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1. Decalogul - importanța lui în viața omului

– clasa a V-a;

Rugăciunea, bază și lumină a vieții creștine
Rugăciunea „Tatăl nostruˮ
Sfintele Taine în viața creștinilor
Biserica – locaș de închinare și de sfințire a omului
Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii

– clasa a VI-a;
– clasa a VI-a;
– clasa a VII-a;
– clasa a VII-a;
– clasa a VIII-a;

7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața Bisericii

– clasa a VIII-a;

2.
3.
4.
5.
6.
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Decalogul: importanța lui în viața omului

Din marea Sa iubire, Dumnezeu a dăruit oamenilor cele Zece Porunci, valabile în toate
timpurile și locurile. Primele patru porunci se referă la manifestarea iubirii față de Domnul și ultimele
șase conțin îndatoririle față de aproapele (Deuteronom 5, 6-21). Iată care sunt cele zece porunci ale
Decalogului:
1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei în afară de Mine.
2. Să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini lui.
3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeu în deșert.
4. Adu-ți aminte de ziua odihnei, ca să o sfințești.
5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta.
6. Să nu ucizi.
7. Să nu fii desfrânat.
8. Să nu furi.
9. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.
10. Să nu poftești nimic din câte are aproapele tău.
Iată și tâlcuirea sau explicarea celor Zece Porunci:
1. Prima poruncă se referă la recunoașterea și cinstirea Domnului ca Părintele tuturor și singurul
Domnezeu viu și adevărat.
2. Porunca a doua nu se referă strict la idoli ca zeități sculptate, ci și la patimi care subjugă omul
și îi îndepărtează sufletul de Dumnezeu. Icoanele nu sunt idoli, ci „ferestre” către Dumnezeu și sfinții
Săi.
3. Luarea numelui Domnului în deșert înseamnă a-l pronunța cu neseriozitate, ironic, batjocoritor,
cu mânie sau indiferență.
4. La evrei, ziua de odihnă este sâmbăta, amintind de ziua a șaptea a creației. Pentru creștini,
duminica a devenit sărbătoarea săptămânală, fiind ziua Învierii Domnului. Odihna se referă la evitarea
muncii fizice, în schimbul activităților dedicate mai ales sufletului.
5. Începând cu porunca a cincea, sunt prezentate cele mai importante îndatoriri față de semeni.
Părinții sunt oglinda lui Dumnezeu prin viața pe care ne-au dat-o și grija pe care ne-o poartă. Din
cinstirea familiei se dezvoltă și respectul față de ceilalți oameni.
6. Porunca a șasea se referă la crimă și la violența fizică sau rănirea sufletească.
7.Porunca a șaptea se referă și la păstrarea curăției morale și la evitarea păcatului desfrânării.
8. Această poruncă a opta oprește furtul și încurajează munca cinstită.
9. Porunca a noua îndeamnă de a nu asculta vorbe urate despre alții și de a nu minți.
10. Porunca a zecea îndeamnă la prețuirea aproapelui și la a nu râvni nimic din cele ale aproapelui.
Prin respectarea și împlinirea poruncilor divine, omul răspunde la iubirea lui Dumnezeu și
este pregătit pentru marea poruncă a Iubirii adusă de Mântuitorul.
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Rugăciunea, temei și putere a vieții creștine
Omul, făptura lui Dumnezeu, are posibilitatea de a fi în legătură cu Creatorul său, prin
rugăciune. Astfel, rugăciunea este cea mai înaltă lucrare a minții omenești și poate fi realizată în orice
loc și timp, cu rolul de sfințire a credincioșilor. Rugăciunea este convorbirea noastră cu Dumnezeu.
Mântuitorul Hristos i-a îndemnat pe oameni să se roage stăruitor: „ Cereți și vi se va da; căutați
și veți afla; bateți și vi se va deschide” (Matei 7, 7). Biserica îi învață pe credincioși că rugăciunea
este de trei feluri: de laudă, de mulțumire și de cerere.
