
Mergem la Biserică

Dumnezeu ne spune în Biblie să mergem la biserică
“Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și eu în mijlocul lor.”.

 Mat 18:20.

Mergem la biserică pentru a ne apropia de Dumnezeu. Biserica e casa Lui 
și noi toți facem parte din familia Sa. Dumnezeu vrea să mergem la biserică 

duminica și să ne închinăm împreună. La biserică facem multe lucruri pentru 
a Îi arăta lui Dumnezeu că Îl iubim.  
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Primim Sfânta Împărtășanie și 
alte Taine și simțim dragostea, 
pacea și bucuria lui Dumnezeu.

Aprindem lumânări    
pentru a arăta că       

Dumnezeu este Calea, 
Lumina și Viața.

Rugăciunile noastre sunt 
transpuse în muzică și 

cântăm pentru a Îi arăta 
lui Dumnezeu că Îl iubim.

Sărutăm icoanele pentru 
a ne reaminti viața lui 

Iisus și a sfinților.

Ne plecăm când preotul ne 
binecuvântează cu cădelnița. 
Fumul se ridică la Cer, ca și 

rugăciunile noastre.

Facem semnul crucii pentru 
a ne reaminti că Iisus 

a murit pe cruce pentru a ne 
mântui.



Găsiți cuvintele 
ascunse.
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RUGĂCIUNE
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos. Mântuiește-ne pe noi, 

Fiul lui Dumnezeu cel ce ai înviat din morți, Pe noi cei ce îți cântăm Ție: Aleluia.
- Sfânta Liturghie  -

.

Numele:____________________________________    Data:________________________

CADELNITA
CANTAM
CRUCE
ICOANA

IMPARTASANIE
LUMANARI
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Introducere:

Rugăciune:

Lectură biblică:

Activitate:

Activități în 
biserică:

Scopul lecției: Copiii să înțeleagă câteva din lucrurile 
pe care le facem atunci când mergem la 
biserică.

Mergem la biserică pentru a ne apropia de Dumnezeu. Biserica e casa Lui 
și noi toți facem parte din familia Sa. Dumnezeu vrea să mergem la biserică 
duminica și să ne închinăm împreună. La biserică facem multe lucruri pentru 
a Îi arăta lui Dumnezeu că Îl iubim. 

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos. 
Mântuiește-ne pe noi, 
Fiul lui Dumnezeu cel ce ai înviat din morți, 
Pe noi cei ce îți cântăm Ție: 
Aleluia.

Dumnezeu ne spune în Biblie să mergem la biserică
“Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și eu în mijlocul 
lor.” Mat 18:20  Explicați copiilor că, atunci când mergem la biserică, ne 
adunăm pentru a-L sărbători pe Dumnezeu.

Cereți copiilor să găsească cuvintele din listă. Toate răspunsurile pot fi 
găsite în lecție.

1  Rugăciunile noastre sunt transpuse în muzică și cântăm pentru a Îi arăta lui 
Dumnezeu că Îl iubim.  
Corul cântă în fiecare duminică pentru a ne ajuta să ne rugăm.

2 Aprindem lumânări pentru a arăta că Dumnezeu este Calea, Lumina și  
 Viața.

3 Primim Sfânta Împărtășanie și alte Taine și simțim dragostea, pacea și  
 bucuria lui Dumnezeu.

4  Ne plecăm când preotul ne binecuvântează cu cădelnița. Fumul se ridică la 
Cer, ca și rugăciunile noastre.

5  Facem semnul crucii pentru a ne reaminti că Iisus a murit pe cruce pentru a 
ne mântui. Arătați copiilor cum să-și facă semnul crucii.

6 Sărutăm icoanele pentru a ne reaminti viața lui Iisus și a sfinților.

Mergem la biserică
{Ediția profesorului}
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