
Când mergem la biserică, preotul ne binecuvântează, pe noi și pe icoane, 
cu cădelnița. Aceasta are înăuntru tămâie, care provine din copaci și 

care, atunci când arde, produce un fum frumos mirositor. Acest lucru ne 
reamintește de cei Trei Magi care au adus tămâie Pruncului Iisus. Fumul 

merge până la cer, la fel ca și rugăciunile noastre. 

• Inelul ne aduce aminte de Dumnezeu.
• Partea de sus înseamnă începutul, “Alfa”.

• Cele 4 lanțuri ne reamintesc de cei 4 evangheliști.
• Cele 12 clopote ne reamintesc de cei 12 apostoli.

•  Crucea ne reamintește de Sf. Constantin și 
cât de mult l-a iubit pe Dumnezeu.

• Partea de sus înseamnă cerul.
•  Interiorul ne reamintește că avem nevoie de 

Duhul Sfânt pentru viață și lumină.
• Partea de jos ne aduce aminte de pământ.

• Baza reprezintă sfârșitul, “Omega”.

Învățăm să folosim cădelnița în Biblie
“Și a venit un alt înger și a stat la altar, având cădelniță de aur, și 
i s-a dat lui tămâie multă, ca s-o aducă împreună cu rugăciunile                

tuturor sfinților, pe altarul de aur dinaintea tronului.  Și fumul de tămâie 
s-a suit, din mâna îngerului, înaintea lui Dumnezeu, împreună cu 

rugăciunile sfinților.“ Apocalipsa 8:3-4
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Cădelnița



Completați cuvintele încrucișate 
de mai jos folosind cuvintele 

următoarele:

Numele:____________________________________    Data:________________________

RUGĂCIUNE
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le 
împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, 
și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

ORIZONTAL
1.  Inelul de pe cădelniță ne aduce aminte de ......
3.  Cei Trei Magi au adus tămâie lui ......
5.  Cele 12 clopote de pe cădelniță ne reamintesc de cei 12 ......
6.  Fumul din cădelniță merge până la cer, la fel ca  și ......
7. Cele 4 lanțuri de pe cădelniță ne reamintesc de cei 4......

Biserică, Preotul, Iisus, Rugăciunile, 
Dumnezeu, Evangheliști,  Apostoli

VERTICAL
2. Cine ne binecuvântează cu 
cădelnița? .......
4. Vedem cădelnița când     
mergem la ......
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Introducere:

Rugăciune:

Lectură biblică:

Simbolismul 
cădelniței:

Activitate:

Cădelnița
{Ediția profesorului}

Scopul lecției: Să se arate copiilor de ce se folosește 
cădelnița și ce simbolizează aceasta.

Când mergem la biserică, preotul ne binecuvântează, pe noi și pe icoane, cu 
cădelnița. Aceasta are înăuntru tămâie, care provine din copaci și care, atunci 
când arde, produce un fum frumos mirositor. Acest lucru ne reamintește de 
cei Trei Magi care au adus tămâie Pruncului Iisus. Fumul merge până la cer, 
la fel ca și rugăciunile noastre. 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești 
și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te 
sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, 
Bunule, sufletele noastre.

Învătăm să folosim cădelnița în Biblie
“Și a venit un alt înger și a stat la altar, având cădelniță de aur, și i s-a dat 
lui tămâie multă, ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților, pe            
altarul de aur dinaintea tronului.  Și fumul de tămâie s-a suit, din mâna îngerului, 
înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților.“ Apocalipsa 8:3-4

1 Inelul ne aduce aminte de Dumnezeu.

2  Partea de sus înseamnă începutul, “Alfa”.

3 Cele 4 lanțuri ne reamintesc de cei 4 evangheliști.

4 Cele 12 clopote ne reamintesc de cei 12 apostoli.

5  Crucea ne reamintește de Sf. Constantin și cât de mult l-a iubit pe         
Dumnezeu.

6 Partea de sus înseamnă cerul.

7  Interiorul ne reamintește că avem nevoie de Duhul Sfânt pentru viață și 
lumină.

8  Partea de jos ne aduce aminte de pământ.

9  Baza reprezintă sfârșitul, “Omega”.

Cereți copiilor să completeze cuvintele încrucișate folosind lista de 
cuvinte.  Toate răspunsurile se pot găsi în lecție.
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