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Competențe generale  
și specifice
1 . Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu di-
ferite manifestări ale credinței 

1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în deveni-
rea umanității/istoria mântuirii.
1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând con-
cepte specifice.
1.3. Identificarea mesajului moral-religios din texte sau suporturi expre-
sive date (biblice, religioase, literare, plastice, istorice).

2 . Manifestarea unui comportament moral, în viața personală și în 
societate, în acord cu valorile religioase 

2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația mo-
rală a comportamentului persoanelor din textele studiate.
2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din dife-
rite contexte de viață, din perspectiva unor criterii date.

3 . Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile reli-
gioase, cu respectarea identității și diversității religioase 

3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități 
religioase.
3.2. Identificarea unor responsabilități față de sine și față de comu-
nitate, după repere date, prin raportare la valorile moral-religioase.
3.3. Prezentarea modalităților de celebrare a diferitelor sărbători și 
tradiții religioase, în viața personală și în comunitățile de apartenență. 
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În acest an vom învăţa:

1. Să ne cunoaștem propria religie.
 Să explicăm rolul personalităților biblice în viața lumii.
 Să ne descriem propria credință.
 Să descoperim învățăturile moral-religioase din textele studiate. 

2. Să ne comportăm creștinește în familie și în societate.
 Să apreciem semnificația morală a comportamentului personalităților studiate.
 Să ne însușim regulile de comportament moral-creștine. 

3. Să trăim în armonie cu ceilalți.
 Să evidențiem elementele definitorii ale credinței noastre în contextul diversității 

religioase.
 Să ne asumăm responsabilități față de noi înșine și față de societate.
 Să ne implicăm în celebrarea sărbătorilor și în viața liturgică a Bisericii.

Notă
În acest manual ți se propun multe activități care te invită să alegi fie o situație, fie un com-

portament sau un gând, fie o modalitate de a lucra pentru portofoliu. Preferințele tale te pot ajuta 
să îți descoperi un talent sau să descoperi ce valori ai, cu predilecție la rubrica Albumul cu amin-
tiri, unde elevii vor putea realiza desene, colaje pe textele studiate, compuneri, poezii, cântece, 
prezentare PPT etc. Fiecare opțiune pe care o faci îți dezvăluie cine ești, dacă îți răspunzi sincer 
la întrebarea: De ce am ales așa? Lucrează mereu cu atenție la gândurile, emoțiile și sentimen-
tele care îți apar în suflet, te vei cunoaște mai bine pe tine. Aceasta te va ajuta să îi cunoști mai 
bine și pe cei din jur, dar și pe Dumnezeu, al Cărui Chip îl purtăm toți. Așa vei învăța să trăiești 
în armonie cu El și cu întreaga lume.
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I. Cu Dumnezeu pe calea vieții

1. Dumnezeu a creat omul după chipul Lui. El l-a 
înzestrat pe om cu voință, acesta fiind liber să aleagă 
ce va face în viață.

Transcrie în caiet și completează spațiile punctate:
 Fiecare om este unic și își caută propria ............ 

în viață. 
 Mântuitorul i-a răspuns lui Toma la întreba-

rea despre cum poate să afle calea: „Eu sunt ......... , 
............................. și Viața” (Ioan 14, 6).

 Lumea este casa .............. oamenilor. Aici ei pot 
să trăiască în .................. unii cu alții.

(armonie, cale, tuturor, Adevărul, Calea) 

2. Alege să te simți bine petrecând timp în mijlo-
cul naturii. Fiind un dar făcut de Dumnezeu omului, 
natura trebuie ocrotită.

Găsește câte două acțiuni pentru:
 A păstra apele curate   – ……..

 – ……..
 A nu polua aerul  – ……..

 – ……..
 A proteja pădurile – …….

 – ……..
3. Biblia sau Sfânta 

Scriptură este o colecție 
de cărți sfinte scrise de 
proroci, apostoli și oa-
meni plăcuți lui Dum-
nezeu, sub inspirația 
Duhului Sfânt. 