În familiile creștine, membrii familiei se roagă împreună șă în particular, în diferite momente:
dimineața, seara, la vremea mesei, la începerea lucrului, înainte de a lua o decizie importantă, la
plecarea în călătorie și în situații dificile. Spre exemplu, copiii se roagă pentru luminaria minții și
ajutor la învățătură, pentru înțelegerea și sănătatea întregii familii, cât și pentru binele persoanelor
aflate în necazuri.
Domnul Hristos arată puterea rugăciunii prin numeroase învățături și parabole:
În Pilda vameșului și a fariseului. Mântuitorul prezintă un model de rugăciune smerită,
bineplăcuta lui Dumnezeu. Un fariseu și un vameș au mers la temple să se roage. Fariseul s-a lăudat
cu faptele sale, mândrindu-se că nu este asemenea oamenilor păcătoși. Vameșul, stand departe, s-a
rugat cu umilință: „Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului” (Luca 18, 33). Domnul a ascultat
rugăciunea plină de căință a vameșului care s-a întors îndreptat la casa lui.
La rugăciunea celor aflați în suferință. Domnul Iisus a răspuns prin săvârșirea multor minuni,
precum vindecarea fiicei femeii din Canaan, învierea fiicei lui Iair, conducătorul sinagogii din
Capernaum, vindecarea celor zece leproși, vindecarea copilului lunatec și altele.
Hrana spirituală autentică în lumea de astăzi este rugăciunea izvorâtă din credință. Rugăciunea
personal face posibil ajutorul divin și îi susține pe credincioși în urcușul lor duhovnicesc. Ea este
completată de rugăciunea publică, prin participarea la sfintele slujbe, mai ales la Sfânta Liturghie în
duminici și sărbători.
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Rugăciunea ,,Tatăl nostru”
Mântuitorul a oferit modelul desăvârșit de rugăciune: Tatăl nostru sau Rugăciunea
Domnească. Alcătuită de Însuși Domnul Hristos, aceasta este cea mai puternică și mai cuprinzătoare
dintre rugăciuni.
Rugăciunea Domnească se poate spune în orice împrejurare a vieții. Sfânta Biserică o
întrebuințează la toate slujbele religioase și în mod special la Sfânta Liturghie, când se rostește sau se
intonează cu evlavie, de către întreaga comunitate a credincioșilor.
Prin invocarea ,,Tatăl nostru Care ești în ceruri”, Hristos îndeamnă oamenii să se adreseze lui
Dumnezeu ca unui Părinte iubitor.
Rugăciune Tatăl nostru cuprinde șpte cereri:
1. Sfințească-Se numele Tău. Aceasta este prima cerere, în care se mărturisește din adâncul
inimii preamărirea Numelui cel Sfânt al lui Dumnezeu.
2. Vie împărăția Ta. Venirea împărăției lui Dumnezeu se petrece în sufletele celor botezați și
se materializează prin roadele Duhului Sfânt: blândețea, smerenia, răbdarea, înțelepciunea, pacea,
buna-cuviință și dragostea.
3. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Voința Tatălui este iubitoare și
corespunde binelui suprem. În ceruri, îngerii se bucură neîntrerupt, împlinind voia divină.
4. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi. Primirea pâinii la care se referă Domnul
înseamnă binecuvântarea celor necesare traiului zilnic. Ea semnifică și năzuința spre primirea Sfintei
Împărtășanii.
5. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Mântuitorul arată
că iertarea celor care ne-au greșit este o condiție de bază pentru a primi, la rândul nostru, iertarea
divină.
6. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cererea semnifică necesitatea ajutorului divin pentru a rezista
în fața tentațiilor sau amăgirilor.
7. Ci ne izbăvește de cel rău. Prin ultima cerere, ne rugăm să fim feriți de tot ceea ce înseamnă
rău: păcat, calamități, îngeri răi.
