
Sfânta Liturghie

Duminica mergem la biserică și participăm la Sfânta Liturghie. Cuvân-
tul Liturghie înseamnă “serviciu public”. Noi suntem publicul și atunci 

când ne rugăm împreună devenim parte din familia lui Dumnezeu. Sfânta 
Liturghie este serviciul religios cel mai important deoarece trăim viața lui 
Hristos. Sfânta Liturghie este compusă din două părți. Sfânta Liturghie ne 

reamintește cum trebuie să trăim pentru a-I face plăcere lui Dumnezeu. 
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Sfânta Împărtășanie este 
momentul cel mai important 

din Sfânta Liturghie
“Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă 

mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi 
pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl 

voi da pentru viaţa lumii.”  

 Ioan 6:51

1. Dumnezeu ne  
 binecuvântează  
 prin preot.

2.  La Intrarea Mică 
preotul iese 
din altar cu          
Evanghelia.

3.  Ascultăm preotul 
citind Evang-
helia, aceasta 
povestindu-ne 
despre viața lui 
Iisus. Învățăm 
cum să îl iubim pe        
Dumnezeu.

4.  La Intrarea Mare preotul iese din altar cu 
Sfintele Daruri (pâinea și vinul).

5.  Spunem Simbolul Credinței (Crezul).

6.  Preotul roagă Sfântul Duh să ne bine-
cuvânteze și să sfințească pâinea și 
vinul, acestea prefăcându-se în Trupul 
și Sângele Mântuitorului.

7. Spunem Tatăl Nostru.

8. Primim Sfânta Împărtășanie și inimile  
      noastre se umplu de dragostea lui 
      Dumnezeu.

9.  Preotul ne dă ultima binecuvântare.



Numerotați următoarele 
imagini în ordinea 

în care au loc.

RUGĂCIUNE
Tatăl nostru, Carele ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, 

facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă 
dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm 
greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. 

Amin.

.

Numele:____________________________________    Data:________________________

Preotul citește 
Evanghelia.

Preotul roagă 
Sfântul Duh să 

sfințească 
pâinea și vinul.

Preotul iese 
din altar cu        
Evanghelia.

Primim Sfânta 
Împărtășanie.

Preotul ne dă ultima 
binecuvântare.
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Introducere:

Rugăciune:

Lectură biblică:

Activitate:

Rânduiala Sfintei 
Liturghii:

Scopul lecției: Copiii să învețe ordinea etapelor Sfintei 
Liturghii și să înțeleagă că sfințirea darurilor 
reprezintă momentul cel mai important.

Duminica mergem la biserică și participăm la Sfânta Liturghie. Cuvântul 
Liturghie înseamnă “serviciu public”. Noi suntem publicul și atunci când ne 
rugăm împreună devenim parte din familia lui Dumnezeu. Sfânta Liturghie 
este serviciul religios cel mai important deoarece trăim viața lui Hristos. Sfânta 
Liturghie este compusă din două părți. Sfânta Liturghie ne reamintește cum 
trebuie să trăim pentru a-I face plăcere lui Dumnezeu.

Tatăl nostru, Carele ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, 
facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă 
dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm 
greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. 
Amin.

Sfânta Împărtășanie este momentul cel mai important din Sfânta Liturghie
“Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea 
aceasta, va trăi în veac; şi pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care 
îl voi da pentru viaţa lumii.” Ioan 6:51

Cereți copiilor să numeroteze imaginile în ordinea etapelor prezentate în 
lecție.

1. Dumnezeu ne binecuvântează prin preot.

2.  La Intrarea Mică preotul iese din altar cu Evanghelia.

3.  Ascultăm preotul citind Evanghelia, aceasta povestindu-ne despre viața lui 
Iisus. Învățăm cum să îl iubim pe Dumnezeu.

4.  La Intrarea Mare preotul iese din altar cu Sfintele Daruri (pâinea și vinul).

5.  Spunem Simbolul Credinței (Crezul).

6.  Preotul roagă Sfântul Duh să ne binecuvânteze și să sfințească pâinea 
și vinul, acestea prefăcându-se în Trupul și Sângele Mântuitorului. 
Aceasta este sfințirea darurilor și, ca atare, reprezintă partea cea mai 
importantă a Sfintei Liturghii.

7.  Spunem Tatăl Nostru.

8.  Primim Sfânta Împărtășanie și inimile noastre se umplu de dragostea lui 
Dumnezeu.

9.  Preotul ne dă ultima binecuvântare.

Sfânta Liturghie
{Ediția profesorului}
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