_n   g_r_   l_ _   D_mn_z_ _.” 
 

3. Explică, folosind cuvinte proprii, ce înseamnă pentru tine „viaţă binecuvântată”. 
 
 
Aplicaţii 

1. Identifică ispitele cu care te confrunţi mai des. Cum lupţi împotriva lor? 
2. Impărtăşeşte cu colegii o situaţie în care ai învins ispita. Cum ai reuşit? 

 
 
Portofoliu 

Folosind Biblia, scrie în tabel cele trei ispitiri relatate în Matei 4: 1 - 11. 
 Ispitirea Răspunsul Domnului Isus 

1.   
2.   
3.   

 
 
De reţinut:  

Viaţa creştină este viaţa nouă pe care omul o trăieşte după ce a devenit creştin. În viaţa 
creştinului, Dumnezeu îngăduie uneori încercări şi ispite. 

Dumnezeu, împreună cu ispita la care ne supune, ne pregăteşte şi mijlocul de a ieşi din ea şi 
ne dă şi puterea de a birui. 

Zilnic, diavolul ne ispiteşte. Ispitele pot fi biruite numai cu ajutorul lui Dumnezeu, prin 
Cuvântul Lui cel sfânt.
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ALEGEREA BINELUI ÎN VIAŢĂ 
Text biblic: Deuteronomul 30: 15, 19, 20 

 
În fiecare zi, facem alegeri bune sau 

rele, care au urmări în vieţile noastre. 
Dumnezeu ne dă libertatea să alegem 
între bine şi rău, dar ne avertizează că 
alegerile noastre au urmări bune sau 
rele, după alegerea făcută. 

Deşi Dumnezeu ne dă libertatea de a 
alege între bine şi rău, Biblia ne 
îndeamnă să învăţăm să facem binele şi 
să ne lipim tare de bine, ferindu-ne de 
orice ni se pare rău. 

În Biblie, avem exemple de oameni care au ales binele în viaţă. Despre Moise, ni se spune, 
în Evrei 11: 24 – 26, că a ales să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, în loc să fie numit 
fiul fiicei lui Faraon şi să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El a făcut această 
alegere având în vedere răsplătirea binecuvântată pe care o promite Dumnezeu celor care aleg 
binele. De asemenea, despre Daniel, ni se spune că, deşi era într-o ţară străină, a ales să nu se 
compromită cu bucatele alese ale împăratului. Dumnezeu a binecuvântat alegerea lui Daniel şi 
i-a dat o înţelepciune deosebită. 

Unii oameni cred că pot alege şi binele şi răul, în acelaşi timp. Ei se înşală crezând că pot 
sluji la doi stăpâni, lui Dumnezeu şi lui Mamona. 

În Apocalipsa 3: 20 ni se spune: „ Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu 
şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine”. Domnul Isus este prezentat, în 
acest verset, stând la uşa inimii noastre şi aşteptând să-I deschidem. Decizia ne aparţine 
fiecăruia. De alegerea pe care o vom face depinde dacă vom avea sau nu parte de 
binecuvântările lui Dumnezeu. 
 
 

Vocabular 
libertate = posibilitate de a acționa după propria voință sau dorință, fără nicio constrângere 

(silire, obligare) 
compromis = înțelegere bazată pe cedări reciproce, concesie, învoială 
Mamona = denumire biblică a diavolului, personificând bogăția și lăcomia de bani 
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Întrebări 
1. Ce ne învaţă Biblia cu privire la alegerile de zi cu zi? 
2. Ce a ales Moise? 
3. Cum s-a comportat Daniel în ţara străină? Care au fost alegerile lui? 
4. Care este aşteptarea Domnului Isus de la noi când bate la uşa inimii noastre? 
 
 

De memorat: 
„Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul.” (Deuteronomul 30: 15) 

 
 

Cântec: 
Te-aleg mereu 

 
1. Isuse, dintre toţi, Te-aleg mereu, 
    În orice zi, şi-n orice clipă, 
    Căci Tu eşti viaţa sufletului meu 
    Şi harul care mă ridică. 
 
2. Isuse-aleg deplin cărarea Ta  
    Din miile de căi din lume 
    Şi vreau să merg pe ea cât m-ar costa. 
    Dă-mi Duhul Tău să mă îndrume!

3. Isuse-aleg Cuvântul Tău cel sfânt, 
    Căci numai el e Adevărul  
    Ce-mi dă lumină lină pe pământ 
    Şi-avânt să pot ajunge-n ceruri. 
 
4. Isuse-aleg iubirea Ta de jar  
    Din tot ce lumea mă îmbie, 
    Ca să-mi aprind al inimii altar, 
    Să ardă-acum şi-n veşnicie. 

 
R: Te-aleg mereu, Te-aleg mereu, 
Isus, Mântuitorul meu, 
Te-aleg mereu, Te-aleg mereu. 

Cântările Evangheliei, Nr. 215, U.B.C.B.R., 2003 
Să exersăm  
1. Citeşte cu atenţie propoziţiile de mai jos. Grupează-le pe două coloane:  

AŞA DA! - AŞA NU! 
a) Vorbesc politicos. 
b) Fac întotdeauna tot ce îmi spun prietenii mei. 
c) Aleg să spun adevărul. 
d) Îi respect numai pe cei care mă respectă. 
e) Îl slujesc pe Dumnezeu. 
f) Împlinesc îndemnurile Scripturii când sunt pe placul meu. 



 

 
37

 

2. Găseşte cuvinte cu sens opus pentru:  
bine, liber, deschis, binecuvântare. 
 

3. Citeşte apoi transcrie din Biblie textul din Evrei 11: 24 - 26. Ce ai aflat despre Moise 
din acest text? 
 
4. Imaginează-ţi cum ar fi fost viaţa lui Moise dacă nu ar fi ales să asculte de Dumnezeu. 
 
 
Aplicaţie 

Povesteşte o situaţie/ întâmplare din viaţa ta, în care ai fost pus să alegi între bine şi 
rău. Ce ai ales? De ce? Argumentează! 
 
 
Portofoliu 

Citeşte din Biblie şi povesteşte o întâmplare din viaţa lui Daniel. 
 

 
De reţinut:  

Zilnic facem alegeri bune sau rele. 
Dumnezeu ne dă libertatea să alegem, dar ne avertizează că alegerile noastre au urmări. 
Biblia ne îndeamnă să alegem binele. 
Domnul Isus stă la uşa inimii noastre, aşteptând să-I deschidem. Decizia ne aparţine 

fiecăruia. 
Alegându-L pe El, vom avea parte de binecuvântările lui Dumnezeu. 
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RECAPITULARE 

1. Desenează floarea în caiet. Completează petalele acesteia după modelul dat: 

 

 

 

 

 

 

2. Reconstituie versetul din Apocalipsa 3: 20. Transcrie-l în caiet. 
 

 

 

 

3. Alcătuieşte propoziţii folosind cuvintele: creştin, iertare, biserică, închinare, Dumnezeu, 
bucurie, milă, ispită, rugăciune, Biblia. * Poţi alcătui apoi un text. 
4. Povesteşte în 5 - 10 enunţuri cum te închini tu în biserică. 
5. Realizează un desen inspirat din lecţiile din Unitatea 2. VIAȚA NOUĂ ÎN HRISTOS. 
6. Descoperă cuvintele ascunse. 

D M Â N T U I T O R D E B V F 
P L T I S U S P R H Y Z P D E 
O L V D C D U M N E Z E U O A 
G M J R C R E Ş T I N W H K B 
R T X L P S V P O C Ă I N Ţ Ă 
Ţ Â B I N E L E Ş L F M C D L 
L S R E T J I E R T A R E Y Z 
A B U C U R I E K R P S B X L 
I S P I T Ă M V M J S B A P R 

M J Î L S R U G Ă C I U N E Q 
       (mântuitor, Isus, Dumnezeu, creştin, pocăinţă, binele, iertare, bucurie, ispită, rugăciune) 

7. Joc de rol: Pilda robului nemilostiv.

Sunt creştin şi... 

 
Mă rog 

Iată 

cu Mine” şi el 

voi cina voi 

uşa, 

Eu 

stau la uşă, 

şi bat. „Dacă aude 

cineva 

glasul Meu 

şi deschide la el, 

cu el, 
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 EVALUARE 
  

 1. Răspunde la următoarele întrebări: 
 a) Ce înseamnă să fii creştin?  
 b) Cum putem avea păcatele iertate?
 c) Cum pot birui creştinii ispita?
 d) Ce fel de urmări pot avea alegerile noastre? 
 I – un răspuns corect   B – 3 răspunsuri corecte
 S – 2 răspunsuri corecte FB – 4 răspunsuri corecte
  
 2. Explică înţelesul următoarelor cuvinte: pocăinţă, ispită, sentinţă, libertate.
 I– o explicaţie corectă B – 3 explicaţii corecte
 S– 2 explicaţii corecte FB – 4 explicaţii corecte
  
 3. Alege răspunsul corect. Scrie A (adevărat) sau F (fals) în dreptul  
 următoarelor afirmaţii. 
 a) În viaţa creştinului, Dumnezeu oferă doar bucurie. 
 b) Pentru a avea păcatele iertate, trebuie să le mărturisim lui Dumnezeu. 
 c) Dumnezeu ne dă libertatea să alegem binele sau răul.
 d) Noi putem birui ispitele prin puterile noastre.
 I – un răspuns corect  B – 3 răspunsuri corecte
 S – 2 răspunsuri corecte FB – 4 răspunsuri corecte
  
 4. Care este varianta corectă de răspuns:
 A) A fi creştin înseamnă a fi:
 a)  ucenicul lui Isus  b) religios
 B) Omul care a avut parte de iertarea lui Dumnezeu este:
 a) plin de mândrie  b) plin de bucurie
 C) Copiii lui Dumnezeu trebuie:
 a) să aibă milă de semenii lor b) să fie preocupaţi doar de ei 
 D) În fiecare zi Dumnezeu:
 a) ne obligă să alegem binele b) ne dă libertatea să alegem binele 
 I – o variantă corectă B – 3 variante corecte
 S – 2 variante corecte FB – 4 variante corecte
  

 5. Completează versetul dat:
 „Dacă ne mărturisim.............., El este..............şi.............., ca să ne ierte păcatele 
 şi să ne curăţească de orice..............”. (1 Ioan 1: 9)
 I – un cuvânt corect  B – 3 cuvinte corecte
 S – 2 cuvinte corecte FB – 4 cuvinte corecte
  
 Ai ajuns la finalul testului. Verifică-te cu atenţie!
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 * Poţi mai mult! 
 Alege o casetă dintre cele de mai jos.  
 Motivează alegerea făcută în spaţiul corespunzător. 
 1. Ce înseamnă să fii creștin 

 
 
 

3. Dumnezeu dă puterea de a trăi 
viaţa creştină 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Bucuria iertării 

 
 
 

4. Alegerea binelui în viaţă 
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MARI SĂRBĂTORI CREŞTINE ALE IERNII 
 

Unitatea 3. NAŞTEREA ŞI BOTEZUL DOMNULUI ISUS 

 
NAŞTEREA DOMNULUI ISUS. CRĂCIUNUL 
Text biblic: Luca 1: 26 - 38; Luca 2: 1 - 20; Matei 1: 18 - 2: 18 

 
Captarea atenţiei: 

„...astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.” 
Luca 2: 11 

 
Înainte cu mult timp de a se naşte Domnul Isus, 

poporul Israel a trecut printr-o perioadă grea, de 
întuneric spiritual. În acest răstimp de 400 de ani, 
Dumnezeu nu a mai vorbit poporului Său. Totuşi, în 
credincioşia şi dragostea Lui, Dumnezeu nu Şi-a uitat 
promisiunea de a trimite un Mântuitor care va ridica 
păcatul de pe umerii lumii. 

Când Domnul Isus S-a născut, s-au împlinit cele 
vestite de profeţi cu mult timp în urmă. Isaia a vestit 
că Mântuitorul lumii se va naşte dintr-o fecioară. „De 
aceea, Domnul însuşi vă va da un semn: „Iată, 
fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel”.” (Isaia 7: 14). 
În cartea profetului Mica, găsim scris că locul naşterii Mântuitorului va fi într-un sătuc din 
Efrata, numit Betleem „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie 
ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie 
până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.” (Mica 5: 2). 

Îngerul Gavril, trimis de Dumnezeu, i-a adus Mariei, o fată neprihănită, vestea că ea va naşte 
un fiu, căruia îi va pune numele Isus. Iosif, logodnicul Mariei, a fost şi el înştiinţat de un înger, 
în vis, despre naşterea lui Isus. 

Domnul Isus S-a născut în Betleem şi nu s-a găsit loc pentru El decât într-o iesle, într-un 
grajd. La naşterea Sa, cerul întreg a fost în sărbătoare. Nişte păstori, care erau pe câmp cu oile, 
au primit frumoasa veste a naşterii Domnului Isus de la un înger. O mulţime de îngeri s-a unit 
împreună cu îngerul şi au cântat primul colind: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte, şi 
pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” (Luca 2: 14). 

Nişte magi din Răsărit au venit, călăuziţi de o stea, să I se închine şi I-au adus daruri: aur, 
tămâie şi smirnă. Împăratul Irod, când a auzit despre naşterea unui împărat, s-a tulburat mult şi 
a poruncit uciderea pruncilor din Betleem, de la doi ani în jos. Iosif a fost înştiinţat de un înger, 
în vis, şi a plecat noaptea, cu Maria şi Pruncul, pentru o vreme, în Egipt. 
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La cât de multe lucruri a renunţat Domnul Isus pentru a coborî în lumea noastră rece şi 
neprimitoare! Cerul e un loc plin de strălucire, lipsit de boală, durere şi păcat. Isus a renunţat la 
slava şi bogăţia cerească, venind în lumea noastră, pentru ca şi noi, cei păcătoşi, să putem ajunge 
în cer. 

Naşterea Domnului Isus, numită în popor şi Crăciun, se sărbătoreşte în fiecare an, în data de 
25 Decembrie. Credincioşii se salută cu „Hristos S-a Născut!” şi răspund cu „Adevărat, S-a 
născut!”. Cu ocazia acestei sărbători, creştinii vestesc prin colinde bucuria naşterii unui 
Mântuitor pentru întreaga lume. De asemenea, creştinii dăruiesc celor nevoiaşi, fiindcă şi 
Dumnezeu ne-a dăruit ce a avut mai scump, pe Domnul Isus, singurul Lui Fiu. 
 
