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CUPRINS

Vom învăța despre importanța libertății, a responsabilității, a op�mismului, a consec-

venței și a a�tudinii responsabile în viața omului. Conș�ința morală, argumentarea onestă, 

alegerea liberă și asumarea deplină în lumina cuvântului lui Dumnezeu sunt repere ale unei 

adevărate vieți creș�ne și conduc spre Împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, provocarea, 

implicarea în prevenirea și rezolvarea unor situații conflictuale, relațiile, comportamentele 

și a�tudinile în societatea contemporană sunt teme de discuție actuale și necesare, din 

perspec�vă creș�nă.

Muzica, literatura și arta religioasă sunt modalități de exprimare a credinței în Biserică 

și în societate. Vom iden�fica împreună asemănări și deosebiri între muzica laică și cea 

religioasă, între textele religioase și cele din literatura română sau universală. Ne vom 

familiariza cu elemente din arhitectură, pictură și sculptură religioasă și profană. Ne vom 

îmbogăți sufletește din cuvintele inspirate ale Sfintei Scripturi, din scrierile înțelepte ale 

sfinților și din textele liturgice ale cultului creș�n.

Exercițiile interac�ve, aplicațiile digitale și proiectele puse la dispoziție vor ajuta la 

sistema�zarea, fixarea și aprofundarea celor învățate, sub coordonarea profesorului de 

Religie.

Mult succes!

În clasa a VII-a am studiat despre Persoana și lucrarea Duhului Sfânt, iar în acest an 

școlar vom afla despre Persoanele și lucrarea Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură, în Biserică și 

în lume. Vom descoperi împreună actualitatea mesajului biblic, ca învățătură și lumină a 

Mântuitorului Iisus Hristos, pentru oameni.

În �mpul orelor de Religie, vom cunoaște noi modele de sfințenie, precum: Sfântul 

Apostol Ioan, Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Evanghelist Luca, Sfântul Ierarh Spiridon al 

Trimitundei, Sfântul Patrick al Irlandei, Sfintele Împărătese Irina și Teodora, Sfântul Ioan 

Damaschin, Sfântul Andrei Rubliov, Sfântul Serafim de Sarov, Sfântul Siluan Athonitul și alți 

sfinți, care au simțit iubirea și lucrarea Sfintei Treimi în viața lor. 



RECAPITULARE – CLASA a VII-a
1. Urmăreşte relația dintre Persoana şi lucrarea Sfântului 
Duh în Biserică şi în lume și formulează enunțuri corespun-
zătoare:

A treia Persoană 
a Sfintei Treimi

Darurile 
Sfântului Duh

Creator și 
dătător de viață

Sfintele Taine Botezul Domnului

Pogorârea 
Sfântului Duh

2. Observă relaţia dintre noțiunile studiate şi oferă detalii 
despre credinţa creş�nă:

Credința în 
primele 
comunități 
creş�ne

Comuniunea 
credincioşilor 

în Biserică

Biserica – lăcaş de 
închinare şi de 
sfințire a omului

Depăşirea dificultăților cu ajutorul 

Duhului Sfânt;

Definirea creş�nismului; 

Modalități de relaționare şi trăire 

a credinței; 

Pilda viței şi a mlădițelor; Creş�nul 

– membru al Bisericii; Parohia – 

„familia” din biserică; Familia – 

„biserica de acasă”;

Elemente de arhitectură şi pictură 

religioasă; Icoanele şi obiectele de 

cult în biserică; Lăcaşurile de cult în 

diferite religii/confesiuni;
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Macheta Catedralei 
Mântuirii Neamului

Sfânta Treime

1.2. Formularea de argumente pentru susținerea importanței 
unor idei, fapte, evenimente cu relevanță moral-religioasă, în 
plan individual şi social;

3.2. Analizarea calităților personale care susțin etapele 
propriei deveniri, în relație cu valorile moral-religioase;

2.2. Asumarea de responsabilități specifice în contexte şcolare 
şi extraşcolare de colaborare cu ceilalți, respectând 
diversitatea grupului, inclusiv cea religioasă;

1.1. Argumentarea importanței asumării modelului de iubire 
trinitară pentru împlinirea personală şi a comunității;

2.1. Evidențierea implicațiilor moral-religioase pe care mode-
lele urmate le pot avea în viața personală şi socială;  

şi competenţe specifice

3.3. Implicarea în ac�vități şi proiecte individuale şi de grup, 
centrate pe nevoi şi aspecte de viață spirituală a comunității.

