
Sfânta Împărtășanie

Biblia ne învață despre 
Sfânta Împărtășanie

“Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a 
frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul 
Meu. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru 
acesta toţi, Că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care 

pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.”
 Mat 26:26-28.

Sfânta Liturghie este slujba cea mai importantă pentru că în timpul acesteia primim 
Taina Sfintei Împărtășanii.  Acesta este un dar extrem de prețios pe care ni l-a dat 
Dumnezeu. Sfânta Împărtășanie ne unește cu Dumnezeu, precum și unii cu alții,    

deoarece știm că Hristos este în noi toți. Atunci când primim Sfânta Împărtășanie, 
simțim iubirea lui Dumnezeu, pace și bucurie, și aruncăm o privire în rai.
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1.
Îl rugăm pe Dumnezeu 

să ne ierte păcatele 
și să ne ajute să-i 
iertăm pe ceilalți. 

3.
Înainte de a primi Sfânta 

Împărtășanie, ne pregătim prin 
rugăciune și post conform regulilor 

date de preotul nostru.

4. 
Preotul ne spune: “Cu frica de 
Dumnezeu, cu credință și cu 

dragoste să vă apropiați” iar noi 
ne ducem tăcuți să primim 

Sf. Împărtășanie.

6.
Un alt cuvânt pentru Taina 

Sfintei Împărtășanii este Sfânta 
Cuminecătură.

2.
Preotul roagă Sfântul Duh să se pogoare 
asupra noastră și să sfințească pâinea și 
vinul, acestea prefăcându-se în Trupul și 

Sângele Mântuitorului.

5.
După ce primim Sf. Împărtășanie, 

cântăm “Am văzut Lumina cea adevărată” 
pentru că îl simțim pe Iisus în sufletul nostru.



Colorați spațiile cu cruce cu aceeași culoare pentru a afla care este 
partea cea mai importantă din Sfânta Liturghie.

RUGĂCIUNE
Trupul lui Hristos primiți,

Și din izvorul cel fără de moarte gustați.
Aleluia, Aleluia, Aleluia.

- Sfânta Liturghie -

Numele:____________________________________    Data:________________________

Când primim Sfânta Împărtășanie 
trebuie să fim tăcuți.     

 __  __  __  __ __  __  __  __

Răspundeți 
ADEVĂRAT 
sau FALS.
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Introducere:

Rugăciune:

Lectură biblică:

Activitate:

Date despre Sfânta 
Împărtășanie:

Sfânta Împărtășanie
{Ediția profesorului}

Scopul lecției: Copiii să înțeleagă ce se întâmplă 
în timpul Sfintei Împărtășanii.

Sfânta Liturghie este slujba cea mai importantă pentru că în timpul acesteia 
primim Taina Sfintei Împărtășanii. Acesta este un dar extrem de prețios pe 
care ni l-a dat Dumnezeu. Sfânta Împărtășanie ne unește cu Dumnezeu, 
precum și unii cu alții, deoarece știm că Hristos este în noi toți. Atunci când 
primim Sfânta Împărtășanie, simțim iubirea lui Dumnezeu, pace și bucurie, și 
aruncăm o privire în rai.

Trupul lui Hristos primiți,
Și din izvorul cel fără de moarte gustați.
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Corul cântă aceasta în fiecare duminică.

Biblia ne învață despre Sfânta Împărtășanie
“Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând 
ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu. Şi luând paharul şi 
mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi, Că acesta este Sângele 
Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.”              
Mat 26:26-28 Preotul rostește aceste cuvinte în timpul Sfintei Liturghii.

1.  Cereți copiilor să răspundă Adevărat sau Fals la întrebare.

2.  Cereți copiilor să coloreze spațiile cu cruce cu aceeași culoare pentru 
a descoperi cuvintele ‘Sfânta Împărtășanie’.

1  Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ierte păcatele și să ne ajute să-i iertăm pe ceilalți.  
Dacă facem greșeli, încercăm să nu le repetăm. 

2 Preotul roagă Sfântul Duh să se pogoare asupra noastră și să sfințească   
 pâinea și vinul, acestea prefăcându-se în Trupul și Sângele Mântuitorului.

3  Înainte de a primi Sfânta Împărtășanie, ne pregătim prin rugăciune și post 
conform regulilor date de preotul nostru. Preotul ne dă să recităm rugăciuni 
speciale și ne spune cum trebuie să postim.

4  Preotul ne spune: “Cu frica de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă 
apropiați” iar noi ne ducem tăcuți să primim Sf. Împărtășanie. Este foarte im-
portant să fim tăcuți. Nu este momentul pentru discuții sau să ne jucăm.

5  După ce primim Sf. Împărtășanie, cântăm “Am văzut Lumina cea adevărată” 
pentru că îl simțim pe Iisus în sufletul nostru.

6  Un alt cuvânt pentru Taina Sfintei Împărtășanii este Sfânta Cuminecătură.
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