 

Descoperă povestea naşterii Pruncului Isus 
 
În Noul Testament ni se povesteşte despre naşterea Pruncului Isus. Folosind Biblia, 

descoperă textul biblic corespunzător fiecărui eveniment descris în enunţurile următoare:  
 
Îngerul Gavril o anunţă pe Maria că va naşte un fiu.           Luca 2: 15 - 20 
Iosif a fost anunţat de un înger despre naşterea lui Isus.          Luca 1: 26 - 38 
Pruncul Isus se naşte în Betleem.                 Matei 2: 1 - 12 
Un înger vesteşte păstorilor marea bucurie.              Luca 2: 1 - 7 
Păstorii pornesc spre Betleem să se închine Pruncului.          Luca 2: 8 - 14 
Urmând steaua, magii Îl găsesc pe Împăratul Împăraţilor.         Matei 1: 19 – 21 
Irod porunceşte uciderea pruncilor.                 Matei 2: 19 - 23 
Pruncul Isus a copilărit în Nazaret.                 Matei 2: 13 - 18 
 
 
Vocabular 

colinde = imnuri de laudă adresate lui Dumnezeu pentru că a trimis pe Însuşi Fiul Său ca 
Mântuitor pe pământ 

mag = preot la unele popoare orientale din antichitate; învăţat, astrolog, vrăjitor; crai 
 
 
Întrebări 

1. Unde S-a născut Pruncul Isus? 
2. Cum au aflat păstorii despre naşterea lui Isus? 
3. Ce înseamnă Emanuel? 
4. De ce a poruncit Irod uciderea pruncilor? 
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De memorat: 
„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) 
 
 
Poezie: 

Doamne, dă-mi azi bucuria! 
de Eufrosina Ambrosi 

 
Doamne, dă-mi azi bucuria 
Să Te-nalţ, să preamăresc, 
Precum Iosif şi Maria, 
Inima să-Ţi dăruiesc. 
 
Înaintea feţei Tale, 
Cum păstorii au cântat 
Melodii şi osanale 
Staulul de-a răsunat,

 
Vreau să Te slăvesc în pace,  
Să m-apropii, să Te-ador 
Lângă ieslele sărace, 
Cu toţi îngerii în cor. 
 
Să-Ţi aduc din vistierie,  
Precum magii Ţi-au adus, 
Cea mai bună mărturie: 
Viaţa mea, iubit Isus! 

 
 
Cântec: 

Îngeri mii în ceruri cântă! 
 

1. Îngeri mii în ceruri cântă pe de-asupra văilor, 
Munţii bucuroşi repetă armonia, cântul lor. 

R: /: „Glorie! S-a născut Mesia!” :/ 
2. Ce-i cu bucuria voastră? Voi, păstori, ce auziţi? 

Ce anunţă coru-n slavă? Ce-ascultaţi aşa uimiţi? 
3. Pruncul sfânt cu chip de soare e nespus de luminos, 

Sfinţi părinţi, cu adorare, Îl veghează pe Hristos. 
4. Vino azi la ieslea sfântă laudă să-I aduci smerit, 

Viaţa ta doar Lui predată pentru El e-un dar dorit. 
Lăudaţi pe Domnul, Volumul I, Nr. 212, B.C.B. „Emanuel” Oradea, 1997 
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Veniţi cu credinţă 
 

1. Veniţi cu credinţă, plini de bucurie, 
Veniţi, o, veniţi, toţi la Betleem! 
Iată-L în paie, Rege al măririi.  
 

R: Veniţi să ne-nchinăm Lui, veniţi să ne-nchinăm Lui, 
Veniţi să ne-nchinăm Lui, El e Domn! 
 

2. Voi, coruri de îngeri, glorie aduceţi 
Acelui ce-n iesle umil S-a născut; 
Slavă lui Dumnezeu în înălţime! 
 

3. O, Doamne, Îţi spunem: „Bun venit în lume; 
Isuse, a Ta fie slava-n veci! 
Tu eşti Cuvântul vieţii printre oameni!” 
 

R: Te adorăm, Isuse, Te adorăm, Isuse, 
Te adorăm, Isuse, Tu eşti Domn! 

Cântările Evangheliei, Nr. 490, U.B.C.B.R., 2003 
 
 
Aplicaţii (Răspunde la întrebări) 

1. Gândeşte-te la ceva foarte drag inimii tale. Ai fi dispus să renunţi la el pentru binele 
cuiva? 

2. Imaginează-ţi că tocmai ai primit un cadou minunat. Ai spune despre el şi prietenilor 
tăi? Le vorbeşti prietenilor tăi şi despre darul mântuirii? 

3. Mântuirea primită prin Domnul Isus este cadoul pe care Dumnezeu ni-l oferă tuturor. 
Cât de mult preţuieşti tu acest dar nespus de mare? 

 
De reţinut: 

De Crăciun, la 25 Decembrie, creştinii sărbătoresc Naşterea Domnului Isus. 
Deşi era Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus a părăsit cerul, luând chip de om pentru a se 

naşte în lumea noastră rece, ostilă şi plină de păcat. 
Dumnezeu a trimis poporului Său darul special, pe Isus, ca fiind cea mai mare binecuvântare  

pentru toată omenirea. 
În preajma acestei sărbători creştinii merg să colinde şi sunt mai darnici. Facem aceste  

lucruri pentru a împărtăşi cu semenii noştri bucuria naşterii Mântuitorului. 
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BOTEZUL DOMNULUI ISUS. BOBOTEAZA 
Text biblic: Matei 3: 13 - 17; Marcu 1: 9 - 13; Luca 3: 21 - 22; Ioan 1: 32 - 34 

 
Captarea atenţiei: 

„Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” Ioan 1: 29b 
 
După mai mulţi ani de la naşterea Domnului 

Isus, Ioan, fiul preotului Zaharia şi al Elisabetei, 
a început să predice în pustia Iudeii, îndemnat 
de Duhul lui Dumnezeu. Ioan propovăduia 
botezul pocăinţei pentru iertarea păcatelor. 
Mulţi evrei veneau să-l asculte, îşi mărturiseau 
păcatele şi erau botezaţi în râul Iordan. 

Când avea aproape treizeci de ani, Domnul 
Isus a venit la Ioan pentru a fi botezat. Dar Ioan 
L-a recunoscut şi a ezitat să-l boteze spunând: 
„Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine şi Tu vii 
la mine?” Drept răspuns Isus i-a zis: „Lasă-mă să fiu botezat de tine căci aşa se cade, ca să 
împlinim tot ce a fost scris şi trebuie împlinit.” (Matei 3: 15). 

De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă şi a început să se roage. În acel moment, 
cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu S-a coborât în chip de porumbel şi a venit spre El. 
Din cer, s-a auzit un glas ca de tunet care a zis: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi 
găsesc plăcerea!” (Matei 3: 17). În acest fel, Dumnezeu S-a descoperit în cele trei Persoane: 
Domnul Isus, adică Dumnezeu Fiul, a fost botezat, Dumnezeu Duhul Sfânt a coborât în chip de 
porumbel, iar Dumnezeu Tatăl a vorbit din ceruri. Deci, toate cele trei Persoane ale Sfintei 
Treimi erau acolo; Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Cât de Minunat şi de Măreţ este Dumnezeu! 

Ioan îl numeşte pe Domnul Isus „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1: 
29b). În dragostea Sa infinită, Dumnezeu a conceput un plan pentru salvarea omenirii, care Îl 
includea pe Fiul Său. Ieşit din apa Iordanului, Isus era gata să-Şi înceapă lucrarea de slujire în 
folosul omenirii.   
 
 
Vocabular 

a boteza = termen din limba greacă care înseamnă „a scufunda”, „a cufunda” 
a se pogorî = a se coborî 
a fi încins  = (aici) a purta o curea în jurul taliei 
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Întrebări 
1. Ce îi îndemna Ioan să facă pe cei care veneau să-l asculte? 
2. Ce s-a întâmplat când Isus a fost botezat? 
3. Ce a făcut Dumnezeu Tatăl în timpul botezului? Dar Dumnezeu Duhul Sfânt? 
4. De ce crezi că Ioan a ezitat să-L boteze pe Domnul Isus? 
5. De ce S-a botezat Domnul Isus Hristos? 
 
 

De memorat:  
„Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc 

plăcerea”.” (Matei 3: 17) 
 
 
Cântec: 
 

M-am hotărât să-L urmez pe Isus 
 

1. /: M-am hotărât să-L urmez pe Isus, :/ x3 
Nu-i drum 'napoi, nu-i drum 'napoi ! 
 
2. /: Nimic nu mă va clinti pe cale, :/ x3 
Nu-i drum 'napoi, nu-i drum 'napoi ! 
 
3. /: În urmă-i lumea, 'nainte-i crucea, :/ x3 
Nu-i drum 'napoi, nu-i drum 'napoi ! 
 
4. /: Renunț la lume, dar nu la Isus, :/ x3 
Nu-i drum 'napoi, nu-i drum 'napoi ! 

Cântările Evangheliei, Nr. 562, U.B.C.B.R., 2003  
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Tată, Fiu şi Duh Preasfânt 
 
1. Tată, Fiu şi Duh Preasfânt, fă-Ţi locaş în al meu gând, 
Umple Tu fiinţa mea ca să fii slăvit în ea. 
 
2. Pe cărarea către cer, mă condu în adevăr; 
Fără Tine rătăcesc, calea bună n-o găsesc. 
 
3. Sfinte Duh, lumină eşti, Tu credinţa mi-o-ntăreşti 
Ca-n lucrarea lui Hristos să pot fi de mult folos. 
 
4. Duh al dragostei cereşti, ce putere-mi dăruieşti! 
Mă condu pe drumul Tău ca să Te iubesc mereu! 

Cântările Evangheliei, Nr. 537, U.B.C.B.R., 2003  
 
Să exersăm 
1. Căutaţi în Biblie, Matei 3: 4 şi Marcu 1: 6, şi descoperiţi modul în care trăia Ioan 
Botezătorul. 
 
2. Localizaţi geografic râul Iordan, folosind o hartă/ un atlas biblic. 
 
3. Enumeră câteva lucruri pe care ar trebui să le faci pentru ca Dumnezeu să-Şi găsească 
plăcere în viaţa ta. 
 
4. De ce trebuie făcut şi împlinit botezul?  
 
Portofoliu 

Desenează scena botezului Domnului Isus aşa cum îţi imaginezi tu, citind textul din 
Matei 3: 16, 17. 

 
De reţinut: 

Sărbătoarea care ne aminteşte de Botezul Domnului Isus Hristos, cunoscută mai mult sub 
denumirea de Bobotează, se prăznuieşte în fiecare an, în data de 6 ianuarie. 

Botezul este o poruncă : „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. 
Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28: 19), „Este un 
singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.” (Efeseni 4: 5). 

Botezul nu este doar o lucrare omenească, ci şi una divină, la care participă Trinitatea: Tatăl, 
Fiul şi Duhul Sfânt. 
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RECAPITULARE 
 
De reţinut: 

Dumnezeu a promis poporului Israel că va trimite în lume un Mântuitor care va salva 
omenirea din păcat. Domnul a vestit prin profeţi că Pruncul Isus Se va naşte în mod miraculos 
dintr-o fecioară, într-o localitate neînsemnată, numită Betleem. Pruncul Isus S-a născut într-un 
grajd rece şi întunecos şi a fost culcat într-o iesle. 
 De Naşterea Domnului s-au bucurat deopotrivă cerul şi pământul. Îngerii au adus vestea 
bună păstorilor şi au cântat primul colind. Păstorii s-au dus şi s-au închinat Pruncului cu mare 
bucurie. Magii, oameni înţelepţi şi bogaţi, au străbătut drum lung călăuziţi de o stea, până L-au 
găsit pe Mesia. I s-au închinat cu bucurie şi evlavie şi I-au adus daruri scumpe. 

Împăratul Irod, aflând de naşterea unui alt împărat, a vrut să omoare Pruncul. A poruncit 
uciderea tuturor pruncilor de la doi ani în jos, din Betleem şi din împrejurimi. 

Domnul Isus a renunţat la gloria şi bogăţia cerului, venind în lumea noastră rece şi ostilă, 
pentru ca orice păcătos să poată ajunge în cer, la slavă veşnică. 

La treizeci de ani, Domnul Isus a fost botezat de Ioan Botezătorul, în râul Iordan. 
Dumnezeu S-a descoperit în cele trei Persoane. Domnul Isus (Dumnezeu Fiul) a fost botezat, 

Dumnezeu Duhul Sfânt a coborât în chip de porumbel, iar Dumnezeu Tatăl a vorbit din ceruri. 
Botezul este o lucrare umană şi divină, poruncită în Biblie, la care ia parte Trinitatea. 
 
 

Să exersăm 
 Ce daruri I-au adus magii Pruncului Isus? 
 De ce se merge la colindat de Crăciun? 
 La ce vârstă S-a botezat Domnul Isus? 
 De ce este important ca un credincios să fie botezat? 

 

2. Ordonează cuvintele de mai jos pentru a obţine versetele corespunzătoare 
următoarelor referinţe (trimiteri) biblice. 

2 Corinteni 8: 9:   „bogat, măcar, era, pentru, făcut, El, că, S-a, sărac, voi”  
Matei 3: 17b:     „Meu, găsesc, în, este, Fiul, care, plăcerea, Acesta, preaiubit, Îmi!”  

 
Aplicaţie 
 Discută cu o persoană cunoscută despre importanţa botezului pentru un creştin. 
 
Portofoliu 
 Reprezintă printr-un desen participarea Sfintei Treimi la botezul Domnului Isus.
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 EVALUARE 
 

 1. Completează textul folosind cuvintele următoare: tămâie, stea, aur, vitelor, 
 îngerii, Dumnezeu Duhul Sfânt, fecioară, staul, Maria, Dumnezeu Tatăl, 
 Betleem, smirnă, proroci, crai.
  
 După cum au profeţit Isaia, Mica şi alţi.........., Mântuitorul S-a născut dintr-o
 .........., în oraşul........... După o călătorie grea, Iosif şi..........au ajuns în cetate.
 Pentru că nu au găsit niciun loc de găzduire, au intrat într-un........... 
 Călăuziţi de o.........., cei trei.........., din Răsărit au venit să I se închine Pruncului, 
 aducându-I în dar.........., .........., şi........... .
 În jurul vârstei de treizeci de ani, Isus a venit la râul Iordan pentru a fi botezat. 
 După ce a ieşit din apă, din cer s-a auzit ..... vorbind, iar ..... s-a coborât în chip
 de porumbel. 
 I ‒ 3 cuvinte    B ‒ 9 cuvinte 
 S ‒ 6 cuvinte    FB ‒ 12 cuvinte 
  
 2. Caută în tabel şi colorează cuvintele care au legătură cu cele două mari 
 sărbători creștine (Nașterea și Botezul Domnului Isus).

 O C O L I N D I T 
A M A R I A N O Ă 
M A T Y N A U R M 
E G A L G E R D Â 
N I C I E U V A I 
D A R U R I X N E 
P O R U M B E L Ă 

 
 
 
 
 
 
 
 

 I ‒ 2 cuvinte găsite  B ‒ 6 cuvinte găsite
 S ‒ 4 cuvinte găsite  FB ‒ 8 cuvinte găsite 
  
 3. Uneşte următoarele cuvinte cu explicaţiile corespunzătoare. 
 Gavril     forma sub care a coborât Duhul Sfânt 
 Colind     râu în apele căruia a fost botezat Domnul Isus 
 Porumbel     împărat în Iudeea
 Iordan     tatăl lui Ioan Botezătorul
 Zaharia     hrana lui Ioan Botezătorul
 Lăcuste şi miere   numele îngerului care i-a adus Mariei vestea cea mare
 Mielul lui Dumnezeu imnuri de laudă lui Dumnezeu
 Irod      Isus
 I ‒ 2 corespondenţe  B ‒ 6 corespondenţe
 S ‒ 4 corespondenţe         FB ‒ 8 corespondenţe
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 RECAPITULARE SEMESTRIALĂ 
  
 1. Întrebări: 
 a) Cine este Creatorul tuturor lucrurilor, al astrelor cereşti şi al vieţuitoarelor? 
 b) Pe cine a folosit Dumnezeu pentru a elibera poporul Israel din Egipt? 
 c) Ce pot face oamenii pentru a folosi cu înţelepciune resursele oferite de  
 Dumnezeu? 
 d) Din ce cauză Dumnezeu Tatăl Şi-a dat pe singurul Fiu, ca jertfă pe Golgota? 
 e) Cum crezi că trebuie să se comporte un creştin adevărat? 
 f) Cum putem să ne păzim de căderea în ispită? 
 g) Pe cine numeşte Biblia „Ispititorul” şi „Tatăl minciunii”? 
 h) Despre cine a fost profeţit că se va naşte dintr-o fecioară? 
 i) Cum L-a numit Ioan Botezătorul pe Domnul Isus, înainte de a-L boteza în râul 
 Iordan? 
  
