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a. Pentru a câștiga la loterie
b. Pentru sănătate
c. Pentru a obține un loc de muncă mai bun
d. Pentru pedepsirea unui dușman
e. Pentru sănătatea pisicii

a. Este bine să cerem ajutorul lui Dumnezeu în orice situație? 
b. Există momente în care credem că nu avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu?
c. Descrie 3 situații în care a-L chema pe Dumnezeu în ajutor nu este adecvat, precum situația 
drobului de sare din povestea Prostia omenească de Ion Creangă.
d. Care este eficiența/efectul unui salut precum „Doamne ajută” dacă acesta este rostit în 
mod mecanic?
e. Cum înțelegi, în viața creștinului, relația dintre intervenția minunată a lui Dumnezeu și 
efortul omului de a face bine?

Doamne ajută!
Fișă de lucru 1

 Răspunde la următoarele întrebări:1.

 Cum îl privești pe un creștin care dă un pomelnic la biserică pentru una din următoarele situații:2.

 Numără de câte ori rostești sau auzi rostindu-se într-o zi în familie, între prieteni și colegi, 
expresiile din tabelul de mai jos. Reflectează asupra justificării rostirii acestor expresii în fiecare caz.

3.

Expresie Rostită de... ori

Doamne dă!

Doamne ferește!

Să dea Domnul!

Doamne ajută!

Vai, Doamne!...
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 Fiecare dintre expresiile de mai sus este, întâi de toate, o rugăciune. Alege una și explică-le 
colegilor cum o înțelegi.

4.

 Pune în scenă, împreună cu colegii, una din situațiile potrivite și una din cele nepotrivite în 
care apar expresiile indicate la exercițiul anterior.

7.

 Chemarea ajutorului lui Dumnezeu nu trebuie să devină un act mecanic, în care nu mai 
conștientizăm ceea ce spunem. Propune 2 posibile soluții pentru a preîntâmpina acest risc.

8.

 Completează tabelul cu contextul potrivit și nepotrivit în care se folosesc expresiile de mai jos:6.

 Pornind de la expresia populară „Fă-te frate cu dracul până treci puntea”, reflectează asupra 
ipostazei 1 din materialul video și comentează faptul că protagoniștii cer ajutorul lui Dumnezeu 
pentru a săvârși o infracțiune, pentru a-și atinge scopul.

5.

Expresie Context potrivit Context nepotrivit

Doamne ferește! 

Doamne dă!

Vai, Doamne!...

Doamne ajută!

Să dea Domnul! 