1. U�lizarea conceptelor specifice religiei proprii, în 
conexiune cu diferite manifestări ale credinței:

1.3. Compararea modurilor în care un mesaj religios poate fi 
exprimat prin forme de comunicare diferite;

Competenţe generale 

3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile 
religioase, cu respectarea iden�tății şi diversității religioase:
3.1. Susținerea rolului valorilor spirituale comune ale oame-
nilor, ca factor de promovare a comuniunii şi ca sursă de rezol-
vare a problemelor ce apar în viața co�diană;

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

Biserica în 

istorie
Dobândirea libertății religioase în 

�mpul Sfântului Împărat 

Constan�n cel Mare;

Răspândirea creş�nismului;

Mărturisirea credinței în istoria 

Bisericii.



DUMNEZEU 
SE FACE CUNOSCUT 

OMULUI

CAPITOLUL I
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3. Lipsă de mândrie;

1. Manifestare a dragostei;

8. Virtute cuprinsă în a cincea fericire.

6. Legătură de amiciţie;
5. Lipsa războiului;

7. Echitate în relaţiile dintre oameni;

3. Completează rebusul de mai jos şi iden�fică ele-
mente esenţiale ale vieţii creş�nului în relaţie cu 
semenii:

2. Antonimul cuvântului „cruzime”;

4. Stare de veselie a omului;

A-B: au fost ros�te pe Muntele Măslinilor

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Naşterea
Domnului

4. Amintește-ți denumirea corectă a Praznicelor 
Împărăteş� din icoanele de mai jos şi descrie 
evenimentul reprezentat în icoană:

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

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

Predica de pe Muntele Măslinilor
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1. Manifestare a dragostei;

6. Legătură de amiciţie;

4. Stare de veselie a omului;
5. Lipsa războiului;

3. Completează rebusul de mai jos şi iden�fică ele-
mente esenţiale ale vieţii creş�nului în relaţie cu 
semenii:

2. Antonimul cuvântului „cruzime”;
3. Lipsă de mândrie;

7. Echitate în relaţiile dintre oameni;
8. Virtute cuprinsă în a cincea fericire.

A-B: au fost ros�te pe Muntele Măslinilor

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Naşterea
Domnului

4. Amintește-ți denumirea corectă a Praznicelor 
Împărăteş� din icoanele de mai jos şi descrie 
evenimentul reprezentat în icoană:

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

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

Predica de pe Muntele Măslinilor
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IUBIREA, 
TEMEIUL VIEŢII

Formulează ideile principale ale lecţiei, despre iubirea 
lui Dumnezeu, folosind schema de mai jos:

Să	înțelegem	textul!

Lecția 1 

Dicționar

Știați	că...?

(I Ioan 4, 16)

„Cel ce rămâne în iubire, 
rămâne în Dumnezeu 
și Dumnezeu rămâne în el.” 

Temeiul vieții este iubirea, cel mai înalt sen�ment al 
omului. Prin iubire, omul se deschide spre cunoaștere, 
comunicare și comuniune cu aproapele și cu Dumnezeu, 
în Biserică, în familie și în societate. 

Pentru omul credincios, iubirea desăvârșită este 
Dumnezeu Însuși, așa cum ne încredințează Sfântul 
Evanghelist Ioan: „Dumnezeu este iubire” (I Ioan 4, 8). 
Acest adevăr ne este descoperit prin crearea, mântuirea 
și sfințirea lumii de către Dumnezeu.