 2. Alcătuieşte un text de 8 - 10 enunţuri pentru a prezenta pe scurt un  
 personaj credincios din Sfânta Scriptură, în viaţa căruia se poate vedea din 
 plin purtarea de grijă a Lui Dumnezeu. 
  
 3. Enumeră cinci motive din cauza cărora o persoană nu ar putea fi  
 considerată ca fiind credincioasă. 
  
 Aplicaţie 
 Impărtăşeşte-le colegilor o situaţie în care ai participat la un eveniment 
 religios deosebit, desfăşurat în biserică (un botez, o evanghelizare, o 
 binecuvântare a copiilor, un program de colinde etc.). Ce te-a impresionat 

cel mai mult? 
  
 Portofoliu  
 1. Realizează o fişă cu titlul „Creaţia”. Prezintă pe patru coloane zilele  
 Creaţiei, astfel: 
 a) Ziua Creaţiei; 
 b) Elementele create; 
 c) Textul biblic potrivit; 
 d) Un desen sugestiv. 
  
 2. Alcătuieşte un colaj cu imagini ale anotimpului iarna, care să cuprindă: 
 a) Frumuseţea unor peisaje montane (Natura iarna - Creaţia); 
 b) Bucuria copiilor (Sporturile de iarnă – Bucuria de a trăi); 
 c) Naşterea Domnului şi Anul Nou (Sărbătorile iernii – Închinarea). 
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 EVALUARE SEMESTRIALĂ 
  
 1. Realizează corespondenţa. Uneşte ceea ce se potriveşte. 
 Viaţa  Minciuna Bucuria  Ispita  Adevărul  Păcatul 

 BINELE   RĂUL 
 I – o corespondenţă    B – 4 corespondenţe 

 S – 2 - 3 corespondenţe   FB – 5 - 6 corespondenţe 
  

 2. Alege varianta corectă de răspuns: 
 a) Dumnezeu l-a creat pe om din: 
 - lumină,    - ţărână,     - apă 
 b) Genesa înseamnă:  
 - reparaţie,    - recreaţie,    - creaţie 
 c) Primii oameni au fost: 
 - Adam şi Eva,  - Avraam şi Sara,  - Iosif şi Maria 
 d) Numele lui Moise înseamnă: 
 - dus,      - scos,     - prins 
 I – o variantă corectă   B – 3 variante corecte 
 S – 2 variante corecte   FB – 4 variante corecte 
  
 3. Explică înţelesul următoarelor cuvinte: ţărână, sclav, grânar, jertfă. 
 I – o explicaţie corectă   B – 3 explicaţii corecte        
 S – 2 explicaţii corecte   FB – 4 explicaţii corecte 
  
 4. Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre cuvintele: veşnicie, îngrijorare, 
 părtăşie, milă. 
 I – un enunţ corect    B – 3 enunţuri corecte        
 S – 2 enunţuri corecte   FB – 4 enunţuri corecte 
  
 5. Scrie câte o însuşire potrivită fiecărui cuvânt dat: viaţă, prietenie, cale,  
 naştere. 
 I – o însuşire      B – 3 însuşiri 
 S – 2 însuşiri      FB – 4 însuşiri 
  
 6. Desenează câte un simbol pentru: naştere, jertfă, iertare, bucurie. 
 I – un simbol corect    B – 3 simboluri corecte                
 S – 2 simboluri corecte   FB – 4 simboluri corecte 
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TRĂIREA OMULUI CU DUMNEZEU 
 

Unitatea 4. TRĂIREA ÎN DRAGOSTE, DOVADA VIEŢII NOI 

 
NECESITATEA DE A SPUNE ÎNTOTDEAUNA ADEVĂRUL 

Text biblic: Ioan 14: 6; Numeri 23: 19; Psalmul 31: 3 - 5; Proverbele 12: 22 
 
Captarea atenţiei: 

„Cuvântul Tău este Adevărul” Ioan 17: 17 
 
Biblia ne spune că Dumnezeu este Adevărul. 

În Ioan 14: 6, găsim scris: „Eu sunt calea, 
adevărul și viața.” El nu minte, fiecare cuvânt al 
Său se dovedește a fi adevărat (Tit 1: 2b „... 
Dumnezeu, care nu poate să mintă.”) Tocmai de 
aceea, unul dintre numele lui Dumnezeu este 
„Iehova-El Emet”, care înseamnă „Domnul 
Dumnezeul Adevărului” (Psalmul 31: 3 - 5). 

Există însă cineva care nu iubește adevărul 
(Satan) și Biblia spune despre el că este Tatăl 
minciunii „El de la început a fost ucigaş; şi nu 
stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori 
de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale 
lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.” (Ioan 8: 44). 

Astfel, sunt două tabere care sunt în război permanent: tabăra lui Dumnezeu, Dumnezeul 
Adevărului (tabăra celor care Îl iubesc și Îl ascultă) și tabăra lui Satan, Înșelătorul (tabăra 
celor care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu). Scopul celui rău este să îi facă pe oameni să 
nu mai asculte de Dumnezeu și de cuvântul Lui, care este Adevărul „Cuvântul tău este 
Adevărul.” (Ioan 17: 17). Din Biblie, aflăm că Dumnezeu urăște minciuna și ne cere să spunem 
întotdeauna adevărul: „Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr 
îi sunt plăcuţi.” (Proverbele 12: 22). 

Cei care spun minciuni păcătuiesc și Îl întristează astfel pe Dumnezeu. El ne cere să spunem 
adevărul deoarece El este Adevărul. 

Oamenii folosesc adeseori minciuna ca să scape din anumite situații, ca să câștige faimă, 
bani, putere, ca să se laude etc. Toate aceste minciuni îi îndepărtează de Dumnezeu și le strică 
relațiile cu semenii. Dacă vei spune adevărul chiar și când e greu, îl onorezi pe Dumnezeu și 
oamenii vor avea încredere în tine. 

Adevărul te va ajuta, minciuna nu va face decât să îți creeze probleme. 
Spune „Nu!” minciunii și alege să trăiești în adevăr! 
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„Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Cel ce umblă 
în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu, şi spune adevărul din inimă” (Psalmul 15: 1 - 
2). Doar cei care spun adevărul vor putea face parte din tabăra lui Dumnezeu, vor sta în prezența 
Lui și vor fi răsplătiți de El cu viață veșnică. 
 
Vocabular 

minciună = neadevăr; o afirmație, relatare neadevărată, făcută, de obicei, cu scopul de a 
înșela 

a se răzvrăti = a fi împotrivă, a nu se supune 
 
Întrebări 

1. Ce înseamnă „Iehova-El Emet”? 
2. Ce ne spune textul din Numeri 23: 19 despre Dumnezeu? 
3. Care sunt cele două tabere (descrise în text) ce sunt în război? 
4. Ce ne spune Ioan 8: 44 despre Dumnezeu? 
5. Cum poți recunoaște un mincinos? 

 
De memorat: 

„Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Cel ce  
umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu, şi spune adevărul din inimă.” (Psalmul 
15: 1 - 2) 

„Buzele mincinoase Sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr Îi sunt plăcuţi.” 
(Proverbele 12: 22) 

 
Cântec:                                                                         

Lăudaţi pe Domnul!, S.B.R., Oradea, 2006 
 

R: „Da” și „nu”, „nu” și „da” 
     Nu se pot înmănunchea 
     Nu poți fi cum vrei tu:  
     Nu poți fi și „da” și „nu”! 
 

Cerul vrea copii cuminți,  
Însă lumea vrea să minți; 
Domnul vrea să fii în har,  
Iar Satan să fii murdar.

 
Iad și Rai, Rai și Iad,  
N-au acelaș drum și vad, 
Pe Isus, dacă Îl ai,  
Scapi de Iad și vii în Rai. 
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Să exersăm 
1. Citește cu atenție și apreciază comportamentul băiatului. Răspunde la întrebări.  

Andrei a primit la testul de la matematică un calificativ de S (Suficient). Fiind îngrijorat 
de faptul că mama l-ar putea certa, a hotărât să nu spună acasă adevărul. Așa că i-a spus mamei 
că a luat calificativul B (Bine). Mama a dorit să vadă testul, dar el i-a spus că nu vor primi 
testele acasă. 

- Care sunt minciunile spuse de Andrei? 
- Care crezi că vor fi consecințele minciunilor lui Andrei? 
- Dă exemple de situații asemănătoare din viața ta sau a celor apropiați. Care au fost  

consecințele? 
 
2. Discutați pe grupe!  

A noua poruncă spune: „Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.” (Exodul  
20: 16). Considerați că există situații în care trebuie să mințim? Argumentați! 
 
3. Selectează cuvintele și completează corespunzător coloanele, potrivit cu „tabăra” la 
care se referă (după cum sunt descrise în text). Spune ce ai observat. 
sinceritate, născocire, viclenie, cinste, minciună, corectitudine, înșelăciune, adevăr, 
prefăcătorie, voință, păcat, comoditate, șmecherie, sfințenie, ascultare, răzvrătire, puritate, 
demnitate, falsitate, credință, nelegiuire, încredere. 

Tabăra lui Iehova-El Emet Tabăra Înșelătorului 
.......... .......... 

 
Aplicaţie 

Citiți următoarele afirmații și discutați pe grupe mici la ce se referă.  
„Calea adevărului este una, rătăcirile sunt de multe feluri.”  

Sf. Ioan Gură de Aur 
„Nimeni nu poate cunoaște adevărul fără Adevăr (Isus Hristos).”  

Sf. Macarie cel Mare 
 

Portofoliu 
Știați că... 
- sunt foarte multe metode prin care unii încearcă să falsifice banii. Ca să nu fie înșelați, 

oamenii sunt antrenați să studieze foarte atent bancnotele adevărate. Astfel, orice fals îl vor 
identifica rapid. 

- tot așa, ca să poți recunoaște minciunile lui Satan, trebuie să studiezi foarte atent Cuvântul 
lui Dumnezeu și să cunoști Adevărul. 
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- Psalmul 119: 9 - 11 vorbește despre acest lucru: 
„Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după 

Cuvântul Tău. Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat 
de la poruncile Tale. Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu 
păcătuiesc împotriva Ta!” 

 
Realizează un semn de carte din carton colorat pe care să scrii versetul 11 din Psalmul 

119. Folosește semnul pentru Biblia personală, ca să îți aducă aminte de importanța 
cunoașterii Cuvântului lui Dumnezeu, care este Adevărul. 

 
 
De reținut: 

Dumnezeu este Domnul Dumnezeul Adevărului (Iehova-El Emet). 
Satan este numit în Scriptură Înșelătorul şi tatăl minciunii (Ioan 8: 44). 
Dumnezeu urăște minciuna (Proverbele 12: 22). 
Când spunem adevărul, Îl onorăm pe Dumnezeu și câștigăm încrederea semenilor noștri. 
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BLÂNDEŢE ŞI BUNĂTATE ÎN RELAŢIE CU CEILALŢI 
Text biblic: Matei 11: 28 - 30; Matei 5: 5; 1 Petru 2: 23; Psalmul 100: 5; Proverbele 19: 22 

 
Captarea atenţiei: 

„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.”  

Galateni 5: 22 – 23 
 
Copiii Domnului rodesc fapte bune (Galateni 

5: 20) deoarece inima lor este înnoită și condusă 
de Duhul Sfânt. Dumnezeu vrea ca noi să devenim 
tot mai asemănători cu Domnul Isus. Știți cât de 
blând și bun a fost Domnul Isus? „…învățați de la 
Mine, căci Eu Sunt blând și smerit cu inima; și 
veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.” (Matei 
11: 29). 

A fi blând nu înseamnă să fii laș, slab, temător 
sau timid, ci, dimpotrivă, înseamnă să ai curajul 
de a face binele atunci când alții îți fac rău sau îți cer să faci ceva rău. Însemnă să ai puterea de 
a-ți stăpâni nervii, mânia, să alungi răutatea și dorința de a te răzbuna. Aceste lucruri te vor face 
cu adevărat folositor pentru familia ta și pentru cei din jur. 

Gândiți-vă la un cal sălbatic. El nu poate fi folosit de către om deoarece nu vrea să asculte 
de stăpân. Ca să-l poată folosi, omul trebuie să-l îmblânzească. Pentru aceasta, el își pregătește 
șaua și căpăstrul, se apropie ușor de el, îl mângâie, îi fixează șaua și căpăstrul și, când calul nu 
se așteaptă, sare pe el. Nefiind obișnuit să stea cineva deasupra lui, calul reacționează violent, 
dând din copite în încercarea de a-l da jos pe călăreț. Când înțelege că agitația lui este fără sorţi 
de izbândă și că, oricât s-ar zbate, nu-l va da jos, atunci, într-o ultimă zbatere, o ia la fugă. Când 
obosește, calul se oprește. Din acest moment calul și-a supus voința călărețului și a încetat să 
se mai împotrivească. De acum, omul va putea să îl controleze cu mai multă ușurință și îl va 
putea folosi. 

Blândețe înseamnă că noi L-am acceptat pe Dumnezeu ca Stăpân (așa cum calul sălbatic 
acceptă voința călărețului) și Duhul Sfânt produce în noi blândețe, adică stăpânire de sine.   
Atunci când cineva se comportă urât cu noi, ne vorbește urât sau ne lovește, noi trebuie să fim 
blânzi, înțelegând că Dumnezeu ne cere acest lucru. Și Duhul Sfânt ne ajută să ne controlăm 
mânia și dorința de răzbunare. 

Blândețe înseamnă tăria de a răspunde cu dragoste la ură, cu zâmbet la jigniri, cu cuvinte 
frumoase la înjurături. Înseamnă să nu te lași biruit de rău, ci să biruiești răul prin bine. Biblia 
ne spune în Galateni, capitolul 5, că cei care ascultă de Duhul se deosebesc de cei care trăiesc 
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prin firea pământească, având roade diferite (comportamente, fapte diferite: dragostea, bucuria, 
pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea 
poftelor (Galateni 5: 20). Cei care nu ascultă de Duhul, prezintă alte roade, numite faptele firii, 
care sunt exact opusul celor de mai sus (Galateni 5: 19 - 21). 

Ați observat că blândețea și bunătatea sunt roade ale Duhului Sfânt în viața unui om? Cei 
care Îl iubesc pe Domnul Isus își supun voința lui Dumnezeu și se poartă cu blândețe și bunătate 
cu cei din jur, așa cum ne-a învățat El. 
 
Vocabular 

a rodi = a produce roade, rezultate 
smerit = umil, supus, respectuos, modest, evlavios 

 
Întrebări 

1. Ce înseamnă să fii blând? 
2. Cine rodește în noi blândețea și bunătatea?  
3. Care sunt roadele Duhului Sfânt? 
4. Cum trebuie să reacționezi atunci când un coleg te jignește? 
 