 Alege din următoarele variante pe cele corecte 
după care se recunoaște o Biblie ortodoxă:

a. semnul Sfintei Cruci pe copertă;
b. un semn de carte de culoare roșie;
c. numele Mântuitorului scris Iisus, cu doi de „i”;
d. este tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod. 
 Arată cum îl călăuzește Biblia pe om spre 

Dumnezeu.

4. Citește textul și privește icoana de mai jos.
Și trecând Iisus, a văzut un om orb din naștere...

și a uns cu tină ochii orbului. Și i-a zis: Mergi de te 
spală în scăldătoarea Siloamului (care se tâlcuiește: 
trimis). Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând.

Ioan 9; 1, 6-7
 Cum a ajutat Mântuitorul Hristos oamenii care 

se aflau în dificultate?

Vindecarea orbului din naștere

5. În ce situație ai simțit că Dumnezeu îți poartă 
de grijă? Povestește și colegilor tăi. Realizează un 
desen pe marginea acestei povestiri.

6. Citește poezia de mai jos:

 Identifică în poezie persoanele care te îndrumă 
în viață. 

 Ce bucurie ai putea să-i faci fiecăreia, drept recu-
noștință pentru ajutorul primit?

SĂ NE AMINTIM DIN CLASA A IV-A

Dumnezeu este calea

Înger bun, ți-aduc acum,
Cu sfială, mulțumire,
Că tu, pe al vieții drum,
M-ai ținut sub ocrotire.

Mi-ai dat gând s-ascult părinții
Și duhovnicul, mereu,
Și, cu luminarea minții,
Să mă-ncred în Dumnezeu.



9

II. Sfințenia, cale spre Dumnezeu

1. Citește textul următor :
... după Sfântul care v-a chemat pe voi, fiți și voi 

înșivă sfinți în toată petrecerea vieții. Că scris este: 
„Fiți sfinți, pentru că Eu sunt Sfânt”.

Petru 1, 13-16
Apreciază cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele 

enunțuri: 
 Doar unii oameni sunt chemați la sfințenie.
 Sfințenia este asemănarea cu Domnul Iisus 

Hristos.
 Sfințenia se obține urmând modelul Mân- 

tuitorului.
 Printre roadele sfințeniei se află iubirea, ferici-

rea, nerăbdarea.  

    
Sfinții Petru și Pavel               Sfântul Andrei

2. Găsește corespondențele și transcrie în caiet 
enunțurile corecte.

A. Sfinții Apostoli a. au scris în Noul Testa-
ment despre viața și în-
vățătura Mântuitorului.

B. Sfinții Apostoli și 
Evangheliști Matei, 
Marcu, Luca și Ioan

b. a devenit apostol mai 
târziu.

C. Sfântul Apostol Luca c. au fost aleși de 
Mântui torul pentru a 
răspândi Evanghelia. 

D. Sfântul Apostol Pavel d. a pictat prima icoană 
a Maicii Domnului.

3. Sfinții au mărturisit credința atât prin cuvânt, 
cât și prin faptele lor bune. Privește icoana de mai 
sus:

 Ce fapte de seamă a făcut Sfântul Constantin cel 
Mare?

 De ce în centrul icoanei este reprezentată Sfânta 
Cruce?

 Ce fapte importante pentru creștinism au fost 
realizate prin grija Sfintei Elena?

4. Privește icoana Sfântului Andrei și cea de mai 
jos. Scrie un text de șase rânduri în care să arăți cum 
s-a răspândit și întărit creștinismul pe teritoriul țării 
noastre, folosind următoarele cuvinte: Dobrogea, 
apostol, călugări, ierarhi, credință, voievod, popor, 
sfinți, martiri.

Sfântul Voievod Ștefan cel Mare  
și Sfinții Martiri Brâncoveni

Înger bun, ți-aduc acum,
Cu sfială, mulțumire,
Că tu, pe al vieții drum,
M-ai ținut sub ocrotire.