Încheierea rugăciunii sau doxologia este o laudă a Preasfintei Treimi: Că a Ta este împărăția
și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor,
amin.
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Sfintele Taine în viaţa creştinilor
În Biserica Ortodoxă, termenul de Taină definește o lucrare văzută, prin care se transmite harul
nevăzut al Duhului Sfânt, pentru sfințirea vieții omului.
Sfintele Taine sunt în număr de șapte, toate întemeiate de Mântuitorul Iisus Hristos cu diferite
ocazii.
Sfintele Taine se oficiază în locașul de cult. Există și situații speciale, în care unele se pot
desfășura în casele creștinilor, sau chiar în spitale. Sunt Taine care se primesc o singură dată în viață
– Taina Botezului, a Mirungerii, a Preoției, a Cununiei, iar altele, precum Taina Spovedaniei, a
Împărtășaniei, Maslul, cu cât sunt primite mai des, cu atât este mai bine pentru sufletul și trupul
credinciosului.
1. Sfânta Taină a Botezului – prin care ni se iartă păcatul strămoșesc, devenim creștini, intrăm
în marea familie a Bisericii. Este asemănată cu o „ușă” prin care se intră în împărăția lui
Dumnezeu.
2. Prin Sfânta Taină a Mirungerii, cel botezat primește darurile Duhul Sfânt, spre întărirea și
desăvârșirea legăturii cu Dumnezeu.
3. Sfânta Taină a Împărtășaniei (Euharistia) a fost instituită la Cina Cea de Taină. Ne unește
cu Hristos în chipul cel mai deplin, deoarece prin ea primim Trupul și Sângele Domnului.
4. Cu ajutorul Sfintei Taine a Spovedaniei, ni se iartă greșelile mărturisite sincer, cu părere de
rău și luând hotărârea de a nu le repeta.
5. Prin Sfânta Taină a Cununiei (Nunta), un bărbat şi o femeie care se iubesc şi care s-au
hotărât să trăiască împreună întreaga lor viaţă, primesc de la Dumnezeu harul divin care
sfințește unirea lor.
6. Sfânta Taină a Preoției (Hirotonia) este aceea prin care, la punerea mâinilor arhiereului,
Duhul Sfânt trimite celui hirotonit harul și dreptul de a săvârși celelalte Sfinte Taine și de a
călăuzi viața oamenilor în credință.
7. Taina Sfântului Maslu are ca efect vindecarea celor bolnavi trupește și sufletește
Mântuirea poate fi obținută doar în Biserică, prin cunoașterea și împlinirea cuvântului lui
Dumnezeu și prin primirea Sfntelor Taine.
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Biserica - locaș de închinare și de sfințire a omului

Pentru a se putea închina lui Dumnezeu și a participa la sfintele slujbe, creștinii și-au
construit locașuri special de cult, numite biserici. Văzută din lateral, clădirea bisericii ortodoxe are
formă de corabie, arătând prin aceasta că biserica este singurul mijloc prin care noi putem străbate
marea vieții pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Privită de sus, clădirea bisericii ortodoxe are
formă de cruce, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos Și-a întemeiat Biserica prin moartea Sa pe
Cruce. În vârful turlei se află crucea care arată iubirea Sfântă a lui Hristos, Care prin moartea Sa pe
Cruce, a împăcat cerul cu pământul, deschizând oamenilor Împărăția cea cerească. Bisericile sunt
orientate cu altarul spre Răsărit, deoarece Răsăritul simbolizează lumina pe care a adus-o Domnul
Iisus prin venirea Sa în lume. Interiorul bisericii este împărțit în trei părți: pronaos, naos și altar. Unele
biserici au la intrare și pridvor.
PRONAOSUL: Este partea de intrare în biserică, care în vechime, era separată de naos
printr-un zid cu uși de comunicare. Pe bolți se zugrăvește un cer în mijlocul căruia tronează Hristos
înconjurat de îngeri și sfinți. Pereții sunt pictați cu scene din viața și pătimirea sfinților mucenici.