Crearea lumii este acțiunea iubitoare a lui 
Dumnezeu de a aduce la existență universul și omul. 
Acesta este chemat la dialog și comuniune de iubire cu 
Creatorul său. Pentru a ajunge la iubirea de Dumnezeu, 
omul învață să iubească pe cei de lângă el: „Dacă zice 
cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, 
mincinos este! Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său, 
pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu 
poate să-L iubească” (1 Ioan 4, 20). 

Pentru a restabili comuniunea pierdută prin neascul-
tarea lui Adam și a Evei, Dumnezeu plănuiește tainic 
mântuirea lumii, dovedind față de ea o iubire desăvâr-
șită, în care Se dăruiește pe Sine jer�indu-Se: „Căci 
Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-
Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să 
aibă viață veșnică” (Ioan 3, 16). 

Iisus Hristos îi învață pe oameni iubirea desăvârșită și 
Se oferă ca model al acestei iubiri: „Să vă iubiți unul pe 
altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți 
unul pe altul” (Ioan 13, 34). El ne învaţă as�el: „Iubiţi pe 

vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, 
faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă 
vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din 
ceruri” (Matei 5, 44-45). Prin Învierea Sa, Mântuitorul 
dovedeşte că iubirea este mai puternică decât moartea și 
că este dătătoare de viață. Scopul vieții creș�ne este 
unirea cu Dumnezeu prin iubire, adică îndumnezeirea. 
Prin Pogorârea Sfântului Duh în ziua Cincizecimii această 
iubire este împărtăşită întregii creaţii, pentru sfințirea 
lumii. 

Iubirea desăvârșită şi jer�elnică a Mântuitorului Iisus 
Hristos, a a�ns, de-a lungul �mpului, inimile multor 
oameni. Sfinţii Apostoli L-au urmat şi L-au propovăduit 
din iubire şi din credinţă. Sfântul Apostol Pavel a simţit 
dragostea lui Hristos când a spus: „Nu eu mai trăiesc, ci 
Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în trup, o 
trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi 
S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine” (Galateni 2, 20).

Pătruns de această iubire dumnezeiască, Sfântul 
Apostol Pavel a scris cel mai frumos imn al iubirii, numit: 
„Dragostea şi bunurile ei”. Iubirea este mai mare decât 
orice dar sau lucru pe care omul le poate avea în viaţa 
pământească. Ea transformă raţiunea, simţirea şi voinţa 
omului făcându-le roditoare în virtuţi, ca lucrări ale lui 
Dumnezeu. De aceea: „Dragostea nu cade niciodată!” 
(1 Corinteni 13, 8).

a se trufi – a se mândri;

aramă – metal roșia�c, foarte 
maleabil care, folosit pentru diverse 
instrumente sonore, redă un sunet 
sec.

necuviință – faptă care contravine 
legii, dreptății, credinței;
chimval – instrument muzical alcătuit 
din două talgere de metal;

Păstorul cel Bun

Iisus binecuvintează copiii

Sfântul Apostol Pavel

Dragostea
şi bunurile ei

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale 
îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-
m-am aramă sunătoare şi chimval 
răsunător. Şi de aş avea darul 
proorociei şi tainele toate le-aş 
cunoaşte şi orice ş�inţă, şi de aş avea 
atâta credinţă încât să mut şi munţii, 
iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi 
de aş împărţi toată avuţia mea şi de 
aş da trupul meu ca să fie ars, iar 
dragoste nu am, nimic nu-mi folo-
seşte. Dragostea îndelung rabdă; dra-
gostea este binevoitoare, dragostea 
nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se 
trufeşte. Dragostea nu se poartă cu 
necuviinţă, nu caută ale sale, nu se 
aprinde de mânie, nu gândeşte răul. 
Nu se bucură de nedreptate, ci se 
bucură de adevăr. Toate le suferă, 
toate le crede, toate le nădăjduieşte, 
toate le rabdă. Dragostea nu cade 
niciodată.” 

(I Corinteni 13, 1-8).