Mi-ai dat gând s-ascult părinții
Și duhovnicul, mereu,
Și, cu luminarea minții,
Să mă-ncred în Dumnezeu.

Sfinții Împărați Constantin și Elena
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III. Iubirea creștină, sprijin pentru conviețuirea  
cu ceilalți

1. Privește icoana de mai jos și amintește-ți Pilda 
Samarineanului milostiv. Comentați următoarele în-
vățături desprinse din aceasta pildă.

 Cea mai mare poruncă este să iubim.
 Arătăm că Îl iubim pe Dumnezeu dacă îl iubim 

pe aproapele nostru.
 Iubirea pentru aproapele nostru se manifestă și 

prin fapte bune.
 Prin termenul de aproapele înțelegem pe cei de 

același neam sau credință cu noi.

Pilda Samarineanului milostiv

2. Găsește corespondențele între coloane și tran-
scrie în caiet enunțurile corecte.

A. Putem schimba 
lumea în bine dacă 
toată viața

a. reflectă respectul față 
de Dumnezeu și față de 
semeni.

B. Avem rezultate șco-
lare mai bune dacă 

b. prin respect și bună 
înțelegere.

C. Putem trăi în armo-
nie unii cu alții 

c. respectăm porun-
cile și îndemnurile lui 
Dumnezeu.

D. Modul în care ne 
comportăm în biserică

d. respectăm cu toții 
 regulamentul școlar.

3. Identifică cinci motive pentru care regulile sunt 
necesare în viața oamenilor. 

4. Orice om dorește să devină mai bun. Alcă-
tuiește o listă cu șapte reguli importante care te-ar 
ajuta în acest sens. Respectă-le!

Nunta din Cana Galilei

5. Privește icoana de mai sus. Ce descrie? Iden-
tifică două învățături importante legate de acest 
eveniment:

 Mântuitorul a făcut aici prima minune.
 Prin prezența Sa, Mântuitorul a binecuvântat 

familia.
 Mântuitorul a arătat că apreciază numai veselia 

în cadrul familiei.

6. Alege varianta corectă pentru înțelesul îndem-
nului adresat de Domnul Iisus ucenicilor Săi: Lăsați 
copiii să vină la mine.

a. Copiii pot merge și singuri la biserică.
b. Părinții să le îndrume copiilor pașii spre Hris-

tos, în Biserică.
c. Botezul este numai pentru copii.

7. Așază cuvintele care descriu prietenia la vârsta 
voastră în ordinea pe care tu o consideri importantă. 

sinceritatea, credința, reciprocitatea, bucuria, 
rugăciunea, dăruirea, compasiunea, ajutorul 

8. Istorisește colegului de bancă o situație în care 
te-ai implicat în ajutorarea altora. Colegul tău va 
scrie în câteva rânduri ce fel de exemplu personal ai 
dat în acea situație. 



Dumnezeu și crearea lumii nevăzute
Dumnezeu și crearea lumii văzute

Adam și Eva – prima familie
Prietenia lui Dumnezeu cu Noe

Prietenia lui Dumnezeu cu Avraam
Iosif și frații săi – model de iertare

Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu
De la regele David la Împăratul Hristos

Lectură pentru împodobit mintea
Recapitulare. Evaluare

Dumnezeu Se face cunoscut omului
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 

Dumnezeu-Tatăl prezent  
în creaţie şi în istorie
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Dumnezeu și crearea lumii nevăzute

Cred întru Unul Dumnezeu,  
Tatăl Atotțiitorul,

Făcătorul cerului și al pământului,
 al tuturor celor văzute și nevăzute. 

Simbolul Credinței

În fiecare duminică la Sfânta Liturghie, rostind Crezul, ne mărturisim 
credința. Spunem în puține cuvinte taine mari despre începutul lumii, 
mântuirea, sfințirea și rostul ei. 

