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PROGRAMA GRUPA C - 13-18 ani 

 ANUL  I (2016-2017) 

Sept. Sfințenia – împlinirea omului – ce înseamnă că Dumnezeu e Sfânt; chemarea omului de ajunge sfânt ca 
Dumnezeu; credință, nevoință (înfrânarea de bunăvoie de la patimi și dobândirea virtuților/  împlinirea poruncilor), 
primirea harului dumnezeiesc;  
 
Iisus Hristos – Sfântul Sfinților. Rolul modelelor spirituale pentru ajungerea la idealul creștin al sfințeniei – 
El S-a dat pe Sine Însuși pildă de urmat oamenilor; urmarea lui Hristos prin împlinirea voii lui Dumnezeu / 
purtarea Crucii personale, asemenea Lui;  învățăm de la înaintașii noștri, sfinții, cum să ajungem sfinți; necesitatea 
unui îndrumător duhovnicesc în viața omului (preotul duhovnicesc); exemple de inrudiri sprituale (Sf. Siluan 
Atonitul - Sf. Sofronie Saharov – părintele Rafail Noica; sau Sf. Nichifor din singuratate – Sf. Grigorie Palama sau 
altele); 

Oct. Cultul de cinstire a sfinților în Biserica Ortodoxă  - cunoașterea vieții sfântului, icoana, cinstirea moaștelor, 
rugăciuni, purtarea numelui sfântului etc., dar mai ales, urmarea pildei lor.  
 
Sf. Fecioară Maria – Maica Domnului: biografie; diferențe interconfesionale; cinstirea ei - sărbători închinate 
Maicii Domnului, reprezentari iconografice, rugaciuni inchinate ei.  

Nov. Minuni ale Maicii Domnului - exemplificare a puterii ei mijlocitoare pentru toți creștinii 
 
Sf. Mare Mc. Mina (11 Nov.) - ostasul lui Hristos; viata si minuni 

Dec. Sf. Ierarh Nicolae, arhiepiscolul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (6 Dec.) (Smerenia - virtute mântuitoare) 
 
Sf. Arhidiacon Ștefan – primul martir creștin (27 Dec) (Iubirea jertfelnica de Dumnezeu si de oameni - urmarea 
pildei Domnului) 
 
Serbare de Crăciun 

Ian Sf. Antonie cel Mare, începătorul vieții călugărești (17 Ian.) 
 
Vocația călugăriei (Modul și scopul vieții călugărești) 
 
Sf. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (1 Ian., 30 Ian.) (Milostenia crestină; cum se face 
adevărata milostenie) 

Feb. Sf. Ioan Casian din Dobrogea (29 Feb.) 
 
Cele șapte păcate capitale  (si leacurile duhovnicesti impotriva lor, dupa invatatura expusa de Sf. Ioan Casian) (2 
lecții)  
 
Sf. Mare mucenic și tămăduitor Pantelimon (27 Iul.) 

Mar. Sf. Cuvioasă Maria Egipteanca  (1 Apr. si Duminica a 5-a din post) 
 
Fecioria vs. patima desfrânării  - în lumea contemporana (adulter, curvie, homosexualitate etc.) 
 
Virtutea pocăinței - ”botezul lacrimilor” 
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Apr. Sf.Cuv.Teodora de la Sihla (7 Aug.) 
 
Sf. Mc. Doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Roma (1 Iul.) (Milostenia ca slujire a celor bolnavi/ in 
nevoi) 
 
Recapitulare pentru Olimpiadă 
Olimpiada de religie – faza parohială 

Mai Sfinții Mari Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa, Elena (21 Mai) 
 
Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și 
sfetnicul Ianache (16 Aug.) - stratornicia în credință 
 
Recapitulare pentru Olimpiadă 
Olimpiada de religie – faza metropolitană 

Iunie Sf. Ap. Petru (29 Iun.) – viața și minuni 
 
Sf. Ap. Pavel - apostolul neamurilor; viata, minuni, călătorii misionare (date generale) 
 
Recapitulare finală 

 


