Tematica Școlii Duminicale 2018-2019 (ANUL III)
Grupa A (4-7 ani)
Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu. Icoana Mântuitorului
SEP

Scopul Intruparii Domnului - mantuirea neamului omenesc. Explicarea cronologica a vietii si activitatii
Mantuitorului (pe scurt)
Apostolii – prietenii Mântuitorului
Vindecari minunate (relatia pacat-boala si suferinta; increderea in Dumnezeu si vindecarea) Exemplificare
la alegerea prof.: Vindecarea slăbănogului din Capernaum / a orbului din nastere / sluga sutasului

OCT

Iisus Hristos e Dumenzeu – El îi iubește pe oameni (Invieri din morti: Iisus învie pe fetița lui Iair, Iisus
învie pe fiul văduvei din Nain sau Învierea lui Lazăr – la alegerea profesorului)
Descrierea cronologica a evenimentelor premergatoare Nasterii lui Iisus (Dreptul Iosif si Maria,
plecarea la Betleem, Irod si uciderea pruncilor…)
NOV

Nasterea Mantuitorului
Natura Preaslaveste pe Pruncul Iisus (magii,pastorii,ciobanii,animalele, si ingerii)
Sfântul Nicolae – prietenul copiilor (viața și minuni)

DEC

Pregătirea serbării de Crăciun. Serbarea de Crăciun
Botezul Domnului (arătarea Sfintei Treimi și ieșirea lui Iisus la propovăduire)
Sf. Botez ca Sf Taina (explicare pe scurt)
IAN

Iisus ne învață ce e plăcut lui Dumnezeu (o pilda la alegerea prof.): Pilda samarineanului milostiv – să
ne ajutăm semenii la nevoie; Pilda fiului risipitor - să ne ascultăm părinții; să ne cerem iertare după ce am
greșit; să ne bucurăm de binele aproapelui nostru.
Iisus ne învață ce e plăcut lui Dumnezeu: Pilda talantilor – să fim ascultători si harnici

FEB

Minuni ale Domnului (la alegerea prof.): Linistirea furtunii pe mare – Dumnezeu e stăpânul lumii; să
avem încredere în El; sau Înmulțirea pâinilor și peștilor - dacă avem milă de frații noștri în nevoi,
Dumnezeu va trimite ajutorul Său.
BunaVestire
Viața de ascultare față de Dumnezeu a Sfântei Fecioare Maria; prezentarea icoanei

MAR

Intrarea Domnului în Ierusalim sau Floriile (tradiții românești)
Colindul de Florii (”Azi, cu toți să prăznuim!”)
Cina cea de Taină (povestirea evenimentelor de la Cină; semnificații, importanță)
APR

Patimile Domnului (rugăciunea din Ghetsimani, trădarea lui Iuda, arestarea și judecarea Domnului;
patimile Lui) - povestirea evenimentelor; răbdarea lui Iisus în suferințe, pentru mântuirea noastră.
Învierea Domnului. Paștele la români (desenarea/decorarea ouălor de Paști, și alte tradiții)
Arătările de după Înviere

MAI

Înalțarea la Cer

IUN

Rusaliile – Pogorârea Duhului Sfânt
Recapitulare finală
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Grupa B (8-12 ani)

SEP

Mântuirea – unirea omului cu Dumnezeu prin credință, împlinirea poruncilor (fapte bune) și primirea
harului dumnezeiesc
Pilda semănătorului – primire și împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu (Luca 8,4-15; Matei 13,3-23)
Simbolul Credinței - explicarea și invățarea articolelor Crezului
Dogma Sfintei Treimi – formulare; scurtă explicare

OCT
Poruncile dumnezeiești (Decalogul)– Legământul lui Dumnezeu cu poporul ales prin Moise; datoriile față
de Dumnezeu (1-4); exerciții pe tema Decalogului (fapte bune, fapte rele, consecințele lor; exerciții de
judecată morală) (2 lecții)
NOV

Decalogul – datoriile față de aproapele (5-10). Exerciții pe tema Decalogului (fapte bune, fapte rele,
consecințele lor; exerciții de judecată morală)
Sf. Ier. Nicolae – viața pe scurt; minuni ale sfântului
Iisus Hristos –Legământul lui Dumnezeu cu toți oamenii. Porunca Iubirii.

DEC
Nașterea Domnului - Serbare de Crăciun
Milostenia – dovada iubirii aproapelui (exemple de fapte de milostenie trupească și sufletească); (2 lecții)
IAN

Postul creștin – mijloc de îmbunătățire duhovnicească (semnificația și folosul postului; criteriile unui post
cu folos duhovnicesc; clasificare după durată și asprime.)
Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr – despre iubirea de avuție și neaverea; despre mândrie și
smerenie; despre milostenie și răsplata dumnezeiască; Judecata particulară (Luca 16, 1-31) -

FEB

Judecata particulară - generalități (definiție, criteriul de judecată – iubirea de Dumnezeu și aproapele;
timpul, urmările, învățătura despre Rai și iad)
Pilda celor zece fecioare – împlinirea voii lui Dumnezeu și primirea harului Său, condiții de intrarea în
Împărăția Cerurilor (Matei 25, 1-13; Luca 21, 37-38; Matei 7,21)
Judecata universală – învățătura Bisericii prezentată pe scurt

MAR
Recapitulare pentru Olimpiadă – faza parohială
APR

Învierea Domnului. Arătările după Înviere
Recapitulare pentru Olimpiadă – faza metropolitană
Pilda invitaților la ospăț - necesitatea ascultării chemării și pregătirii pentru Împărăția Cerurilor (Luca
14,15-24, Iacob 2,5)

MAI
Pilda despre iertarea datornicului nemilostiv – iertarea datoriilor apropelui pe temeiul iertării proprii de
către Dumnezeu (matei 18,15-35, Luca 17,3-4)
IUN Recapitulare finală
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Grupa C (13-18 ani)
Dumnezeu Creatorul
SEP Crearea lumii văzute (Zilele creației, conform referatului biblic)
Crearea lumii nevăzute (îngerii); originea răului (căderea lui Lucifer)
OCT

Crearea omului și starea lui primordială
Teorii și păreri eterodoxe despre originea lumii și omului (Evoluționismul; panteismul)
Căderea primilor oameni în păcat (explicarea evenimentului, definirea conceptului de păcat strămoșesc,
păcatul personal – reiterare a celui strămoșesc)

NOV

Urmările păcatului strămoșesc
Protoevanghelia (răscumpărarea omului prin Întruparea Fiului – Iisus Hristos, Dumnezeu și Om)
Țelul vieții creștine – unirea cu Dumnezeu prin credință, primirea harului dumnezeiesc, faptele bune.

DEC Sfintele Taine – generalități; primirea harului dumnezeiesc
Serbare de Crăciun
Sf. Taină a Botezului
IAN Sf.Taina a Mirungerii
Sf. Taină a Spovedaniei (Pocăinței)
Sf. Taină a Impartășaniei
FEB
Sf. Taină a Cununiei
Sf. Taină a Preoției
MAR
Sf. Taină a Maslului
Învierea Domnului
APR

Recapitulare pentru Olimpiadă
Olimpiada de religie – faza parohială
Persecuțiile împotriva creștinilor : cauze, forme de persecutare, persecutori; exemple de martiri creștini;
importanța martirilor pentru întărirea Bisericii; mărturisirea credinței în lumea contemporană.

MAI
Recapitulare pentru Olimpiadă
Olimpiada de religie – faza metropolitană
Edictul de la Milano
IUN
Recapitulare finală
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