La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. 
Cele opt cuvinte cuprind o lume întreagă. Aflăm că Dumnezeu este 

Creatorul lumii. Lumea spirituală, nevăzută, a îngerilor, după cum tâl-
cuiesc Sfinții Părinți, este numită cer, iar cea materială pământ. 

Dumnezeu este veșnic, este Izvorul oricărei existențe, existența 
însăși. El a făcut lumea după un anumit plan, din nimic, deodată cu 
timpul. Motivul creației a fost dat de libertatea, bunătatea, iubirea și mi-
lostivirea Sa nemărginită, pentru că lui Dumnezeu nu-I lipsea nimic. 
Scopul creației a fost ca făpturile Sale să fie fericite și să-L preamărească 
pentru această lucrare minunată. 

Din Sfânta Scriptură aflăm că îngerii sunt ființe spirituale, libere și 
nemuritoare. Ei sunt superiori oamenilor, dar inferiori lui Dumnezeu, 
numit și Domnul Savaot, adică al oștirilor îngerești. Au fost creați de 
Dumnezeu din nimic, în număr foarte mare, cu scopul de a-L preamări, 
sluji și de a vesti voia Sa. Ei păzesc întreaga creație, sfătuiesc omul și 
mijlocesc între Dumnezeu și lume. Dumnezeu a creat toți îngerii buni, 
înzestrându-i cu daruri și puteri deosebite. Ei strălucesc prin virtuți și 
răspândesc lumina harului Sfintei Treimi. Înainte de facerea omului, o 
parte dintre ei s-au răzvrătit din pricina mândriei și a vicleniei. Această 
răzvrătire a fost oprită de Sfântul Arhanghel Mihail. El le-a cerut să as-
culte de Dumnezeu. Cei care nu au ascultat au pierdut harul, devenind 
îngeri răi. De aceea Dumnezeu i-a îndepărtat din preajma Sa.

Lumea nevăzută, îngerească, se întrepătrunde cu lumea noastră, slu-
jindu-L pe Dumnezeu și vestind voia Sa, spre mântuirea oamenilor. 

Definește existență, cu ajutorul 
profesorului de religie. Caută terme-
nul în dicționar.
• a preamări = a lăuda, a slăvi.
• a tâlcui = a explica, a interpreta.
• har = puterea iubitoare a lui Dum-
nezeu care se dă în dar oamenilor.  
• orânduire = ordine, ierarhie.
• Sfinții Părinți = scriitori sfinți ai 
Bisericii.

Nestemate din 
Sfânta Scriptură

Prin credință înțelegem că s-au în-
temeiat veacurile prin cuvântul lui 
Dumnezeu, de s-au făcut din nimic 
cele ce se văd.

Evrei 11, 3

Când s-au făcut stelele, lăuda- 
tu-M-au cu glas mare toți îngerii Mei.

Iov 38, 7

Definim și căutăm

I: Au șase aripi,
 aprind focul  

dragostei  divine. 
........................

V: Risipesc  
puterea  

îngerilor răi.
.......................
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Pentru că întru El au fost făcute 
toate, cele din ceruri și cele de pe pă-
mânt, cele văzute și cele nevăzute, 
fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, 
fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El și 
pentru El.

Coloseni 1, 16

 Unde era lumea înainte de a fi adusă la existență?
 De ce a creat Dumnezeu îngerii înaintea omului? 
 Dumnezeu a creat lumea bună. De ce există îngeri răi?

Condeiul priceput
Numai Dumnezeu cunoaște numărul, orânduirea și lucrarea îngeri-

lor. Aceștia sunt grupați în nouă cete, cea mai apropiată de Dumnezeu 
fiind a Serafimilor, cea de mijloc a Puterilor, iar cea mai apropiată de 
oameni a Îngerilor. În Sfânta Scriptură sunt menționate numele unor 
îngeri din ceata Sfinților Arhangheli: Mihail, Gavriil și Rafail. 