Iubitoare

Sfințitoare

Creatoare

Mântuitoare

Sfânta 
Treime

comuniune

desăvârșire

viață

jer�ă

• Imnul iubirii este ci�t la slujba 
Tainei Sfântului Maslu, deoarece 
iubirea dumnezeiască vindecă 
sufletul și trupul omului?
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Activitate	practică

Credinţă şi cultură

Viețile sfinților – modele de urmat

• Descoperă termeni folosiţi pentru iubire în diferite limbi străine, studiate la şcoală.

Să	concluzionăm!

14 15

2. Transformă expresiile din coloana „A”, în adjec�ve ce definesc virtuţi creş�ne, în coloana „B”, după 
model:

1. Enumeră cele trei lucrări esenţiale înfăptuite de Dumnezeu în legătură cu lumea şi cu omul.

3. Realizează corespondența dintre citatele biblice din coloana A și �pul de iubire pe care-l exprimă, 
conform coloanei B:

răbdător

„nu se trufeşte”

„nu caută ale sale”

„nu se aprinde de mânie”

6.
 

7.

 

„îndelung rabdă”

2.  

5.  

 

1.  

„este binevoitoare”

a.

b.

e.

f.

g.

A B

² Icoana Maicii Domnului „Dulcea sărutare” exprimă iubirea Fecioarei Maria 
pentru pruncul Iisus. Acesta are fața lipită de a Maicii Sale, într-un gest de mare 
tandrețe, iar Maica Domnului Îl îmbrățișează cu multă afecțiune. În tradiția 
Bisericii această icoană face parte dintre cele 70 de icoane pictate de Sfântul 
Evanghelist Luca.
² În tradiţia populară românească există o zi dedicată iubirii: „Ziua de 
Dragobete” sărbătorită în fiecare an pe 24 februarie. În calendarul popular ziua 
de Dragobete marchează începutul vremii frumoase, al primăverii și al 
renașterii naturii;
² Filosofia clasică greco-romană propune cel puțin patru termeni pentru a 
reda variatele și mul�plele nuanțe ale iubirii, deopotrivă ca realitate a sufletului 
omenesc, dar și ca mod de relație cu Dumnezeu, cu semenii, cu lumea, precum 
și cu întreaga creație; aceș� termeni sunt: agapi (iubirea față de Dumnezeu, semeni, dușmani, philia 
(afecțiune, prieteni), storge (atașament, iubire între părinți și copii), eros (pasiune).

• Realizează o descriere a comportamentului unui creș�n, ca „apostol al 
iubirii”, în zilele noastre, după modelul Apostolului Ioan.

În toate scrierile sale, evidențiază porunca iubirii. De la el învățăm ce 
înseamnă să ai: inimă de ucenic credincios și ascultător, de fiu adevărat și 
devotat, iar mai apoi, de părinte jer�elnic. 
Este sărbătorit pe 8 mai, 30 iunie şi pe 26 septembrie.

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan a fost unul dintre cei doisprezece 
Apostoli ai Mântuitorului Hristos şi este autorul Evangheliei care îi poartă 
numele, a trei epistole din Noul Testament (I, II, III Ioan) şi a „Apocalipsei”. 
Este numit „teologul iubirii” şi „teologul Noului Testament”. În Evanghelia 
sa, el se prezintă ca fiind „ucenicul cel preaiubit” al Domnului, în icoana 
„Cina cea de Taină” fiind reprezentat sprijinindu-şi capul de pieptul lui 
Iisus. 

l co rb eşmi ti
S n

Vulturul – simbol 
al Sfântului Ioan Evanghelistul.

Să	exersăm!

4. Alcătuiește o compunere cu �tlul: Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului în care să argumentezi 
rolul iubirii în familie şi în societate.

5. Reţine îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos: „Să vă iubiți unul pe altul” (Ioan 15, 12)

6. Alcătuiește un glosar personal care să cuprindă textele biblice referitoare la iubirea dintre semeni și 
valori spirituale comune ale oamenilor. Completează-l cu citate nou-descoperite pe parcursul 
lecțiilor studiate în �mpul acestui an școlar.