De memorat: 
„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. 
Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu Sunt blând şi smerit cu inima; 

şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” (Matei 11: 28 - 29) 
„Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui;” (Proverbele 19: 22a) 

 
Cântec: 

Lăudaţi pe Domnul!, S.B.R., Oradea, 2006 
 

R: „Da” și „nu”, „nu” și „da”  
     Nu se pot înmănunchea 
     Nu poți fi cum vrei tu:  
     Nu poți fi și „da” și „nu”! 

 
Bun și rău, rău și bun,  
Când se-adună, se răpun; 
Nu poți da brațul tău  
Celui bun și celui rău.

 
Dacă-L ai pe Domnu-n gând,  
Nu poți fi și rău și blând; 
Dacă Îi dai iubirea ta,  
Spune-I totdeauna: „Da!”
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Să exersăm 
1. Să descoperim! Citiți textul din Luca 10: 27 - 37. 

a) Cum a răspuns Domnul Isus la întrebarea „Cine este aproapele meu?”, pusă de învățătorul 
Legii? 

b) Ce a făcut samariteanul diferit de felul în care au procedat levitul și preotul? 
c) Cine crezi tu că este aproapele tău? 
 

2. Caută în textul din Luca 10: 27 - 37 și completează spaţiile libere cu cuvintele care 
lipsesc. 

Dar un ____________, care era în călătorie, a venit în locul unde era el, şi când l-a 
văzut,_______________ de el. S-a apropiat de ______________, şi ______________ peste ele 
untdelemn şi vin; apoi ___________ pe dobitocul lui, _____________ la un han, şi __________ 
de el. A doua zi, când a pornit la drum, _______________, i-a dat hangiului, şi i-a zis: 
„_____________, şi orice vei mai cheltui, _____________ înapoi la întoarcere.” 

Care dintr-aceşti trei ţi se pare că a dat dovadă că este __________ celui ce căzuse între 
tîlhari?” 

„_________________ cu el” a răspuns învățătorul Legii. 
„Du-te de _________________” i-a zis Isus. 

 
3. Discutaţi pe grupuri mici! 

a)  Cum procedez în situaţia în care un coleg mă jigneşte sau îmi vorbeşte urât? 
b) Ce fac atunci când sunt împins sau lovit de către un coleg sau prieten? 
c) Ce înseamnă să răsplătesc răul cu bine? Cum pot să fac asta? 

 
4. Caută cuvintele: blândeţe, laş, controlat, bunătate, timid, curajos, indecis, fricos, puternic. 
Încercuieşte cu creion colorat caracteristicile unui om blând. 

S C U R A J O S Y A T
Q O H M U R I O P D E
D N L D R E R P U T I 
S T L A C T W U A A D
I R O C S E E T S F S
C O P O I D A E V R D
E L F R E N O R B I I
D A A R U A J N N C M
N T V B A L A I M O I
I X C K L B D C J S T
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Aplicaţie 
1. Explică, cu cuvintele tale, ce înțelegi prin versetul din Proverbele 19: 22a  „Ceea  

ce face farmecul unui om este bunătatea lui;” 
 
2. Un personaj din Vechiul Testament, despre care se spune că a fost blând este 

Moise. Citiți pasajul din Numeri 12: 1 - 16 și discutați în clasă în ce situație a dat el dovadă 
de blândețe și care au fost consecințele. 
 
Portofoliu 

Dacă ai înțeles ce înseamnă să fii blând, încercuiește calificativul care crezi că ți se 
potrivește cel mai bine (caseta verde). 

De asemenea, roagă-i pe unul dintre părinți (caseta roșie) precum și pe unul dintre 
profesori (caseta albastră) să marcheze calificativul pe care ți l-ar atribui ei când vine 
vorba de blândețe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

De reținut: 
Bunătatea și blândețea sunt roadele Duhului Sfânt în viața credinciosului. 
Blândețea înseamnă că noi L-am acceptat pe Dumnezeu ca Stăpân și Duhul Sfânt produce 

în noi blândețe, adică stăpânire de sine. A fi blând nu înseamnă a fi laș, ci, dimpotrivă, înseamnă 
să ai curajul să biruiești răul prin bine. 

Dumnezeu ne cere să ne iubim aproapele și să ne tratăm semenii cu blândețe și bunătate, 
făcându-le bine ori de câte ori avem ocazia (Pilda samariteanului milostiv). 

FB – întotdeauna blând 
B – de obicei blând 
S – câteodată blând 
I – niciodată blând 

FB – întotdeauna blând 
B – de obicei blând 
S – câteodată blând 
I – niciodată blând 

FB – întotdeauna blând 
B – de obicei blând 
S – câteodată blând 
I – niciodată blând 
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DE CE E IMPORTANT DE A AVEA RĂBDARE CU CEI DIN JUR 
Text biblic: Iacov 1: 2 - 4; Galateni 5: 22 - 23; Psalmul 86: 15; 103: 8; Efeseni 4: 2 - 3 

 
Captarea atenţiei: 

„Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi 
bogat în bunătate şi în credicioșie.” Psalmul 86: 15 

 
Dacă Dumnezeu nu ar fi îndelung răbdător și 

milostiv, noi ar trebui să murim pe loc din pricina 
păcatelor noastre. Răbdarea lui Dumnezeu nu este 
ceva cu care să ne jucăm. În Romani 2: 4, citim 
„Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, 
îngăduinței şi îndelungei Lui răbdări? Nu vezi tu 
că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la 
pocăință?” De aceea, noi trebuie să ne pocăim de 
faptele rele și să începem să aducem roade bune 
așa cum am învățat în Galateni 5:20 (Roadele Duhului Sfânt în viața omului): „dragostea, 
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, 
înfrânarea poftelor”. 

Dacă Dumnezeu ne-a arătat nouă o îndelungă răbdare, și noi oamenii trebuie să arătăm 
răbdare cu cei din jur. Practic, răbdarea izvorăște din dragoste (1 Corinteni 13) și presupune 
stăpânire de sine. În fiecare zi, trebuie să dăm dovadă de răbdare în foarte multe situații, la 
școală, acasă, atunci când suntem cu prietenii. O persoană răbdătoare are o purtare blândă, 
îngăduitoare, plină de bunătate, indiferent de împrejurări. 

De obicei, răbdarea presupune o așteptare care poate fi mai lungă sau mai scurtă. Adevăratul 
test al răbdării nu stă în cât de mult ai așteptat, ci în felul cum te comporți cât timp durează 
această așteptare. Cei care nu au răbdare sunt nervoși, agitați, nestăpâniți, nemulțumiți, certăreți 
și, de aceea, de cele mai multe ori, ei nu se pot înțelege cu semenii lor. Aceste comportamente 
nu fac parte din roadele Duhului Sfânt, de aceea, îndemnul Scripturii este să avem răbdare. 
Efeseni 4: 2: „…cu toată smerenia şi blândețea, cu îndelungă răbdare; îngăduiți-vă unii pe 
alții în dragoste.” 

Cel mai greu este să avem răbdare în necazuri, dar citim în Scriptură că răbdarea este o 
virtute a creștinului, care se dobândește în încercări și care este necesară copiilor lui Dumnezeu 
(Iacov 1: 2 - 3).  

 
Vocabular 

a răbda = a suporta greutăți și neplăceri fizice sau morale;  
a aștepta în liniște desfășurarea anumitor evenimente 
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Întrebări 
1. Cum își arată Dumnezeu răbdarea față de noi? 
2. Care este adevăratul test al răbdării? 
3. Ce spune Iacov în capitolul 1 despre răbdare? 
 
 

De memorat: 
„Purtați-vă într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și 

blândețea, cu îndelungă răbdare; îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste!” (Efeseni 4: 2). 
„Dar Tu, Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în 

bunătate și în credicioșie.” (Psalmul 86: 15)  
 
 
Poezie: 

Mai ai răbdare şi aşteaptă 
George Cornici 

 
Mai ai răbdare și așteaptă, 
Răspunsul va veni-n curând, 
Mai urcă, liniștit, o treaptă, 
Mai ia din Carte înc-un gând. 
 
Ai mai trecut prin încercare, 
Minuni, desigur, ai văzut, 
Vei mai simți înviorare, 
A Lui iubire n-a scăzut. 
 
Spre Rai privirea ta s-o-ndrepți, 
De-acolo vine ajutorul 
Atunci când te decizi s-aștepți, 
Îți proslăvești Mântuitorul.
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Să exersăm 
1. Povestește o situație din viața ta, în care „ți-ai pierdut răbdarea”. Care au fost 
consecințele? 
 
2. Încercuiește 7 caracteristici (din lista de mai jos) pe care crezi că le are un om răbdător: 
ursuz, îngăduitor, mânios, neîncrezător, bombănitor, nervos, ascultător, iubitor, smerit, 
încrezător, încurajator, egoist, înțelept. 
Caută-le cu răbdare în careul de cuvinte de mai jos! 
 

Q E R A T A S D F G R T I 
Z D E O A D R E W A A S N 
S E R B T Z A S S A X B C 
M C S A O I R C O E D E U 
E U O T I G U F A T Y F R 
R L T A T L A D P J S U A 
I U B I T O R E A A R I J 
T T S A A V L S J G E O A 
P I T H D E D T G I N T T 
L O I P T L I N D U T I O 
R C S N A C V B N M T E R 
L U I N C R E Z A T O R Q 

 
3. Identifică împreună cu colegul de bancă câteva modalități prin care puteți să dați 
dovadă de răbdare atunci când sunteți provocați. Notați-le în caiet și prezentați-le apoi în 
fața clasei. 
 
4. Elaborați pentru clasa voastră, trei reguli care să vă ajute să manifestați virtutea 
răbdării în activitățile de la școală. Realizați un poster pe echipe. 
 
Aplicaţie 

Discutați pe grupuri mici ce înțelegeți voi din următoarele afirmații. Prezentați opiniile 
voastre clasei. 

„Unde nu este răbdare, acolo nu este nici iubire.”(Sf. Grigorie cel Mare) 
„Cel răbdător poate păstra cu adevărat pacea.” (Sf. Efrem Sirul) 
„Oamenii să aibă răbdare unii față de alții! Cei mai bravi sunt cei care îndură mai bine 

cusururile aproapelui.”(Sf. Francisc de Sales) 
Alege o afirmație de la care să pornești pentru a alcătui un scurt text. 
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Portofoliu 
Plantează câteva semințe de grâu într-un 

păhărel umplut cu pământ.  
Lipește pe păhărel o etichetă realizată de tine pe 

care să scrii versetul din Iacov 5: 7. 
Adu păhărelul la școală ora următoare și 

discutați cu profesorul ce ați înțeles din această 
activitate. 

 
 

De reținut: 
Dumnezeu este milostiv și îndelung răbdător. 
Noi trebuie să ne cultivăm virtuţile; printre acestea, se numără și răbdarea. 
Răbdarea presupune o așteptare în liniște cu bucurie. 
Creștinii sunt răbdători, îngăduindu-se unii pe alții în dragoste. 
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RESPECTUL FAŢĂ DE SINE ŞI FAŢĂ DE CEILALŢI 
Text biblic: Luca 10: 27; Exodul 20: 2 - 17; 1 Corinteni 13; Matei 7: 12 

 
Captarea atenţiei: 

„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; 
dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios…”  

1 Corinteni 13: 4, 5a 
 
Respectul se observă la oamenii cu inima smerită, 

care înțeleg că ei și semenii lor au fost creați după 
chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Respectându-mă 
pe mine, am grijă de trupul meu și de sufletul meu; 
astfel, aduc onoare și slavă Celui care m-a creat. 

Fiecare om este valoros în ochii lui Dumnezeu. 
Omul de lângă mine este un suflet prețios pentru care 
a murit Isus și față de care El are aceeași iubire ca și 
pentru mine. Dacă Îl iubesc și Îl respect pe Dumnezeu, 
atunci trebuie să îi iubesc și să îi respect și pe semenii 
mei, chiar și pe cei mai neînsemnați. Dar respectul 
izvorăște din dragoste și bunătate. „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 
neleguire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul” 
(1 Corinteni 13: 4 - 6). Deci, dacă nu am bunătate, este greu să fiu respectuos. Arătăm respect 
în momentul în care îi apreciem pe ceilalți, suntem darnici, politicoși, punctuali, respectând 
munca și părerile celor din jur. Prin lipsa de respect, arătăm că suntem mândri. 

Exodul 20: 12 ne amintește că respectul față de părinți este foarte important. Ei sunt puși de 
Dumnezeu ca autoritate peste noi, ca să ne îngrijească și să ne învețe cum să trăim frumos. Noi 
trebuie să ne ascultăm părinții, iar Biblia ne spune că atunci vom fi binecuvântați de Dumnezeu 
cu viață lungă și fericită. Trebuie să arătăm respect și celor care ne învață (învățători, profesori), 
celor care sunt autoritate peste noi (director, primar, păstori). Chiar dacă inimile noastre nu sunt 
dispuse întotdeauna să-i respecte pe cei din jur, trebuie să ne impunem acest lucru. Astfel, vom 
arăta ascultarea noastră față de Dumnezeu. Noi, de dragul Domnului, trebuie să arătăm 
bunăvoinţă faţă de cei din jur, să fim politicoși, să fim darnici, buni, să le vorbim frumos, să le 
răspundem cu amabilitate, chiar și atunci când nu ni se vorbește la fel. Dacă noi vom fi așa, noi 
vom fi lumină în lumea aceasta; ceilalți când vor vedea purtarea noastră, vor fi uimiți și Îl vor 
lăuda pe Domnul. 
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Vocabular 
respectul = atitudinea sau sentimentul de stimă, de considerație sau de prețuire deosebită  

față de cineva. 
autoritate = drept, putere, împuternicire de a comanda, de a impune cuiva ascultare 

 
 
Întrebări 

1. Cum ai descrie tu un copil respectuos? 
2. Ce se întâmplă dacă nu arăți respect? 
3. Cum ne manifestăm respectul față de părinți? 
4. Cum ne arătăm respectul față de profesori? 
 
 

De memorat: 
„Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel!” (Matei 7: 12) 
„Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea 

ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Luca 10: 27) 
„Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe 

mama ta” - este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă - „ca să fii fericit, şi să trăieşti multă 
vreme pe pământ”.” (Efeseni 6: 1)   

 
 

Poezie:                                                
Copiii credincioşi 

Traian Dorz 
 
Copiii credincioși sunt buni 
La școală și acasă, 
Purtarea lor e orișicând 
Cuminte și frumoasă. 
 
Cu alți copii sunt drăgălași, 
Cu nimeni nu se ceartă, 
Oricine, de le-ar face-un rău. 
Ei îl iubesc și-l iartă. 
……………………………… 
La școală, ei sunt cei dintâi 
Și-așa-s în tot ce-i bine,

 
Sunt harnici, blânzi și credincioși, 
Îi laudă oricine. 
 
Așa-s copiii credincioși, 
Așa Isus ne-nvață, 
Căci, numai dacă sunt așa, 
Ei sunt ai Lui în viață. 
 
De nu-s așa, ori mici, ori mari 
Cei credincioși se înșeală. 
Căci viața cu Hristos e-un har, 
Și nu o vorbă goală.
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Să exersăm 
1. Discutați pe grupuri mici!  

a) Credeți că există o legătură între respect și ascultare? Argumentați! 
b) Sunteți de acord cu afirmația: „Respectul izvorăște din dragoste”? Argumentați! 