Privește icoana și citește textele alăturate. Realizează în caiet o 
schemă a celor nouă cete îngerești. Îndrumat de profesor, așază-le în 
ordine de la Dumnezeu către om, fiecare cu lucrarea ei. 

1. Descoperă numele fiecărei cete și transcrie-l în schema ta.  
2. Dacă ai fi înger, în care ceată ai vrea să fii? Ce lucrare ai avea? Ce 

afli despre tine din această alegere? 

Vizitează o biserică împreună cu 
profesorul de religie și pentru a 
vedea cum sunt reprezentate cetele 
îngerești în turla mare.

 De ce îngerii au aripi?

Vino și veziÎn Biserica noastră sfinții îngeri sunt cinstiți prin sărbători, icoane 
și rugăciuni. Lor le este dedicată ziua de luni și sunt sărbătoriți la 8 no-
iembrie, la Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Duminica, în 
timpul Sfintei Liturghii, mai multe cântări și rugăciuni, asemenea celei 
alăturate, ne amintesc de lucrarea lor.

 De ce și cum îi cinstim pe sfinții îngeri în Biserica Ortodoxă?
 Cine participă, alături de preot și credincioși, la Sfânta Liturghie?

Ancore ale credinței

Mulțumim Ție și pentru Liturghia 
aceasta, pe care ai binevoit a o primi 
din mâinile noastre, deși stau înain-
tea Ta mii de arhangheli și zeci de mii 
de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți 
și serafimii cei cu câte șase aripi, care 
se înalță zburând... Cântare de biru-
ință cântând, strigând, glas înălțând 
și grăind: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul 
Savaot! 

Din Rugăciunile de sfințire 
a Cinstitelor Daruri

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

I: Au șase aripi,
 aprind focul 

dragostei  divine.
........................

II: Au ochi mulți,
descoperă lumina 

înțelepciunii divine.
...............................

III: Îl odihnesc pe 
Dumnezeu și revarsă 

în lume dreptatea.
.......Tronuri.......

IV: Domnesc și veghează 
mersul planetelor 

și al țărilor.
...................................

IX: Păzesc 
oamenii și vestesc 

voia Domnului.
.........................

V: Risipesc 
puterea 

îngerilor răi.
.......................

VI: Veghează 
stăpânii să 

conducă înțelept. 
..............................

VII: Păzesc 
hotarele 
țărilor.

.....Începătorii...

VIII: Vestesc 
tainele divine, 
păzesc Legea.

............................

Întrebări cu tâlc

Numai Dumnezeu cunoaște numărul, orânduirea și lucrarea îngeri-
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Lectură

 Dumnezeu este Izvorul existenței. El a creat lumea bună din nimic, 
deodată cu timpul. 

 Îngerii sunt ființe spirituale, libere și nemuritoare. Ei Îl slujesc pe 
Dumnezeu, preamărindu-L și vestind oamenilor voia Sa.

 Rugăciunile către îngerul păzitor aduc mult folos în viața noastră.

Merinde pentru suflet

Analogii cu folos

Albumul cu amintiri*

Compară, discută și găsește învățătura. Verifică rezultatul împreună 
cu profesorul de religie.

 Îngerul păzitor și familia: Ce rol au cei dragi în viața ta?
 Lumea îngerească și lumea omenească: Cum ar fi bine să fie orga-

nizată societatea?

Atelier pentru viață 
Citiți rugăciunea alăturată și textul de mai jos: 
Părinte Sfinte, Îți mulțumim că ne păzești împreună cu sfinții Tăi în-

geri. Te rugăm să ne dăruiești nouă înger de pace, călăuzitor, credincios 
și păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre. Amin.

 Ce lucrare are îngerul păzitor în viața omului?
 Așezați-vă în cerc. Cineva oferă o iconiță cu un înger unui coleg. 

Îl întreabă ce sfat i-ar da, dacă ar fi îngerul său păzitor, într-o situație 
anume. Dacă răspunsul este găsit corespunzător de către colegi, este 
rândul său să dea iconița mai departe, procedând la fel. Dacă nu, iese 
din joc și primul elev mai poate întreba o altă persoană.