NAOSUL: Este partea centrală a Bisericii Ortodoxe. În cupola din Naos (turla cea mare),
sunt zugrăviți locuitorii cerului: Dumnezeu Pantocrator, înconjurat de serafimi și heruvimi, cei 12
Apostoli, prooroci, iar la baza turlei cei 4 evangheliști, în fiecare colț. Pereții laterali ai naosului sunt
zugrăviți cu scene care ilustrează sărbătorile mari ale Ortodoxiei, sfinții martiri, sfinții militari, sfinții
călugări, marii pustnici.
ICONOSTASUL: Este zidul sau peretele acoperit de icoane, care desparte altarul de naos.
Are trei uși, cele central numindu-se Uși Împărătești, iar cele laterale, diaconești sau îngerești. Partea
de sus a iconostasului are trei rânduri orizontale de câte 13 icoane. În primul rând sunt reprezentate
praznicele împărătești, cu Cina cea de Taină în mijloc. Pe al doilea rând sunt reprezentați cei 12
Apostoli, având în mijloc icoana Mântuitorului. În ultimul rând sunt zugrăviți 12 dintre proorocii
Vechiului Testament, având în mijloc icoana Maicii Domnului. Deasupra iconostasului, în mijloc, se
înalță crucea. Pe Ușile Împărătești se pictează de obicei scena Bunei Vestiri, iar pe cele laterale, Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil.
ALTARUL: Este partea cea mai tainică și mai sfântă a locașului de cult, este locul săvârșirii
Jertfei Sfintel Liturghii. În locul central deasupra Sfintei Mese se zugrăvește chipul Maicii Domnului,
care tronează la hotarul dintre cer și pământ, ca mijlocitoare între Dumnezeu și oameni. Este înfățișată
ca Împărăteasă sau ca Rugătoare cu Pruncul Iisus pe genunchi, înconjurată de îngeri și sfinții. Pe
pereții altarului sunt zugrăvite scenele: Liturghia Îngerească, împărtășirea Apostolilor sau Cina cea
de Taină, mari ierarhi: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Dialogul, Sfântul Ioan Gură de Aur
și Sfântul Arhidiacon Ștefan.
În partea stângă a altarului se află: proscomidiarul, locul în care sunt pregătite pâinea și
vinul care vor fi sfințite de preot în timpul Sfintei Liturghii și care sunt prefăcute de Duhul Sfânt în
Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. La proscomidiar se află: Sfântul Potir, Sfântul Disc,
Steluța și Lingurița, obiecte liturgice foarte importante. În mijlocul altarului se află Sfânta Masă,
obiectul cel mai sfânt din biserică.
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Domnul Iisus Hristos, Lumina Lumii
Cuvântul lui Dumnezeu ajunge în sufletul omului și îl luminează spre cunoașterea adevărului
și spre dobândirea mântuirii.
În Noul Testament, Mântuitorul Hristos este descoperit drept Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu:
„La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan 1,1). El este
Cuvântul creator - „toate prin El s-au făcut” (Ioan 1, 3) – și Călăuzitorul lumii spre mântuire: „Lumina
cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume” (Ioan 1, 9).
Iisus Hristos a luminat neamul omenesc prin exemplul vieții Sale fără de păcat și prin cuvintele
Sale dumnezeiești. El a luat asupra Sa necazurile și povara oamenilor, pe care i-a vindecat, și pentru
care S-a jertfit de bunăvoie, ca pentru niște frați iubiți. Prin cuvântările Sale, El i-a chemat pe oameni
la calea dragostei, a milosteniei și a încrederii în Tatăl Ceresc. A predicat pocăința, adică schimbarea
vieții prin lepădarea de robia păcatului și prin dobândirea virtuților și a harului divin. Între viața și
învățătura Mântuitorului a existat o deplină concordanță, pentru că a împlinit El Însuși ceea ce i-a
învățat pe ceilalți.