3. Realizează, împreună cu echipa ta, un pliant sau un poster cu citatele selectate de �ne.

Iubirea, în cuvinte şi în imagini

2. Selectează un citat dintre cele enumerate: Romani 13, 8; Romani 12, 10; Ioan 15, 13.
1. Formează trei echipe de lucru;

4. Asigură-te că transmiţi o informaţie, o emoţie şi/sau un mesaj mo�vaţional;
5. Expune lucrările realizate, într-un loc vizibil din incinta clasei sau a școlii.

 

Maica Domnului. 
„Dulcea Sărutare”

Ø Iisus Hristos este pentru noi model de iubire față de 
toți oamenii. 

Ø Iubirea lui Dumnezeu față de om și lume este 
creatoare, mântuitoare și sfințitoare. 

Ø Iubirea îi unește pe oameni cu Dumnezeu iar pe 
oameni îi aduce în comuniune în Biserică, familie și 
societate.

Sfântul Apostol 
şi Evanghelist Ioan

Citate biblice

şi te va înmulţi”. 
(Deuteronom 7, 13)

„Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi”. (Psalm 146, 8) 

„Mă voi îndura de �ne cu o dragoste veşnică, zice Domnul, 
Răscumpărătorul tău.” (Isaia 54, 8)

„Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul 
pe care-l iubeşte!” (Pilde 3, 12)

„Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat 
viaţa pentru noi” (1 Ioan 3, 16)

„El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jer�ă de 
ispăşire pentru păcatele noastre”. (1 Ioan 4, 9)

 

a.
„El te va iubi, te va binecuvânta 

b

c. 

 d.
 

 e.

f.

.

Iubirea lui Dumnezeu   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

Iubire dăruitoare  

Iubire veșnică

Iubire jer�elnică  

Iubire necondiționată  

Iubire curată  

Iubire ocro�toare
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16 17

Dicționar

Știați	că...?

Lecția 2

DESCOPERIREA 
SFINTEI TREIMI
ÎN ISTORIA 
BIBLICĂ

„Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut 
vreodată; Fiul cel Unul Născut, Cel 
Care este în sânul Tatălui, Acela 
L-a făcut cunoscut” (Ioan 1, 18)

monoteism – credință într-o singură 
divinitate; 

veac (veci) – secol; aici cu sens de 
veșnic;

politeism – credința în mai multe 
divinități.

Savaot – numele lui Dumnezeu, 
conducător al oș�rilor îngereș�;

• Există trei religii monoteiste: 
iudaismul, creș�nismul și 
islamismul?

• Dintre cele trei religii monoteiste 
doar creș�nismul își manifestă 
credința într-un singur Dumnezeu 
întreit în Persoane?

• În 2006 Banca Națională a 
României a pus în circulație o 
monedă de argint, dedicată 
Bisericii de la Densuș, pe care se 
află icoana Sfintei Treimi?

• În calendarul creș�n-ortodox, 
sărbătoarea Sfintei Treimi se 
prăznuiește în a doua zi după 
Rusalii?

În Vechiul Testament, Sfânta Treime Se revelează 
încă de la crearea lumii. Înainte de crearea lui Adam, 
Dumnezeu plănuiește: „Să facem om după chipul și 
asemănarea Noastră” (Facere 1, 26), iar înainte de 
alungarea primilor oameni din Rai, Dumnezeu afirmă: 
„Iată că Adam s-a făcut ca unul din Noi, cunoscând 
binele și răul” (Facere 3, 22). De asemenea, la constru-
irea turnului Babel, Dumnezeu a zis: „Să Ne pogorâm și 
să amestecăm limbile lor” (Facere 11, 7). La stejarul 
Mamvri Dumnezeu S-a arătat ca trei Îngeri cu chip 
omenesc, patriarhului Avraam (Facere 18). Îngerii din 
viziunea profetului Isaia mărturisesc pe Dumnezeu 
întreit în Persoane cântând: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul 
Savaot” (Isaia 6, 3). Această întreită repetare a 
cuvântului „sfânt” se referă la cele trei Persoane ale 
Sfintei Treimi. Descoperirile lui Dumnezeu evidenţiază 
grija şi iubirea Sa faţă de oameni, cu care rămâne în 
legătură şi cărora li Se descoperă personal, călăuzindu-i 
în viaţă.