Portofoliu interdisciplinar
Realizează o lucrare cu unul 

din următoarele titluri: 
 „Prezența îngerilor în Biserică”;
 „Îngerul meu păzitor”.

* Vezi nota de la pagina 7.

Cuvinte de ținut minte Dragostea face înger pe cel hrănit și 
crescut de ea.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Binecuvântaţi, îngeri, pe Domnul, 
lăudaţi și-L preaînălţaţi pe El în veci.

Cântarea celor trei tineri 1, 36

Nicio limbă frumos grăitoare nu 
poate spune, Sfinte Îngere, păzitorul 
meu, câte bucurii minunate ai făcut 
pentru mine în toată viața mea; pri-
mind sufletul meu din scăldătoarea 
Sfântului Botez m-ai păzit; în prun-
cie m-ai învățat și m-ai înțelepțit; 
în copilărie m-ai ferit de alunecările 
spre păcat, în tinerețe m-ai povățuit.

Din Acatistul Îngerului păzitor



15

Dumnezeu și crearea lumii văzute

Zilele creației ne descoperă taina, puterea și măreția lui Dumnezeu, 
oglindite în frumusețea și complexitatea lumii. 

Prin pământul din versetul alăturat înțelegem materia neorganizată 
încă, peste care se purta Duhul Sfânt, dătătorul de viață. Din acest adânc 
necunoscut, lumea materială a fost adusă la existență gradat, în timp, 
după un plan bine întocmit, atribuit Tatălui. Întreaga Sfântă Treime – 
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt – a participat la facerea lumii.

În acest întuneric tainic au răsunat cuvintele creatoare ale lui Dum-
nezeu: Și a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!” Și a fost lumină... Și a fost 
seară și a fost dimineață: ziua întâi. Astfel au început zilele creației. Du-
rata lor nu poate fi cunoscută, ci este marcată doar prin cuvintele seară 
și dimineață. În ziua a doua Dumnezeu a despărțit apele de sus de cele 
de jos, făcând văzduhul, adică cerul văzut. În cea de-a treia a despărțit 
apele de uscat și a creat vegetația, iar în ziua a patra a creat soarele, luna 
și stelele. În ziua a cincea a adus la ființă viețuitoarele din apă și din aer, 
iar în ziua a șasea a făcut viețuitoarele terestre. La sfârșitul fiecărei zile, 
a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată erau bune foarte. Când totul 
a fost pregătit, în ziua a șasea l-a făcut pe om, cununa creației, dar nu 
prin cuvânt, ci prin lucrarea Sa directă, căci a suflat în fața lui suflare de 
viață. De aceea omul este unic și se deosebește de tot restul făpturilor. 
Astfel, vedem că Dumnezeu este Părintele omenirii. El l-a binecuvântat 
pe om să se înmulțească și să stăpânească toate viețuitoarele. 

Încheind facerea, a binecuvântat Dumnezeu ziua a șaptea și a sfin-
țit-o, pentru că într-însa S-a odihnit de toate lucrurile Sale. În odihna 
Sa, El nu mai creează alte lucruri din nimic, dar poartă de grijă lumii 
Sale minunate.

Nestemate din 
Sfânta Scriptură

Și pământul era netocmit și gol. 
Întuneric era deasupra adâncului și 
Duhul lui Dumnezeu Se purta pe dea-
supra apelor.

Facerea 1, 2

O singură zi, înaintea Domnului, 
este ca o mie de ani și o mie de ani ca 
o zi.

II Petru 3, 8

Definește complexitate, cu aju-
torul profesorului de religie. Caută 
termenul în dicționar. Compară cu 
explicațiile.
• atribuit = încredințat, specific.
• gradat = treptat.
• rânduială = ordine. 

Definim și căutăm

Să laude numele Domnului,
că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit.

Psalmul 148, 5
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