 
1. Care este proverbul românesc care seamănă cu versetul: 

„Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel!” (Matei 7: 12)? 
Care este diferența pe care o observi între cele două afirmații? Notează în caiet ambele 
afirmații. 
 
3. Stabiliți, împreună cu profesorul, reguli de comportament pentru școală prin care să 
îi ajutăm pe elevi să fie respectuoși cu profesorii. Realizați un poster. 

 
Aplicaţie 

Citește/ Audiază Luca 10: 30 - 37 și răspunde la următoarele întrebări: 
- Cine este aproapele nostru? 
- Cum au procedat preotul și levitul? Ce părere ai? 
- Cum ai fi procedat tu? 
- În ce fel crezi că s-a arătat respectul în această pildă? 

 
Portofoliu 

Modalități prin care îți arăți respectul. 
Realizează un pomișor respectând indicațiile următoare: 
 Trasează conturul mâinii tale pe o foaie. Acesta va fi 

trunchiul unui pomișor. Deci, colorează-l corespunzător. 
  Din hârtie colorată, roz sau roșie, decupează diferite 

mărimi de inimioare. Acestea vor fi frunzele.  
 Pe fiecare inimioară, scrie o atitudine sau o faptă prin care îţi 

poți arăta respectul față de părinții tăi și față de profesorii tăi. 
 

 
De reținut: 

Dumnezeu îmi cere să îmi iubesc și să îmi respect semenii. 
Dumnezeu ne-a poruncit să ne cinstim părinții. 
Trebuie să ne respectăm pe noi înşine, având grijă de trupul și de sufletul nostru. 
Dumnezeu ne cere să respectăm autoritatea. 
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NEVOIA DE EFORT PENTRU A OBŢINE REZULTATE 
Text biblic: Genesa 2: 2, 15; Ioan 5: 17; Romani 12: 7 - 8 

 
Captarea atenţiei: 

„În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea 
S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.” Genesa 2: 2 – 3 

„Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi  
s-o păzească.” Genesa 2: 15 
 

Aflăm din Biblie că Dumnezeu a făcut cerurile 
şi pământul. Dumnezeu a lucrat când a făcut 
pământul, viețuitoarele și omul, iar, în ziua a 
șaptea, S-a odihnit. Omul, fiind creat după chipul 
și asemănarea lui Dumnezeu, moștenește și el 
darul de a munci. Adam și Eva aveau de lucru și 
asta le făcea plăcere, munca era ușoară și 
frumoasă. Când primii oamenii au păcătuit 
neascultând de Dumnezeu, pământul a început să 
fie și el mai greu de muncit (Genesa 3: 17 - 19). 
Dacă înainte de neascultarea primilor oameni 
munca era o plăcere, după neascultare, munca se 
făcea cu trudă și transpirație. De atunci, oamenii 
depun efort în fiecare zi pentru a obține hrana și 
lucrurile necesare. Dar munca, deși obositoare, are importanță pentru om. Prin muncă, omul se 
dezvoltă, învață să se autodisciplineze și învață lucruri noi despre propira persoană, despre lume 
și viață. De asemenea, munca formează în oameni anumite trăsături de caracter (virtuți): 
hărnicie, ascultare, disciplină, responsabilitate, respect, perseverență. Dumnezeu așteaptă de la 
noi să fim harnici și ne îndeamnă să privim la furnică (Proverbele 6: 1 - 6); aceasta pentru că 
lenea nu este o caracteristică a copiilor lui Dumnezeu. 

Și copiii trebuie să muncească și să fie harnici, atât acasă, cât și la școală. Activitatea lor 
principală este învățătura. De aceea, ei depun efort în special la școală, pentru a învăța multe 
lucruri despre lume și viață. Cei care sunt silitori primesc note bune și vor fi binecuvântați de 
Dumnezeu, deoarece Biblia ne spune că El răsplătește fiecăruia după efortul lui. Dumnezeu ne 
cere să fim credincioși în lucrul încredințat nouă, adică să facem cât mai bine ceea ce avem de 
făcut „Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni” 
(Coloseni 3: 23). De asemenea, este important, atunci când muncim, să fim perseverenți, adică 
tot ce începem să ducem la bun sfârșit (Psalmul 1). 
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Munca aduce și bucurie deoarece, atunci când faci ceva ce îți place, ești încântat. Ce bucurie 
este să vezi un lucru frumos făcut de mâna ta! Dar mai frumos este atunci când, prin munca ta, 
îi ajuți pe alții, făcându-i fericiți. 

Este înțelept ca în ziua a şaptea să ne odihnim, deoarece, atât trupurile noastre, cât și sufletele 
noastre au nevoie de o pauză. Astfel urmăm exemplul lui Dumnezeu care S-a odihnit și ascultăm 
porunca Lui din Exodul 20: 8 - 11. 
 
 
Vocabular 

efort = străduință; acțiune energică, fizică, intelectuală sau psihică 
perseverență = răbdare, stăruință în muncă 

 
 

Întrebări 
1. În ce constă munca la vârsta copilăriei? 
2. De ce este important efortul de a munci și de a învăța? 
3. Ce virtuți dobândim prin muncă? 
4. Care este porunca dată de Dumnezeu în Exodul 20: 8 - 11? 
 
 

De memorat: 
„Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.”  

(Coloseni 3: 23) 
„Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează până acum; şi Eu, de asemenea, lucrez”.” 

(Ioan 5: 17) 
„Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei, şi înţelepţeşte-te! Ea n-are 

nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân; totuşi îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de ale 
mâncării în timpul secerişului.” (Proverbele 6: 6 - 8) 

 
 

Poezie: 
Da şi nu 

Traian Dorz
 

Da și nu, nu și da  
Nu se pot înmănunchia. 
Nu poți fi cum vrei tu, 
Nu poți fi și da și nu!

 
Când iubirea-ți spune: „Hai!”, 
Lenea-ți poruncește: „Stai!” 
Când Isus vrea să lucrezi, 
Lenea-ți spune să mai șezi… 
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Să exersăm 
1. Alegeţi cuvintele potrivite dintre parantezele de mai jos, pentru a completa proverbele 
date. Explicați-le și apoi transcrieţi-le în caiet. 

„Munca e brăţară de ………. 
Omul ……………. de pâine nu duce …….…. 
La omul …………. se uită sărăcia pe ……………., dar nu îndrăzneşte să intre. 
………………. îşi câştigă ştiinţa, sârguinciosul averea. 
…………… a aduce bogăţie iar ………… aduce sărăcie.” 

(studiosul, muncitor, lenea, harnic, dor, munca, aur, fereastră,) 
 

2. Citiţi 2 Tesaloniceni 3: 10 - 12 şi discutaţi pe grupe mici. Exprimați-vă părerea.  
 
3. Discutați pe grupe. Ce înțelegeți prin afirmaţia lui Solomon din Proverbele 12: 27: 
„Comoara de preţ a unui om este munca”? 
 
 
Aplicaţie 

Citiți cu atenție. Răspundeţi la întrebări. 
„De la furnică învățăm dragostea pentru muncă, iar de la albină 

frumusețea, hărnicia și dragostea de aproapele. Căci albina nu lucrează 
numai pentru sine ci și pentru noi și în acest scop trudește în fiecare zi. După 
cum deci, albina colindă în zbor toate livezile ca să pregătească altuia 
dulceața, tot așa fă și tu, omule: de strângi bani, 
cheltuiește-i pentru ajutorarea semenilor, de ai bogăția 

învățăturii, nu o îngropa, ci pune-o înaintea celor ce au nevoie de ea, și tot 
astfel, dacă ai vreun lucru deosebit, fii folositor acelora care au nevoie de 
roada ostenelilor tale. Albina este cea mai slăvită viețuitoare nu numai 
pentru că lucrează, ci mai ales fiindcă roadele muncii ei sunt de folos și 
pentru alții. Și păianjenul lucrează și întinde pe pereți urzeala lui subțire, care întrece orice 
meșteșug al femeii, dar el este o lighioană josnică, pentru că lucrul nu e folositor altuia în 
niciun fel; așa sunt cei care lucrează și se ostenesc numai pentru satisfacerea nevoilor și 
poftelor lor.” 

(Sf. Ioan Gură de Aur, Predici despre statui) 



 

 
70 

 

a) Care sunt exemplele de care se folosește autorul pentru a scoate în evidență valoarea 
muncii? 

b) Care sunt însușirile unei furnici, așa cum le prezintă textul? 
c) Prin ce se evidențiază albina? Ce ar trebui să învățăm noi, oamenii, de la albină? 
d) Cu cine este asemănat păianjenul? 
e) Cu cine ar trebui să se asemene un creștin din exemplele date în text? Identifică în text și 

notează în caiet care sunt acele caracteristici de care ar trebui să dea dovadă un creștin. 
 
 
Portofoliu 

Realizează un poster pentru camera ta, care să conțină următoarele îndemnuri. 
Folosește o foaie A4 colorată, pe care să o decorezi cum dorești.  

 Prețuiește munca! 
 Fii disciplinat! 
 Fii harnic la fel ca o furnică! 
 Dă prin muncă valoare timpului! 
 Respectă programul de odihnă! 
 Orice faci, să faci din toată inima, ca pentru Domnul! 

 
 

De reținut: 
Dumnezeu a lucrat atunci când a făcut pământul. 
Datorită neascultării primilor oameni, munca se realizează cu mult efort. 
Munca formează în oameni anumite trăsături de caracter (virtuți): hărnicie, ascultare, 

disciplină, responsabilitate, respect, perseverență. 
Copiii muncesc ajutându-și părinții și învățând. 
Dumnezeu așteaptă de la copiii Lui să fie harnici și credincioși în lucrul încredințat lor. 
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RECAPITULARE 
Dovezile unei vieți noi 

 
 

De reţinut: 
 
Copiii lui Dumnezeu sunt aceia în a căror inimă 

Duhul Sfânt a început o lucrare de înnoire. Când 
credem în Domnul Isus ca Mântuitor și Domn al 
nostru, inima ne este curățită și înnoită. De aceea, 
Biblia ne spune, în Galateni, capitolul 5, că aceia care 
ascultă de Duhul se deosebesc de cei care trăiesc prin 
firea pământească prin roadele diferite care le sunt 
proprii (comportamente, fapte diferite). 

Cei care sunt „cârmuiți (conduși) de Duhul” au 
următoarele roade: dragostea, bucuria, pacea, 
îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, 
credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor 
(Galateni 5: 22 - 23). Cei care nu sunt cârmuiți de 
Duhul prezintă alte roade, numite faptele firii, care 
sunt exact opusul celor de mai sus (Galateni 5:  
19 - 21). 

Copiii Domnului trăiesc în adevăr, fac bine semenilor lor, le arată bunătate, blândețe, 
amabilitate, ori de câte ori au ocazia. Ei Îl onorează pe Dumnezeu prin modul în care se 
raportează la cei din jur, respectându-și părinții, profesorii, colegii. Ei sunt harnici și credincioși 
în orice lucru le este încredințat, arătând în felul acesta respectul și prețuirea lor față de 
Dumnezeu.  



 

 
72 

Să exersăm 
1. Completați versetul cu cuvintele care lipsesc. Căutați-le în Galateni 5: 22 - 23. 

„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, _________________, 
_______________, _________________, credincioşia, _______________, înfrânarea 
poftelor.” 
Transcrieți apoi în caiete și memorați.  
 
2. Repetați cântecelul Da și nu în întregime. 
 
3. Judecaţi și bifaţi în funcție de ceea ce credeţi. 

Situație AȘA DA! AȘA NU!
Radu nu a învățat pentru testul de la științe, dar s-a gândit să 
copieze răspunsurile de la colegul său. 

  

În pauză, George s-a dus să se joace cu Mirel, colegul lui cel nou.   
Când mama i-a spus Sarei să-și facă curat pe birou, ea a răspuns 
politicos și a terminat repede treaba. 

  

Raul a stricat jucăria fratelui său. Când a fost întrebat ce s-a 
întâmplat, a răspuns că nu știe nimic. 

  

Noi trebuie să fim răbdători numai cu cei din familia noastră. 
Dacă mi se vorbește urât, trebuie să mă apăr. 

  

Când un coleg și-a uitat pachetul cu mâncare acasă, colegii lui îl 
servesc cu ceva din mâncarea lor.  

  

Ai venit de la joacă și îți este foarte foame. Masa nu este gata și 
ești foarte supărat. Strigi tare să te audă mama că mori de foame. 

  

 
 
Aplicaţie 

Discutați cu profesorul la clasă cum puteți aplica în viața de zi cu zi îndemnul 
apostolului Pavel din Filipeni 4: 8. 

„Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce 
este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice 
laudă, aceea să vă însufleţească.” (Filipeni 4: 8) 
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Portofoliu 
Desenează pe o foaie de bloc de desen un pom, de preferat un măr. În zona rădăcinii este 

scris „Cuvântul lui Dumnezeu”. Pe tulpină, este scris „Duhul Sfânt rodește în ………. ” (scrie 
numele tău). Pe fiecare fruct scrie una dintre roadele pe care ai înțeles tu că vrea Duhul Sfânt 
să le rodească în tine.  
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 EVALUARE 
  

 1. Răspunde la întrebări! 
 a) Cine rodește în noi blândețea și bunătatea? 
 b) Cum ai descrie tu un copil respectuos?
 c) Cum Își arată Dumnezeu răbdarea față de noi?
 d) Ce înseamnă să fii blând?
 I – un răspuns corect  B – 3 răspunsuri corecte
 S – 2 răspunsuri corecte FB – 4 răspunsuri corecte
  
 2. Realizează corespondența, unind fiecare cuvânt cu explicația potrivită. 
 blândețe                                Atitudine sau sentiment de stimă, de considerație 
 sau de prețuire deosebită față de cineva. 
 minciună                               Capacitate firească de a suporta greutăți și 
 neplăceri fizice sau morale; putere de a aștepta în 
 liniște desfășurarea anumitor evenimente. 
 respect                                   Noi L-am acceptat pe Dumnezeu ca Stăpân și 
 Duhul Sfânt produce în noi stăpânire de sine. 
 răbdare                                  O afirmație, relatare neadevărată, făcută de 
 obicei, cu scopul de a înșela.
 I – o corespondenţă   B – 3 corespondenţe
 S – 2 corespondenţe   FB – 4 corespondenţe
  
 3. Adevărat sau fals? 
 Dumnezeu așteaptă de la copiii Lui să fie harnici numai atunci când li se cere.
 Bunătatea și blândețea sunt roadele Duhului Sfânt în viața credinciosului. ___
 Creștinii sunt răbdători numai în situațiile dificile. ______
 Dumnezeu este Domnul Dumnezeul Adevărului (Iehova-El Emet). _____ 
 I – o variantă corectă  B – 3 variante corecte     
 S – 2 variante corecte  FB – 4 variante corecte
 4. Completați versetul din Galateni 5: 22 – 23, cu sinonime ale cuvintelor  
 care lipsesc. 
 „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, 
 _________________, _______________, _________________, 
 credincioşia, _______________, înfrânarea poftelor.”
 I – un cuvânt corect   B – 3 cuvinte corecte     
 S – 2 cuvinte corecte  FB – 4 cuvinte corecte  
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MARI SĂRBĂTORI CREŞTINE ALE PRIMĂVERII 
 