Învățătura lui Hristos este Legea cea Nouă și desăvârșită, ce are în centrul ei porunca iubirii:
„Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, (…) iar pe aproapele tău ca pe tine însuți”
(Luca 10, 27). Prin Evanghelia Sa, El adduce vestea bună a mântuirii neamului omenesc în Împărăția
cerurilor și dezvăluie modul de viață bineplăcut lui Dumnezeu. Mesajul evanghelic este unul al
binelui, în lumina bucuriei, iertării și speranței.
Viața Domnului nostrum Iisus Hristos a stat sub semnul luminii: Nașterea Sa a fost vestită de
o stea; pe muntele Taborului Și-a arătat firea divină strălucind și a înviat învăluit în lumină.
Mântuitorul afirmă: „Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în
întuneric” (Ioan 12, 46).
Hristos, Lumina lumii, a adus vindecare de orbirea spiritual, dar și de cea fizică, precum putem
constata din minunea vindecării orbului din naștere. Întâlnind un orb din naștere, Mântuitorul i-a uns
ochii cu tină și i-a spus să meargă să se spele în scăldătoarea Siloamului.
Omul a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și după ce și-a spălat ochii, a văzut. Pentru cel care
trăise toată viața în întuneric, s-a făcut lumină!
Dar bucuria vindecării de orbirea fizică a acestui om nu a fost văzută cu ochi buni de cei care
se aflau în orbire spiritual și refuzau să creadă minunea. Cel vindecat le-a replicat: „De n-ar fi Acesta
(Iisus) de la Dumnezeu n-ar putea să facă nimic” (Ioan 9, 33). Reîntâlnindu-l, Iisus i-a deschis acelui
om și ochii inimii, întrucât el a crezut că Hristos este Fiul lui Dumezeu.
Prin această minune, Domnul a arătat importanța luminării complete a omului, în trup și suflet.
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Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața Bisericii
Sfânta Liturghie este cea mai importantă slujbă a Bisericii. Prin participarea la ea, creștinii Îi
mulțumesc lui Dumnezeu pentru dragostea Sa manifestată asupra lor, în mod special fiecărei
Persoane a Sfintei Treimi. Și anume: Tatălui, Care L-a trimis pe Fiul Său; Fiului, Care S-a jertfit și a
înviat pentru noi; Sfântului Duh, Care preface în timpul slujbei pâinea și vinul în Trupul și Sângele
Domnului, spre împărtășirea credincioșilor.
Întreaga Sfântă Liturghie este o rugăciune adresată Sfintei Treimi, începând prin cuvintele:
„Binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.....”. În cuprinsul slujbei, se
împletesc rugăciunile de cerere, de mulțumire și de slavă aduse Dumnezeului treimic, sub formă de:
invocări, mărturisiri și cântări.
Toate rugăciunile și cântările sunt însoțite de încheierea cu semnul Sfintei Cruci făcut în
numele: Tatălui și al Fiului si al Sfântului Duh, ceea ce reprezintă de asemenea o formă de cinstire
a Sfintei Treimi. Semnul crucii însoțește întreaga viață a creștinului, spre ocrotire, spre ajutor și ca
formă de mărturisire a credinței
Sfânta Treime este prezentă în viața Bisericii și prin icoane prin care creștinii Îi aduc cinstire
lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat.
Icoana reprezentativă pentru spațiul ortodox este cea a ospitalității (filoxeniei) lui Avraam, la
stejarul din Mamvri, când acesta a fost vizitat de Cele trei Persoane dumnezeiești. Dintre variantele
acestei icoane, cea mai cunoscută aparține Sfântului Andrei Rubliov, călugăr și pictor de icoane rus.
În aceasta, Persoanele treimice sunt înfățișate sub forma a trei Îngeri aproape identici, pentru a
simboliza unitatea și egalitatea dintre Ele.

