
Clasa I 

Omul vorbește cu Dumnezeu prin rugăciune 

Vindecarea orbului din Ierihon 

 

35. Şi când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb şedea lângă drum, cerşind.  

36. Şi, auzind el mulţimea care trecea, întreba ce e aceasta.  

37. Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul.  

38. Şi el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă de mine!  

39. Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga: 

Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine!  

40. Şi oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă la El; şi apropiindu-se, l-a întrebat:  

41. Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a zis: Doamne, să văd!  

42. Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit. 43. Şi îndată a văzut şi mergea 

după 

El, slăvind pe Dumnezeu. Şi tot poporul, care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu .  

(Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetele 35-43) 

Rugăciune pentru părinţi 
 
Ţine-i Doamne, fericiţi 



Pe părinţii mei iubiţi, 
Dă-le viaţă luminată, 
Cu virtuţi încununată. 
Dăruieşte-ne, Părinte, 
Să trăim cu fapte sfinte, 
Ţara noastră s-o iubim, 
Cerul să îl dobândim. Amin. 

Este noapte. Lucrurile din camera lui Gheorghiţă vorbesc între ele.    

- Nici nu mai ştiu de când nu am mai fost şi eu aprinsă, spuse cu tristeţe candela.                                

- Vai, vai! Ce praf s-a aşezat pe mine! Suspină cărticica de rugăciuni.                                     

- Cine mă ridică şi pe mine de sub masă? Zac aici de trei săptămâni, rosti şi 

lumânarea.                               

- Amar mie, plânge şi icoana. Un fir de păianjen mă acoperă.                                                  

- Voi, suratelor, nu plângeţi! Eu, spuse cutia cu medicamente, sunt aşteptată de o 

săptămână de bunicuţa bolnavă a lui Gheorghiţă.                                                                                   

- Ce ne facem? Ce ne facem? Rostesc toate în cor.                                     

Ce trebuie să facă Gheorghiţă ca să alunge jalea din camera lui? Învaţă-l tu! 

 

1. Unește ceea ce se potrivește: 

 

CANDELĂ SĂNĂTATE 

CARTE DE RUGĂCIUNI LUMINĂ 

LUMÂNARE ULEI 

ICOANĂ ÎNGER, ÎNGERAȘUL 

MEU! 

MEDICAMENTE MAICA DOMNULUI 