Unitatea 5. ÎNVIEREA ŞI ÎNĂLŢAREA DOMNULUI ISUS 

 
INTRAREA DOMNULUI ISUS ÎN IERUSALIM. FLORIILE 

Text biblic: Matei 21: 1 - 17; Marcu 11: 1 - 19; Luca 19: 29 - 40 
 
Captarea atenţiei: 

„Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului!” Luca 19: 38a 
 

 Înainte de sărbătoarea Paştelor, Isus împreună cu 
ucenicii s-au îndreptat către Ierusalim. Când s-au 
apropiat de oraş, Isus a chemat doi ucenici şi i-a 
trimis în satul cel mai apropiat. Le-a spus că acolo 
vor găsi legaţi, o măgăriţă şi un măgăruş, pe care să-
i dezlege şi să-i aducă la El. Dacă îi va întreba 
cineva ceva, să spună că: „Domnul are trebuinţă de 
ei” şi imediat îi va trimite (Matei 21: 3). 
 Aceste lucruri s-au petrecut pentru a se împlini o 
profeţie din Vechiul Testament, adresată 
Ierusalimului, vestind că Împăratul va intra în cetate 
„neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un 
măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe” 
(Zaharia 9: 9). 
 Ucenicii au plecat şi au făcut aşa cum le-a poruncit Domnul. Urmând sfatul Învăţătorului, 
au adus măgăriţa şi măgăruşul la Isus, apoi şi-au aruncat hainele peste ei şi L-au ajutat pe Isus, 
să încalece, deasupra. Alaiul astfel format înainta spre Ierusalim. 
 Mulţimea de oameni I-a ieşit în întâmpinare ca semn de bun venit (Ioan 12: 17, 18). Unii 
oameni din mulţime îşi aşterneau hainele pe drum ca semn al umilinţei şi al respectului în faţa 
Împăratului care vine. Alţii tăiau ramuri de finic din copaci şi le presărau pe drum, ca semn al 
bucuriei în faţa Celui ce este Domn în vecii vecilor (Leviticul 23: 40, Matei 21: 8). 
 Isus S-a apropiat de Ierusalim. Mulţimea de oameni care-L însoţea, împreună cu toţi ucenicii, 
plină de bucurie, a început să-L laude pe Dumnezeu cu glas tare şi să strige: „Osana, Fiul lui 
David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!” 
(Matei 21: 9b), „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer şi 
slavă în locurile preaînalte!” (Luca 19: 38). 
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Când a intrat Isus în Ierusalim, în cetate s-a produs o mare agitaţie şi toţi întrebau: „Cine 
este Acesta?” „Este Isus, Prorocul din Nazaretul Galileii”, răspundeau cei ce Îl însoţiseră pe 
Isus pe drum (Matei 21: 11). 

Mulţimile aveau aşteptări mari de la Domnul Isus. Evreii căutau eliberarea de sub stăpânirea 
romană, dar El venise să-i elibereze de sub domnia lui Satan. Recunoşteau că Isus a venit de la 
Dumnezeu, dar nu înţelegeau deloc misiunea Sa spirituală, aceea de a ne elibera de sub robia 
păcatului. Împăratul a venit să domnească peste inimile noastre, să ne aducă pacea şi mântuirea. 
Noi trebuie să-L primim pe Isus cu bucurie în inimă, ca Domn şi Mântuitor personal. 

Sărbătoarea intrării triumfale a Domnului Isus Hristos în Ierusalim se comemorează 
întotdeauna în ultima duminică dinaintea Paștelui. În tradiţia populară, este denumită 
Sărbătoarea Floriilor sau Duminica Floriilor. Prin această denumire, se reaminteşte de 
ramurile de măslin sau de finic cu care evreii din Ierusalim l-au întâmpinat pe Domnul. 
 
Vocabular 

ucenici = (aici) adepţi și continuatori ai unui maestru într-un anumit domeniu de activitate; 
începători într-o activitate; discipoli, elevi, învăţăcei 

finic = palmier, curmal 
Osana! = o exclamaţie după ajutorul lui Dumnezeu: „Mântuieşte-ne, Te rugăm!”, 

„Mântuieşte-ne acum!”, „Doamne, ajută, Doamne, dă izbândă (victorie)!” 
(Psalmul 118: 25); o expresie de laudă adresată doar lui Dumnezeu, nu se rostea 

pentru oameni 
triumfală = biruitoare, învingătoare, victorioasă, impunătoare, solemnă; 

care stârnește admirație, entuziasm 
 
Întrebări 

1. Spre ce oraş se îndrepta Domnul Isus cu ucenicii Săi? 
2. Ce le-a cerut Domnul Isus să facă celor doi ucenici? 

 3. Pe ce animal a intrat Domnul Isus călare în Ierusalim? 
 4. Cum a fost întâmpinat Domnul Isus de către mulţime, la intrarea Sa în Ierusalim? 
 5. Care a fost motivul de bucurie al mulţimii atunci când a intrat Domnul Isus în Ierusalim? 
 
De memorat: 

„Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău 
vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul 
unei măgăriţe.” (Zaharia 9: 9) 

„Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în 
cerurile preaînalte!” (Matei 21: 9b)  
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Cântec: 
Osana!

 
1. Osana! Osana! Osana! 

Veniţi toţi să-L întâmpinăm; 
Osana! Osana! Osana! 
Pe Domnul Isus să-L lăudăm, 
Căci El este Fiul lui David 
Şi Regele regilor, 
Trimis să ne mântuiască, 
Să dea pacea Lui tuturor. 
 

2. Osana! Osana! Osana! 
Răsună pe-ntregul pământ; 
Osana! Osana! Osana! 
Acelui ce vine curând 
Să ia-n stăpânire Mireasa, 
S-o-nalţe spre zări de nespus, 
La Tatăl Preasfântul din ceruri, 
S-o-mbrace cu slava de sus. 
 

R: Glorie Lui! Glorie Lui! 
    Cerescul Împărat. 
    Glorie Lui! Glorie Lui! 
    Căci ne-a răscumpărat. 

 

Cântările Evangheliei, Nr. 498, U.B.C.B.R., 2003



 

 
78 

 

Să exersăm 
1. Precizează însemnătatea ramurilor de finic de la Florii. 
 
2. Povesteşte pe scurt conţinutul textului. 
 
3. Ce alt nume pentru măgăruş (patru litere) mai cunoşti? (se mai foloseşte şi în Biblie)  
 
4. Ce cuvinte striga mulţimea când a intrat Domnul Isus în Ierusalim? 
 
5. Uneşte fiecare cuvânt cu ceea ce se potriveşte: 

mulţimile   Prorocul din Nazaretul Galileii 
Florii     aşterneau hainele pe drum 
Isus     intrarea triumfală în Ierusalim 

 
 
Aplicaţie 

Alcătuieşte, împreună cu colegul de bancă, un dialog între stăpânii măgăruşului şi cei 
doi ucenici care au venit să îl ceară pentru a-l duce lui Isus. 
 
 
Portofoliu 

Realizează, din materiale naturale şi reciclabile, un colaj care să ilustreze diferite 
momente ale intrării Domnului Isus în Ierusalim. 

 
 
De reţinut: 

Domnul Isus a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruş, împlinind astfel o profeţie din 
Vechiul Testament, adresată Ierusalimului. 

Unii oameni din mulţime îşi aşterneau hainele pe drum înaintea Lui în semn de respect, alţii, 
bucuroşi, tăiau ramuri de finic şi le presărau pe jos. Mulţimea Îl lăuda pe Dumnezeu cu glas 
tare şi striga: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului!” 

Evreii doreau ca Împăratul Isus să îi elibereze de sub stăpânirea romană. El a venit să ne 
elibereze de sub robia păcatului, să ne aducă pacea, iertarea şi mântuirea, prin jertfa Sa măreaţă. 
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ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS, ÎN VERS ŞI CÂNTEC. PAŞTELE 
Text biblic: Matei 28: 1 - 20; Marcu 16: 1 - 14; Luca 24: 1 - 49; Ioan 20: 1 - 25 

 
Captarea atenţiei:  

Hristos a înviat din morţi! 
Cu moartea pe moarte călcând 
Şi celor din morminte 
Viaţă dăruindu-le. 
 
Domnul Isus a făcut multe minuni în timpul 

vieţii Sale. El a ajutat mulţi oameni şi le-a făcut 
viaţa mai bună, aşa că mulţi L-au urmat şi I-au 
fost de mare ajutor. Cu toate acestea, erau şi unii 
oameni, mai ales printre conducători, printre cei 
sus-puşi, care îl duşmăneau pe Isus. Ei se 
temeau că mulţimile Îl vor urma pe El şi nu li se 
vor mai supune lor. De aceea, se străduiau din 
răsputeri să-I găsească motive de învinuire. 
Până la urmă, au reuşit să-L aducă pe Isus la judecată. După ce L-au judecat, L-au dus pe un 
deal numit Golgota, care înseamnă „Dealul căpăţânii”. Acolo, Domnul nostru Isus a fost 
răstignit pe o cruce. I-au fost bătute cuie în mâini şi în picioare, iar, pe cap, I-a fost aşezată o 
cunună de spini. Isus a murit pe cruce. Ca să se convingă de faptul că a murit cu adevărat, un 
soldat I-a străpuns coasta cu suliţa. Din rană, au ţâşnit atunci sânge şi apă. 

Isus a vrut să sufere până la moarte pentru ca noi să fim mântuiţi de păcatele noastre şi de 
pedeapsa care ne-ar fi aşteptat pentru ele. Pentru că Dumnezeu ne iubeşte pe fiecare, El L-a dat 
pe singurul Său Fiu să fie pedepsit, plătind cu jertfa Sa pentru păcatele întregii lumi. 

Iosif din Arimateea împreună cu Nicodim, doi oameni credincioşi, au cerut voie să ia trupul 
lui Isus şi să-l îngroape. Pe vremea aceea, cimitirele nu erau aşa cum le ştim noi astăzi. Pe 
atunci, mormintele nu erau decât nişte galerii săpate în stâncă. Trupul lui Isus a fost aşezat într-
un astfel de mormânt. O piatră foarte mare şi grea a fost aşezată la intrare pentru a acoperi 
mormântul şi pentru ca nimeni să nu poată intra înăuntru. Nişte soldaţi romani au fost puşi să 
păzească mormântul pe timpul nopţii. 

În prima zi a săptămânii, în duminica de după răstignirea Domnului, dimineaţa, foarte 
devreme, câteva femei au venit la mormânt. Ele voiau să ungă trupul lui Isus cu arome după 
obiceiurile poporului evreu. Pe drumul care ducea la mormânt, ele şi-au dat seama că era cu 
neputinţă să dea la o parte piatra care acoperea intrarea în mormânt. Cu toate acestea, au mers 
mai departe până ce, deodată, s-au oprit şi au făcut ochii mari de uimire. Cineva dăduse la o 
parte bolovanul uriaş care astupa mormântul. Mormântul lui Isus era acum deschis şi oricine 
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putea pătrunde înăuntru. Soldaţii puşi de pază dispăruseră fără urmă. Femeile nu ştiau că 
pământul se cutremurase cu putere, chiar în acea dimineaţă, înainte de venirea lor la mormânt. 
După cutremur, un înger al Domnului coborâse din cer şi dăduse la o parte piatra, iar un alt 
înger se aşezase pe aceasta. Soldaţii puşi să păzească mormântul se speriaseră şi fugiseră, 
fiecare pe unde a putut. Îngerul le-a spus femeilor să nu-L caute pe Isus între cei morţi, deoarece 
El a înviat, după cum spusese. 

Femeile au intrat şi au văzut că mormântul era gol. Isus nu mai era acolo. El înviase din 
morţi, aşa cum promisese că va face. Ele au alergat apoi la ucenici să le spună marea veste. 
Ucenicii nu voiau să creadă, iar Petru şi Ioan au alergat la mormânt, să vadă cu ochii lor 
minunea. Pe când femeile se duceau să dea de veste ucenicilor de învierea lui Isus, unii dintre 
soldaţii care fuseseră puşi de pază au venit în cetate şi le-au dat de ştire preoţilor celor mai de 
seamă despre toate cele ce s-au întâmplat. 

Aflând că trupul lui Isus dispăruse, preoţii cei mai de seamă s-au adunat împreună cu bătrânii 
poporului, au ţinut sfat şi au hotărât să le dea mulţi bani ostaşilor ca să spună că ucenicii au 
furat trupul, noaptea, pe când ei dormeau. 

După Înviere, Isus i S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, apoi celor unsprezece ucenici. 
Tot acestora li S-a arătat şi în Galileea, unde le poruncise să meargă pentru a se întâlni. Isus li 
S-a arătat de mai multe ori, în diferite locuri, ucenicilor sau oamenilor care L-au cunoscut şi au 
crezut că El este Mesia. 

Prin învierea Lui, Domnul Isus a biruit moartea şi ne-a dat tuturor speranţa că şi noi vom 
învia atunci când El va reveni. 

Pentru această sărbătoare, credincioşii se pregătesc postind, citind Biblia, rugându-se, 
cântând imnuri creştine, dăruind celor lipsiţi, mergând la biserică şi iertându-i pe semenii lor. 

De la sărbătoarea Învierii Domnului până la sărbătoarea Înălţării Domnului, timp de 40 de 
zile, credincioşii se salută cu „Hristos a înviat!” şi răspund „Adevărat, a înviat!”. 
 
 
Vocabular 

a răstigni = a provoca moartea cuiva, pironindu-l cu brațele și cu picioarele pe o cruce,  
a crucifica 

a (se) mântui = a ierta sau a obține iertarea pentru păcatele săvârșite; 
a scăpa de pedeapsa divină, a izbăvi, a salva 

 a unge = (aici) a îmbălsăma, a acoperi trupul cu mir 
 Mesia = Hristosul, Unsul Domnului, Împuternicitul lui Dumnezeu pe pământ 
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Întrebări 
1. De dragul cui S-a lăsat răstignit Domnul Isus? 
2. Cine era de pază la mormânt? 
3. Cine a dat piatra la o parte? 
4. Cine s-a dus la mormânt în zorii zilei? 

 5. Despre ce au vorbit femeile în drum spre mormânt? 
 6. Ce au descoperit ele când au ajuns acolo ? 

7. Ce le-a spus îngerul femeilor care au venit la mormânt, despre Isus? 
8. Cui i S-a arătat prima dată Domnul Isus după ce a înviat ? 
9. Care a fost atitudinea ucenicilor când au aflat de la femei despre învierea Domnului? 
10. Care dintre ucenici au plecat la mormânt? 
11. Unde le-a cerut Isus ucenicilor să se întâlnească după învierea Sa din morţi? 
12. Ce au hotărât mai marii poporului, aflând de învierea lui Isus? 
 
 

De memorat: 
„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 viața veșnică.” (Ioan 3: 16) 
„Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui.” (Faptele Apostolilor 2: 32) 

„...Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; ... a fost îngropat, şi a înviat a treia 
zi, după Scripturi; ...” (1 Corinteni 15: 3, 4) 
 
 
Cântec: 

E viu, e viu! 
 

R: E viu, e viu! Mormântul Lui e gol. 
E viu, e viu! Trăieşte Domnul meu! 
E viu, e viu! În toată strălucirea, 
Îl vom vedea în slava Sa.
 