Descoperirea lui Dumnezeu în Vechiul Testament și 
în Noul Testament exprimă adevărul despre caracterul 
unic, personal și întreit al lui Dumnezeu. El s-a revelat 
treptat, în moduri diferite, de-a lungul istoriei.

Taina Sfintei Treimi este mai presus de puterea de 
înțelegere a omului. „Taina cea din veci ascunsă” 
(Coloseni 1, 26) a fost descoperită direct prin Întruparea 
Mântuitorului Iisus Hristos și prin Pogorârea Duhului 
Sfânt la Cincizecime. 

Sfânta Treime a fost propovăduită şi de către Sfinţii 
Apostoli. Sfântul Ioan Evanghelistul spune lămurit: „Trei 
sunt Care mărturisesc în cer: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh şi 
Aceş�a Una sunt” (1 Ioan 5, 7), iar Sfântul Apostol Pavel, 
îi binecuvântează pe locuitorii din Corint prin cuvintele: 
„Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui 
Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu 
voi cu toţi!” (2 Corinteni 13, 13).

În Noul Testament cele trei Persoane ale Preasfintei 
Treimi se descoperă în mod direct și explicit.

La Buna Ves�re, arhanghelul îi spune Sfintei Fecioare 
Maria: „Duhul Sfânt se va pogorî peste �ne şi puterea 
Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul Care 
Se va naşte din �ne, Fiul lui Dumnezeu Se va chema” 
(Luca 1, 35).

Descoperirea Sfintei Treimi nu s-a făcut clar în 
Vechiul Testament pentru că evreii, care erau înconjurați 
de popoare politeiste, s-ar fi abătut ușor de la mono-
teism la politeism, dacă li s-ar fi revelat că în Dumnezeu 
sunt trei Persoane.

La Botezul Domnului, Duhul Sfânt Se pogoară în chip 
de porumbel, iar Tatăl mărturiseşte din cer, zicând 
despre Iisus Hristos: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru 
Care am binevoit” (Matei 3, 16-17). Sfânta Treime este 
mărturisită la Schimbarea la faţă pe Muntele Taborului şi 
după Învierea Sa, când Mântuitorul Hristos îi trimite pe 
ucenici la propovăduire: „Mergând, învăţaţi toate 
neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh” (Matei 28, 19).

Botezul Domnului

Sfânta Treime

Enumeră momente ale descoperirii Sfintei Treimi în istoria 
biblică, u�lizând pictograma de mai jos.

Schimbarea la față

Sfânta Treime la Stejarul Mamvri

Să	înțelegem	textul!

Sfânta 
Treime

Vechiul 
Testament

Noul 
Testament
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neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh” (Matei 28, 19).

Botezul Domnului

Sfânta Treime

Enumeră momente ale descoperirii Sfintei Treimi în istoria 
biblică, u�lizând pictograma de mai jos.

Schimbarea la față

Sfânta Treime la Stejarul Mamvri

Să	înțelegem	textul!

Sfânta 
Treime

Vechiul 
Testament

Noul 
Testament



a. Dumnezeu S-a revelat treptat de-a lungul istoriei. A/F
1. Iden�fică valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri:

d. Sfânta Treime S-a arătat la Botezul Domnului Hristos. A/F
e. Sfânta Treime a fost propovăduită de către Sfinții Apostoli. A/F

2. Descoperă în icoanele de mai jos teofanii ale Sfintei Treimi:

c. La stejarul Mamvri Avraam a avut ca oaspeți trei oameni obișnuiți. A/F
b. Taina Sfintei Treimi este ușor accesibilă înțelegerii omului. A/F

Să	concluzionăm!

„Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot. Plin este cerul și pământul de 
mărirea Ta. Osana întru cei de sus Bine este cuvântat Cel ce vine 

întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!”

