
PROGRAMĂ CREŞTIN-ORTODOXĂ
pentru şcoala parohială / duminicală 

Vârsta: 7-9 ani (I)

Unitatea de învăţare 1: Dumnezeu este Tatăl nostru
Conţinuturi:

• Nu sunt singur pe lume!
• Lumea, casă pentru toţi oamenii
• Omul, cea mai importantă fiinţă 
• Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi fratele nostru
• Maica Domnului, mama tuturor creştinilor
• Familia mea
• Prietenii mei
• Sfântul Nicolae, prietenul copiilor
• Comunitatea creştină
• Sfânta cruce, semnul creştinilor
• Toţi egali, toţi diferiţi
• Îngerii, ocrotitorii oamenilor

Unitatea de învăţare 2: Cum Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu
Conţinuturi:

• Biserica este casa lui Dumnezeu
• Eu am nevoie de Biserică, Biserica are nevoie de mine
• Rugăciunea, convorbirea omului cu Dumnezeu
• Postul, cale spre Dumnezeu
• Citirea Bibliei
• Participarea la slujbe
• Iertarea primită de la Dumnezeu
• Împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului
• Cinstirea sărbătorilor
• Iubirea semenilor
• Ocrotirea naturii
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PROGRAMĂ CREŞTIN-ORTODOXĂ
pentru şcoala parohială / duminicală 

Vârsta: 10-11 ani (II)

Unitatea de învăţare 1: Pregătirea lumii pentru primirea Fiului lui Dumnezeu
Conţinuturi:

• Promisiunea unui Mântuitor 
• Formarea poporului ales
• Strămutarea în Egipt a poporului ales
• Sclavia egipteană şi salvarea lui Moise
• Întoarcerea poporului ales în Canaan
• Regii Saul şi David
• Regele Solomon
• Proorocii şi rolul lor în păstrarea credinţei
• Profeţii despre venirea Mântuitorului
• Pregătirea păgânilor pentru venirea Mântuitorului
• Fecioara Maria, mama Mântuitorului promis

Unitatea de învăţare 2: Iisus Hristos şi mântuirea lumii
Conţinuturi:

• Naşterea Domnului
• Întâmpinarea Domnului şi închinarea magilor
• Iisus Hristos în templu, la 12 ani
• Botezul Domnului
• Alegerea Apostolilor
• Marea poruncă a iubirii
• Minunile Domnului 
• Intrarea Domnului în Ierusalim
• Patimile şi moartea Mântuitorului
• Învierea Domnului
• Înălţarea Domnului la cer
• Pogorârea Duhului Sfânt
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PROGRAMĂ CREŞTIN-ORTODOXĂ
pentru şcoala parohială / duminicală 

Vârsta: 12-13 ani (III)

Unitatea de învăţare 1: Împărăţia lui Dumnezeu vestită lumii
Conţinuturi:

• Dumnezeu se descoperă lumii
• Iisus Hristos, Împăratul cerurilor 
• Iisus Hristos, învăţătorul lumii
• Pilde despre Împărăţia cerurilor 
• Împărăţia lui Dumnezeu în cer şi pe pământ
• Locuitorii împărăţiei cerurilor 
• Taina Botezului, condiţie pentru intrarea în Împărăţia cerurilor
• Sfinţii Apostoli, propovăduitorii învăţăturii creştine
• Cuprinsul şi lectura Bibliei
• Mesajul biblic în lumea de azi
• Icoana şi rolul ei pentru credinţa creştină

Unitatea de învăţare 2: Împărăţia lui Dumnezeu – Împărăţie a iubirii
Conţinuturi: 

• Sfânta Treime, modelul supremei iubiri
• Credinţa în Dumnezeu şi cinstirea aproapelui în V.T. (Decalogul)
• Iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui în N.T. (Predica de pe Munte)
• Jertfa Mântuitorului, model de iubire
• Taina Spovedaniei, refacerea comuniunii cu Dumnezeu
• Sfânta Liturghie, continuarea jertfei Mântuitorului 
• Sensul spiritual al Crucii
• Taina Împărtăşaniei, comuniunea cu Iisus Hristos
• Grija faţă de aproapele, “Liturghia “fratelui
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PROGRAMĂ CREŞTIN-ORTODOXĂ
pentru şcoala parohială / duminicală 

Vârsta: 14-15 ani (IV)

Unitatea de învăţare 1: Biserica – Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ
Conţinuturi:

• Întemeierea Bisericii, iubirea lui Hristos faţă de lume
• Primele comunităţi creştine
• Misionarii Evangheliei
• Familia, “mica Biserică”
• Căsătoria, cale spre sfinţenie
• Parohia, extinderea Bisericii în lume  
• Simbolul credinţei, esenţa învăţăturii Bisericii 
• Unitatea de credinţă în primul mileniu de creştinism
• Pierderea unităţii creştine 
• Creştinismul şi marile religii ale lumii
• Elemente comune celor trei ramuri mari ale creştinismului

Unitatea de învăţare 1: Ortodoxia – trăirea Împărăţiei lui Dumnezeu
Conţinuturi:

• Ortodoxia, viaţa în Hristos
• Condiţii pentru dobândirea Împărăţiei lui Dumnezeu: harul, credinţa, faptele bune
• Spiritualitatea ortodoxă
• Sfânta Liturghie, centrul cultului ortodox
• Fundamente biblice şi patristice pentru cinstirea icoanei 
• Monahismul ortodox
• Bisericile ortodoxe locale, unitatea în diversitate
• Ortodoxia la români
• Arta Ortodoxiei
• Literatura Ortodoxiei
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