1. Maria, ucenicii aleargă spre mormânt, 
Un înger le aduce din cer mesajul sfânt: 
„Vă duceţi şi vestiţi: azi Hristos a înviat! 
Deci credeţi şi vă bucuraţi!“ 

2. Maria stă şi plânge; ar vrea să ştie ce-i, 
Dar, iată, o minune! Isus ’naintea ei! 
Ce mare fericire! „Rabuni!“ zice ea. 
Şi noi în cer Îl vom vedea. 
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Să exersăm 
1. Citeşte enunţurile în care se prezintă cum a fost răstignit Domnul Isus pe o cruce şi cum 
s-a convins soldatul roman de faptul că Domnul Isus a murit cu adevărat. 
 
2. Transcrie, apoi subliniază variantele corecte! 
a) De Paști, creştinii sărbătoresc:    b) Toată familia merge, de Paşte: 
- Înălţarea Domnului Isus Hristos;      - la rudenii;                                                                            
- Învierea Domnului Isus Hristos;      - la biserică; 
- Naşterea Domnului Isus Hristos.      - acasă la cei apropiaţi. 
 

c) De Paști, pot merge la biserică:    d) Creştinii se bucură de Paşte pentru că:  
- doar bunicii;             - este o mare sărbătoare în care Hristos a           
- doar părinţii;               murit şi a înviat pentru păcatele noastre;                        
- toată familia;             - de Paște cântăm: „Hristos a Înviat!”      
- doar copiii;             - suntem mai buni; 
- doar verişorii.            - vine primavara şi e mai cald. 
 

3. Găseşte în text cuvinte cu acelaşi înţeles pentru:  
cimitirele, veste, ostaşii, enorm, nădejde, au curs. 

 
4. Explică, în 3 - 4 enunţuri, cum se pregătesc credincioşii pentru a sărbători Învierea 
Domnului Isus. 
 
Aplicaţie 

Caută în text, împreună cu colegul de bancă, argumente despre Învierea Domnului şi 
prezintă-le în faţa clasei.  
 
Portofoliu 

Realizează o felicitare specifică acestei mari sărbători creştine. 
 

De reţinut: 
Cea mai mare sărbătoare creştină este sărbătoarea Învierii Domnului Isus. 
Domnul Isus a murit pe cruce ca jertfă pentru păcatele noastre. El a biruit moartea prin 

Înviere şi ne-a dat şi nouă speranţa că vom învia. Prin Înviere, Domnul Isus ne-a oferit viaţa 
veşnică, prin credinţa în Numele Lui. 

După Înviere, Isus li s-a arătat de mai multe ori, în diferite locuri, femeilor, ucenicilor sau 
oamenilor care L-au cunoscut şi au crezut în El. 

Noi ne pregătim să sărbătorim Învierea Domnului prin post, rugăciune, citirea Sfintei 
Scripturi, închinare, dărnicie şi iertare.
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ÎNĂLŢAREA LA CER A DOMNULUI ISUS. ISPASUL 
Text biblic: Marcu 16: 19; Luca 24: 50 - 53; Faptele Apostolilor 1: 3 - 11 

 
Captarea atenţiei: 

„Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer.” Luca 24: 51 
 
Pe când se afla încă cu ucenicii, Domnul 

Isus le-a poruncit să nu se depărteze de 
Ierusalim, ci să aştepte acolo promisiunea 
Tatălui referitoare la botezul cu Duhul Sfânt. 

La 40 de zile după Înviere, ajungând în 
vârful Muntelui Măslinilor, aproape de 
Ierusalim, Mântuitorul i-a adunat încă o dată, 
pentru cea din urmă oară, pe apostoli în jurul 
Său pentru o ultimă binecuvântare. S-a uitat cu 
duioşie şi dragoste la ei, ştiind că despărţirea îi 
va durea şi de aceea le-a amintit din nou făgăduinţa Tatălui de trimitere a Duhului Sfânt pe care 
să-L aştepte în Ierusalim: „Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi 
în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.” (Luca 24: 49). 

Cele din urmă cuvinte ale Mântuitorului au fost acestea: „Ci voi veţi primi o putere, când Se 
va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria 
şi până la marginile pământului.” (Faptele Apostolilor 1: 8). Zicând acestea, „Şi-a ridicat 
mâinile şi i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer.” 
(Luca 24: 50 - 51). După ce S-a înălțat Domnul Isus la cer, un nor L-a ascuns de ochii ucenicilor. 

Au apărut apoi doi îngeri care i-au întrebat pe ucenici de ce stau şi se uită spre cer. Îngerii 
le-au spus apoi ucenicilor că Domnul Isus va reveni pe pământ în acelaşi fel cum L-au văzut 
mergând la cer, adică tot pe nori. Pe urmă, ucenicii s-au întors bucuroşi în Ierusalim, unde Îl 
binecuvântau şi Îl lăudau mereu pe Dumnezeu în Templu. 

Spiritualitatea Înălțării se întemeiază pe speranță. Creștinii privesc la casa cerească ce îi 
așteaptă, trăind încă pe pământ, în realitatea lumii noi, în care domnește Hristos ca Rege. Cerul 
este un loc al slavei, este plin de strălucire, de bucurie şi de curăţie. 

Deşi, prin Înălţarea Domnului, activitatea Sa pământească lua sfârşit, Isus le-a spus 
ucenicilor chiar în momentul Înălţării: „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului.” (Matei 28: 20). 

El S-a înălţat la cer pentru a trimite în lume Duhul Sfânt, aşa cum promisese: „Şi Eu voi ruga 
pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.” (Ioan 14: 16). 

Isus Hristos va reveni pe pământ pentru a-i lua cu Sine pe toţi cei care cred în Numele Lui. 
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Praznicul Inălţării la cer a Domnului, numit în popor şi Ispas, se sărbătoreşte întotdeauna în 
ziua de joi a săptămânii a şasea, după Paşti. Este ziua în care credincioşii încep să se salute timp 
de 10 zile, pînă la Rusalii, cu „Hristos S-a înălţat!''. Ei răspund cu „Adevărat, S-a înălţat!''. 
 
 
Vocabular 

apostol = persoană trimisă de Domnul Isus în lume să propovăduiască Evanghelia 
(vestea bună a mântuirii) 

Duhul Sfânt = cea de-a treia Persoană a Sfintei Treimi 
 praznic = sărbătoare 
 
 
Întrebări 

1. Timp de de câte zile li S-a arătat Domnul Isus ucenicilor? 
2. Ce le-a poruncit El ucenicilor pe când era încă cu ei? 
3. De unde S-a înălţat Domnul Isus la cer? 
4. Ce le-a promis Domnul Isus ucenicilor? 
5. Ce putere vor primi ucenicii? 

 6. Cine este Duhul Sfânt? 
 7. Ce L-a ascuns pe Domnul Isus de privirile ucenicilor? 
 8. Ce le-au spus cei doi îngeri ucenicilor, după înălţarea la cer a Domnului Isus? 
 9. Ce au făcut ucenicii după înălţarea Domnului? 
 
 
De memorat: 

„Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.” (Ioan 20: 
17b) 

„Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca 
acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” (Ioan 14: 3) 
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Cântec: 
Cu nerăbdare aştept ziua 

Lăudaţi pe Domnul, Volumul I, Nr. 226, B.C.B. „Emanuel” Oradea, 1997 
 

1. Cu nerăbdare aştept ziua când Isus va veni. 
    Zi minunată, zi minunată! 
    Acolo nu vor mai fi lacrimi, ci bucurii vor fi. 
    Zi minunată, zi minunată! 

 
R: Zi minunată şi ce frumos va fi  
     Când cu Isus noi în cer vom fi. 
     Zi minunată şi fericită 
     Va fi când dup-ai Săi copii El va veni.
 

2. Vor fi încoronaţi toţi sfinţii în slava Tatălui. 
    Zi minunată, zi minunată! 

Iar faţa Lui, în veşnicie, cu toţi-o vom vedea. 
Zi minunată, zi minunată!

3. Nu vrei să fii şi tu acolo, prietene iubit, 
La masa sfântă, sus pregătită? 
E desfătarea ta acuma, copilul meu trudit, 
Isus te-aşteaptă, calea-ţi arată. 

 

Să exersăm 

1. Adevărat sau fals? 
a) Domnul Isus S-a înălțat la cer după 30 de zile de la Înviere. 
b) El s-a înălţat la cer pentru a-L trimite în lume pe Duhul Sfânt. 
c) Apostolii au devenit martori ai Domnului în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și apoi până   

la marginile pământului. 
d) Domnul Isus le-a promis apostolilor că-L va trimite pe Duhul Sfânt. 
e) Îngerii le-au spus ucenicilor că Domnul Isus nu va reveni pe pământ în acelaşi fel cum  
L-au văzut mergând la cer. 

 
2. Extrage din text propoziţia în care se prezintă:  

a) Ziua în care se sărbătoreşte întotdeauna Înălţarea Domnului; 
b) Cum se salută credincioşii în această zi; 
c) Care este răspunsul la acest salut. 
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3. Completează spațiile libere cu ceea ce se potriveşte: 
După Învierea Sa din morți, Isus li s-a arătat apostolilor timp de …, timp în care le-a vorbit 

despre Împărăția lui …, după care S-a înălțat la cer, de față cu ei, iar … L-a ascuns de ochii lor, 
promițându-le că le va trimite pe … .                                                                                                           

Înălțarea Domnului la cer se sărbătorește la 40 de zile după Paști, într-o zi de … . 
 
 
Aplicaţie 

Discutaţi despre ceea ce au făcut ucenicii Domnului Isus, după înălţarea Sa la cer. 
 
 
Portofoliu 

Alcătuieşte o compunere cu titlul: „Înălţarea Domnului Isus la cer”. Foloseşte citate 
din Biblie. Ilustrează lucrarea cu desene potrivite. 
 
De reţinut: 

Înălțarea Domnului este o mare sărbătoare creștină care comemorează înălțarea la cer a 
Domnului Isus Hristos, eveniment ce a avut loc la 40 de zile după Învierea Domnului. 

Domnul Isus, după Înviere, li S-a arătat de mai multe ori apostolilor, timp de 40 de zile, a 
vorbit cu ei despre lucrurile referitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. Apoi S-a înălțat la cer, de 
față cu ei. Un nor L-a ascuns de privirile lor mirate şi ei nu L-au mai putut vedea.  

Domnul Isus S-a înălţat la cer pentru a-L putea trimite în lume pe Duhul Sfânt. Acum stă la 
dreapta lui Dumnezeu Tatăl şi pregăteşte câte un loc pentru fiecare credincios. 

Isus va reveni pentru a-i lua cu Sine pe toţi cei mântuiţi. 
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POGORÂREA DUHULUI SFÂNT. RUSALIILE 
Text biblic: Faptele Apostolilor 2: 1 – 36 

 
Captarea atenţiei: 

„După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, 
bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii.” Ioel 2: 28 

 
Semnificaţii ale Sărbătorii Rusaliilor 

(Cincizecimea): 
• În Vechiul Testament: 

    a) Sărbătoare a secerişului, aşezată în calendar 
la exact 50 de zile după Paşte; 

„Când veţi secera semănăturile din ţara 
voastră, să laşi nesecerat un colţ din câmpul tău, 
şi să nu strângi ce rămâne de pe urma 
secerătorilor. Să laşi săracului şi străinului 
aceste spice. Eu Sunt Domnul, Dumnezeul 
vostru.” (Leviticul 23: 22) 

    b) Sărbătoarea Săptămânilor; 

„Să numeri şapte săptămâni; de când vei începe seceratul grâului, să începi să numeri şapte 
săptămâni. Apoi să prăznuieşti sărbătoarea Săptămânilor şi să aduci daruri de bunăvoie, după 
binecuvântarea pe care ţi-o va da Domnul Dumnezeul tău.” (Deuteronomul 16: 9, 10) 

    c) Sărbătoarea primelor roade; 

„În ziua celor dintâi roade, când veţi aduce Domnului un dar de mâncare, la sărbătoarea 
încheierii săptămânilor (Cincizecimea), să aveţi o adunare Sfântă; să nu faceţi nici o lucrare 
de slugă în ea.” (Numeri 28: 26) 

d) Reprezenta mulţumirea poporului pentru roadele câmpului (Numeri 28: 26 - 31). 
 

• În Noul Testament: 
Ziua Cincizecimii a marcat o zi de mare bucurie pentru primirea Duhului Sfânt şi pentru 

convertirea primelor mii de oameni la credinţa mântuitoare în Domnul Isus Hristos (Faptele 
Apostolilor 2: 1 - 47). 

Prin pogorârea Sfântului Duh peste apostoli, aceştia s-au transformat din oameni timizi şi 
simpli în misionari îndrăzneţi şi înţelepţi, care au răspândit învăţătura creştină în toată lumea. 
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Cine este Duhul Sfânt? 
 
Ştim că Dumnezeu există în trei Persoane şi, cu toate acestea, nu este decât un singur 

Dumnezeu. Aceasta este Sfânta Treime sau Trinitatea. 
Duhul Sfânt este una dintre aceste trei Persoane. Îl numim Dumnezeu Duhul Sfânt. Celelalte 

două Persoane sunt: Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul. 
Duhul Sfânt a existat dintotdeauna. Când a creat Dumnezeu lumea, Duhul Sfânt era deja 

prezent şi fiecare din cele trei Persoane a avut participarea ei la această lucrare. 
Cu puţin înainte de moartea Lui, Domnul Isus le povestea ucenicilor că o să se întoarcă 

înapoi, în patria Sa cerească, pentru a fi cu Dumnezeu Tatăl. El le-a promis că o să le trimită pe 
Duhul Sfânt şi aşa s-a şi întâmplat. La zece zile după ce Isus S-a întors în cer, a venit Duhul 
Sfânt la ucenici. Ei stăteau laolaltă într-o cameră, în Ierusalim, se rugau şi vorbeau unii cu alţii. 
Pe neaşteptate, s-a auzit un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi un vuiet care semăna cu o 
furtună mare şi care a umplut casa în care stăteau ei. Pe când se uitau unii la alţii, vedeau ceva: 
nişte limbi ca de foc deasupra capetelor lor. A fost Duhul Sfânt pe care Domnul Isus L-a trimis. 
Apostolii au fost umpluţi cu Duhul Sfânt. Limbile ca de foc au dispărut, dar Duhul Sfânt a 
rămas în ei. Fiecare dintre aceşti bărbaţi a fost, dintr-odată, în stare să vorbească în limbi străine 
pe care nu le-a învăţat. Atunci când s-a auzit acel sunet, mulţimea de oameni ce se afla la 
sărbătoarea Cincizecimii, în Ierusalim, s-a adunat şi a rămas mirată pentru că fiecare îi auzea 
vorbind în limba lui. 

Duhul Sfânt a dat unora dintre ei puterea să vindece bolnavi şi chiar să învie morţi. El i-a 
făcut bucuroşi astfel încât ei înşişi cântau chiar şi atunci când erau urmăriţi de oameni 
răuvoitori. 