Sfânta Treime în iconografia ortodoxă
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Credinţă și cultură

5. Audiază și învață, împreună cu profesorul de Religie, următoarea cântare de la Sfânta Liturghie:

3. Explică necesitatea descoperirii Sfintei Treimi în Noul Testament, deși existau mărturii încă din 
Vechiul Testament. 

4. Realizează o dezbatere cu �tlul: „Lumea – darul lui Dumnezeu pentru om”. Pornește de la 
următoarele afirmații: natura este darul lui Dumnezeu / natura este sursă de îmbogățire. 
Argumentează pro și contra cu referire la cele două afirmații.

Viețile sfinților – modele de urmat

• Relatează încercarea prin care a trecut Sfântul Patrick și arată ce efect a 
avut asupra lui!  

După multe necazuri şi suferinţe, împreună cu ucenicii săi, Sfântul Patrick a 
botezat pe toţi locuitorii ţării. Este înfăţişat în iconografie ţinând în mână un 
trifoi (plantă cu trei frunze) ca simbol al Sfintei Treimi. Numit „luminătorul 
Irlandei”, Sfântul Patrick este sărbătorit pe 17 mar�e.

Sfântul Patrick s-a născut în jurul anului 381 d.Hr. într-o familie de slujitori ai 
altarului. La vârsta de 16 ani s-a îndepărtat de Dumnezeu şi, fiind răpit de 
piraţi, a fost vândut ca sclav. Robia i-a schimbat complet viaţa şi s-a dedicat 
rugăciunii, ros�nd ziua şi noaptea peste o sută de rugăciuni. A reuşit să se 
întoarcă la părinţii săi, iar Sfântul Gherman, episcopul oraşului Auxerre, i-a 
încredinţat misiunea de a ves� credinţa creş�nă druizilor, locuitorii Irlandei.

Ø Caracterul unic și personal al lui Dumnezeu s-a descoperit atât 
în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament.

Ø În Vechiul Testament, Dumnezeu se descoperă treptat, cu 
discreție la început, dar și direct, personal, apoi, în fața lui Avraam.

Ø În Noul Testament, Dumnezeu se descoperă deplin, ca treime 
de Persoane, prin intermediul Fiului Întrupat.

Ø Sfânta Treime este Dumnezeu Unul în Ființă și întreit în 
Persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh

l co rb eşmi ti
S n

Să	exersăm!

1. Analizează cu ajutorul profesorului de Religie, icoana Sfintei Treimi; 
2. Urmărește, în analiza ta, următoarele elemente: modul de reprezentare a Sfintei Treimi, culoarea 

veșmintelor fiecărei Persoane, alte detalii ale icoanei; 
3. Descrie oral icoana, incluzând elementele analizate.

² Cea mai răspândită icoană a Sfintei Treimi este scena biblică a apariției 
celor trei îngeri cu chip omenesc în fața patriarhului Avraam, la stejarul 
din Mamvri, descrisă în cartea „Facere”, capitolul 18. 
² De-a lungul istoriei s-au încercat multe reprezentări care să transmită 
pictural unitatea Ființei și treimea de Persoane în Dumnezeu, de la 
mozaicurile bizan�ne până la Teofan Grecul, Andrei Rubliov sau Pârvu 
Zugravu (Mutu).
² Pârvu Zugravu (Mutu) a fost trecut în rândul sfinților în anul 2017, cu 
ziua de sărbătorire 7 august, purtând numele de Sfântul Cuvios Pafnu�e – 
Pârvu Zugravul. El a fost pictorul bisericesc admirat de familiile domneș� 
Cantacuzino și Brâncoveanu. 
• Caută mai multe informații despre Sfântul Cuvios Pafnu�e – Pârvu 
Zugravul și completează-ți cunoș�nțele!

Sfânta Treime pictată de
Sfântul Cuvios Pafnu�e

Trifoiul – folosit de Sfântul 
Patrick ca simbol al Sfintei 

Treimi, cele trei frunze 
simbolizând pe Tatăl, pe Fiul 

și pe Sfântul Duh. 

Sfântul Patrick

Activitate	practică
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