Duhul Sfânt este dăruit fiecărui om care-L primeşte pe Domnul Isus şi-l ajută să trăiască 
pentru Mântuitorul. El este şi în inima ta dacă tu eşti un creştin. Toate gândurile şi dorinţele 
bune sunt de la El. Duhul Sfânt ne ajută să ne încredem şi să ascultăm de Isus, să fim prietenoşi 
şi sinceri. Datorită Lui, putem să simţim dragoste, bucurie, pace şi fericire în inimă. Trupul 
nostru este locuinţa Duhului Sfânt şi El va readuce la viată corpul fiecărui credincios după ce a 
murit. Duhul Sfânt nu este numai în inima creştinilor; în acelaşi timp, El este în cer şi mijloceşte 
acolo pentru ei. Cu adevărat noi nu ştim cum să vorbim cu Dumnezeu în rugăciune, dar Duhul 
Sfânt ia rugăciunile noastre sărăcăcioase şi slabe şi le aduce în ordine. Fiindcă El Însuşi este 
Dumnezeu, se poate ruga cu aşa putere încât Dumnezeu Tatăl trebuie să asculte şi să răspundă. 
Este minunat faptul că Dumnezeu ne ajută chiar şi la rugăciune. Duhul Sfânt nu îi ajută numai 
pe credincioşi, ci şi pe oamenii care încă nu sunt creştini. Lor le dă să simtă dorinţa de a-L căuta 
şi de a-L iubi pe Dumnezeu. Duhul Sfânt îi ajută să priceapă ce a făcut Domnul Isus pentru cei 
păcătoşi. Duhul Sfânt este Acela care ne ajută să înţelegem Biblia dacă o citim. Dacă ceva din 
ea ne este de neînţeles, trebuie să-L rugăm pe Duhul Sfânt să ne dea călăuzire şi să ne explice 
(Ioan 16: 7 -15).
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Ce este Biserica? 
     

A luat naştere în ziua de Rusalii, după cuvântarea apostolului Petru. 
 Biserica primară reprezintă primul grup numeros, format din credincioşi care s-au pocăit 
la predica apostolului Petru şi care se adunau să se închine lui Dumnezeu Tatăl, în Numele 
Domnului Isus Hristos. 

Biserica universală este formată din mulţimea tuturor credincioşilor de pe tot pământul şi 
din toate timpurile. 

Biserica locală este grupul de credincioşi cu care ne închinăm lui Dumnezeu. 
 

 
Vocabular 

sfânt = om care duce o viață curată și cucernică, pus de-o parte, separat, desăvârșit, perfect 
misionar = propovăduitor al credinţei creștine sau al învăţăturilor creștine în țările cu altă     

religie, persoană care caută să câștige adepți pentru o cauză, pentru o comunitate 
biserica = adunarea celor chemaţi de Domnul; un grup de credincioşi adunaţi să se închine  

lui Dumnezeu Tatăl, în Numele Domnului Isus Hristos 
 
 
Întrebări 

1. Ce reprezenta Sărbătoarea Rusaliilor (Cincizecimea) pentru poporul evreu? 
2. Cine este Duhul Sfânt? 
3. Unde este El? 

 4. Cu ce este asemănat Duhul Sfânt în Biblie? 
 5. Unde şi când apar limbile ca de foc? 

6. Ce s-a întâmplat după predica lui Petru? 
7. Ce a luat naştere în ziua de Rusalii? 
 
 

De memorat: 
„Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în 

Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”  
(Faptele Apostolilor 1: 8) 
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Cântec: 
Pentru noi s-a ivit mântuirea 

 
R : /: Lăsaţi Duhul Sfânt să lucreze, 
Să ne elibereze de blestem şi păcat! 
Lăsaţi pe pământ fericirea, 
Dragostea şi unirea ce Isus le-a lăsat! :/  

1. Pentru noi s-a ivit mântuirea, 
Pentru noi Cel de sus a murit;  

/:  Pentru noi s-a ivit izbăvirea, 
  Pentru noi Cel de sus S-a jertfit. :/ 

 
2. Cu Isus vom zbura către stele,           
    Cu Isus spre o lume de vis,       
 /: Cu Isus trec ispitele grele;             
    Cu Isus vom zbura-n Paradis. :/               

3. Te-aşteptăm ca să vii Tu, Isuse! 
Aşteptăm slava Ta pe pământ! 
/: Aşteptăm profeţiile scrise, 
Te-aşteptăm, Tatăl nostru cel Sfânt. :/ 

Lăudaţi pe Domnul! Nr. 274, S.B.R., Oradea, 2006 
 
 
Să exersăm 
1. Completează spaţiile libere cu ceea ce se potriveşte: 

În Vechiul Testament, Cincizecimea era o sărbătoare a ..... sau a ..... . 
Semnele venirii Duhului Sfânt au fost: ..... . 
Biserica unde ne închinăm cu familia este ..... . 
Duhul Sfânt S-a arătat ca un porumbel la ..... şi ca limbi de foc la ..... . 
 

2. Dezvoltă următoarele întrebări, făcând referire la Duhul Sfânt şi la semnificaţia zilei 
de Rusalii. Răspunde apoi, în scris, celor patru întrebări. 

Ce ...? 
 
 

Unde ...? 

Când ...? Cum ...? 

 

 
3. Scrie referinţa biblică a semnificaţiilor sărbătorii Cincizecimii din Vechiul Testament. 
 
4. Ce putere le-a dat Duhul Sfânt unor oameni? 
 
5. Cui îi este dăruit Duhul Sfânt? 



 

 
91

 

Aplicaţie 
Discutaţi despre modul în care a luat naştere Biserica primară la Rusalii. 

Portofoliu 
Enumeră câteva schimbări produse în comportamentul ucenicilor după revărsarea 

Duhului Sfânt de la Rusalii. 
 

 
De reţinut: 

Rusaliile sau Cincizecimea este sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt peste apostoli (Faptele 
Apostolilor 2: 1 - 4). Ea se sărbătoreşte întotdeauna într-o zi de duminică, la 10 zile după Înălţare 
sau la 50 de zile după Paşti, adică atunci când a avut loc evenimentul şi când evreii îşi serbau 
şi ei praznicul Cincizecimii. 

De asemenea, este şi sărbătoarea întemeierii Bisericii creştine. În aceeaşi zi, în urma 
cuvântării rostite de apostolul Petru, s-au convertit la creştinism aproximativ trei mii de oameni, 
care au format prima comunitate creştină din Ierusalim: „Cei ce au primit propovăduirea lui 
au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de 
suflete.” (Faptele Aspostolilor 2: 41). Astfel a luat naştere biserica primară. 
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RECAPITULARE 
De reţinut:  

O dată cu intrarea Domnului Isus în Ierusalim, începe aşa-numita Săptămână mare. A fost ultima 
săptămână din viaţa pământească a Domnului Isus. Au fost zilele în care s-au petrecut mai multe 
evenimente care au culminat cu prinderea, batjocorirea, judecarea, răstignirea şi moartea Domnului. 

Învierea Domnului Isus a avut loc la sărbătoarea Paştelor (celebrarea eliberării evreilor din 
robia egipteană). Sângele mielului jertfit de Paşte reprezenta simbolul protecţiei oferite de 
Dumnezeu evreilor în Egipt. Domnul Isus este „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul 
lumii.” (Ioan 1: 29), care, prin sângele Lui, ne curăţă de orice păcat. 

Domnul Isus S-a înălţat la cer pentru a-L trimite pe Duhul Sfânt în lume ca Mângâietor. 
Cincizecimea este sărbătoarea săptămânilor, a primelor roade ale câmpului, a revărsării 

Duhului Sfânt peste apostoli şi a întemeierii Bisericii creştine (a primelor roade spirituale 
produse de Duhul Sfânt). 
 
Să exersăm 
1. Reconstituie, din şirul de cuvinte de mai jos, saluturi utilizate de credincioşi cu ocazia 
unor sărbători creştine. 
 Hristos,     Pace,     a,     înălţat,     S-a,      născut,     vouă,     înviat,     !   
 
2. Transcrie apoi memorează textul biblic din Luca 24: 49. 
 
3. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru: mirat, promisiune, a se pogorî, a lăuda, Ispas, 
învinuit, a străpunge, a ţâşni, izbăvire, veseli,  
 
4. Scrie cuvinte cu sens opus pentru: înălțare, s-a arătat, a vorbit, binecuvântare, s-au adunat, 
înviere, mergând, a coborât, tristeţe, plin. 
 
5. Alcătuieşte o propoziţie formată din cel puţin 4 cuvinte în care să foloseşti cuvântul: 
creştinii. 

 
Aplicaţie 

Discutaţi despre miracolul izbăvirii de către Dumnezeu a poporului Israel din Egipt, 
cu mână tare şi cu braţ puternic. 

 
Portofoliu 

Desenează, la alegere, un tablou cu titlul: „Înălţarea lui Isus”, sau „Dimineaţa Învierii”, 
aşa cum ţi-l imaginezi tu. 
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 EVALUARE 
  

 1. Realizează corespondenţa, unind numele sărbătorii cu evenimentul  
 potrivit. 
 Floriile   Revărsarea Duhului Sfânt peste apostoli 
 Înălţarea   Învierea din morţi a Domnului Isus 
 Rusaliile   Ridicarea la cer a Domnului Isus 
 Paştele   Intrarea triumfală a Domnului Isus în Ierusalim 
 I – o corespondenţă   B – 3 corespondenţe 
 S – 2 corespondenţe   FB – 4 corespondenţe 
  
 2. Alege varianta corectă de răspuns: 
 a) Domnul Isus a intrat în Ierusalim călărind: 
 - un catâr,       - un cal, 
 - o cămilă,       - un măgăruş. 
 b) Domnul Isus a înviat din morţi:  
 - în Joia Mare,      - în ziua Sabatului, 
 - în prima zi a săptămânii,  - în Vinerea Mare. 
 c) Domnul Isus S-a înălţat la cer: 
 - din Ierusalim,     - de pe Muntele Măslinilor, 
 - de pe Dealul Golgota,   - din Templu. 
 d) Duhul Sfânt S-a pogorât peste apostoli la Rusalii sub forma: 
 - unor limbi ca de foc,   - unui porumbel, 
 - unui nor,       - unui vârtej de fum. 
 I – o variantă corectă  B – 3 variante corecte        
 S – 2 variante corecte  FB – 4 variante corecte 
  
 3. Explică, pe larg, înţelesul următoarelor cuvinte: ucenic, a răstigni, apostol, 
 misionar. 
 I – o explicaţie corectă  B – 3 explicaţii corecte        
 S – 2 explicaţii corecte  FB – 4 explicaţii corecte 
  
 4. Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre cuvintele: triumfală, Mesia,  
 praznic, biserica. 
 I – un enunţ corect   B – 3 enunţuri corecte        
 S – 2 enunţuri corecte  FB – 4 enunţuri corecte 
 5. Scrie câte o însuşire potrivită fiecărui cuvânt dat: sărbătoare, înviere,  
 intrare, întâlnire. 
 I – o însuşire     B – 3 însuşiri 
 S – 2 însuşiri     FB – 4 însuşiri 
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RECAPITULARE SEMESTRIALĂ 
 
1. Întrebări: 
a) Cine este Adevărul despre care ne vorbeşte Sfânta Scriptură? 
b) Ce înţelegi prin „minciună”? 
c) Pe cine numeşte Biblia „Tatăl minciunii”?  
d) Care sunt consecinţele trăirii omului în minciună? 
e) Ce spune a noua poruncă din Lege despre minciună? 
f) Care sunt roadele Duhului Sfânt în viaţa credinciosului? 
g) Cine este considerat ca fiind aproapele nostru? 
h) Ce înseamnă să răsplătim răul cu bine? 
i) Ce înţelegeţi prin răbdare? 
j) Cum ne manifestăm respectul faţă de cei din jurul nostru? 
k) Pentru care dintre activităţile tale zilnice depui cel mai mare efort? 
l) Cum a fost întâmpinat Domnul Isus, cu ocazia intrării în Ierusalim?  
m) Cui i S-a arătat prima dată Domnul Isus după învierea Sa? 
n) Cine este Duhul Sfânt şi ce lucrare face? 
 
2. Redactează un text de 8 - 10 enunţuri, în care să povesteşti pilda  
samariteanului milostiv. Completează lucrarea cu citate din Biblie şi cu  
ilustraţii sugestive. 
 
3. Împarte înșiruirea de litere în cuvinte pentru a obține propoziții, apoi 
transcrie. 
DomnulIsusaînviatdinmorţiînprimaziasăptămânii. 
ActivitateapământeascăaMântuitoruluialuatsfârşitprinÎnălţareaSalacer. 
SărbătoareaÎnălțăriilacerarelocjoialapatruzecideziledelaÎnviere. 
DomnulIsusHristosapromistrimitereaDuhuluiSfântînlumesărămânăcunoiînveac. 
DuhulSfântS-apogorâtpesteapostolisubformaunorlimbicadefoc. 
 
4. Completează enunţurile de mai jos cu cuvintele/ expresiile care lipsesc:  
Unii oameni din mulţime îşi aşterneau ... pe drum înaintea Lui ca semn de ... . 
Bucuroşi, tăiau ramuri de ... şi le ... pe ... . 
Domnul Isus a biruit moartea prin ... şi ne-a dat şi nouă ... că vom învia. 
Sărbătorim Învierea Domnului prin ..., ..., ...., ...., ... şi ... . 
După Înviere, Domnul Isus li S-a arătat de mai multe ori ... timp de ... de ... . 
Cincizecimea este şi sărbătoarea ... deoarece s-au ... aproape ... de oameni. 
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 EVALUARE SEMESTRIALĂ 
  

 1. Realizează corespondenţa, unind fiecare cuvânt cu explicaţia potrivită. 
 Respectul   Capacitatea firească de a suporta greutăţi şi neplăceri 
 Înălţarea    Învierea glorioasă a Domnului Isus 
 Răbdarea    Ridicarea la cer a Domnului Isus, într-un nor 
 Paştele    Sentiment de stimă, considerație, prețuire        
 I – o corespondenţă   B – 3 corespondenţe 
 S – 2 corespondenţe   FB – 4 corespondenţe 
  
 2. Alege varianta corectă de răspuns: 
 a) Blândeţe înseamnă: 
 - stăpânire de sine,  - părere de rău,    - stare de bine 
 b) Prin minciună înţelegem: 
 - ceva adevărat,   - ceva fals,     - ceva bun 
 c) Domnul Isus a intrat în Ierusalim călare pe: 
 - un cal,      - o cămilă,     - un măgăruş. 
 d) Domnul Isus a înviat:  
 - vinerea,      - duminica,     - sâmbăta.   
 e) Domnul Isus S-a înălţat la cer: 
 - de pe Muntele Sion, - de pe Muntele Moria, - de pe Muntele Măslinilor. 
 f) Duhul Sfânt S-a pogorât peste apostoli la Rusalii sub forma: 
 - unor limbi ca de foc, - unui nor,     - unui porumbel, 
 I – o variantă corectă  B – 4 - 5 variante corecte        
 S – 2 - 3 variante corecte FB – 6 variante corecte 
  
 3. Explică, pe larg, înţelesul următoarelor cuvinte: a rodi, a răbda, a răstigni, 
 a mântui. 
 I – o explicaţie corectă  B – 3 explicaţii corecte        
 S – 2 explicaţii corecte  FB – 4 explicaţii corecte 
  
 4. Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre cuvintele: smerit, bun,  
 respectuos, blând. 
 I – un enunţ corect   B – 3 enunţuri corecte        
 S – 2 enunţuri corecte  FB – 4 enunţuri corecte 
  
 5. Scrie câte o însuşire potrivită fiecărui cuvânt dat: tristeţe, pedeapsă, jertfă, 
 sărbătoare. 
 I – o însuşire     B – 3 însuşiri 
 S – 2 însuşiri     FB – 4 însuşiri 

 




