
Sfântul Botez

Iisus este botezat
“În vremea aceea, a venit Iisus din Nazaretul Galileei, și a fost 

botezat de Ioan în Iordan.”  Marcu 1:9

Iisus vrea să fim botezați  
“Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în 

Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.” 
Matei 28:19

Taina Sfântului Botez ne curăță de păcate, ne unește cu Dumnezeu, ne aduce în familia Lui, 
și sărbătorește momentul când devenim creștini ortodocși. Nașii îi ajută pe părinți să ne 

crească, pentru ca noi să putem urma calea lui Dumnezeu. Odată botezați, Taina Sfântului Mir 
ne trasmite Sfântul Duh. Atunci când suntem botezați se folosește apă deoarece aceasta ne 

curăță de păcate, iar Iisus a fost botezat de Ioan Botezătorul în Râul Iordan. Prin Taina Sfântu-
lui Botez, Dumnezeu ne arată că iubește copiii și că ei sunt membri importanți ai familiei Sale.
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2.
Preotul unge pruncul 

cu Sfântul Mir 
pentru tămăduire.

1.
Preotul sfințește 

apa și uleiul.

3.
Preotul afundă pruncul de trei ori zicând: 

“Se botează robul lui Dumnezeu [numele pruncului] în 
numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Amin”.

4.
Preotul unge prun-
cul cu Sfântul Mir 
zicând: “Pecetea 

darului Sfântului Duh”. 
Aceasta este Taina 

Sfântului Mir.

5.
Preotul și nașii cu 
pruncul înconjoară 

cristelnița și analogul 
de trei ori. În acel mo-
ment copilul face primii 
săi pași de nou creștin 

ortodox.



Completați spațiile libere fo-
losind cuvintele de mai jos.

Literele din pătrățele 
completează mesajul din 

caseta roz.

RUGĂCIUNE – Slujba Botezului
Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și-mbrăcat. 

Aliluia.

Numele:____________________________________    Data:________________________
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botează     uleiul    Sfântul    Dumnezeu     înconjoară

1.  Preotul _________ pruncul în numele Tatălui, 
al Fiului, și al Sfântului Duh.

2.  Preotul și nașii cu pruncul ___________ 
cristelnița și analogul de trei ori.

3.  Preotul unge pruncul cu ________ Mir.

4.  Preotul sfințește apa și _______.

5.  Cu ajutorul nașilor urmăm calea lui 
______________.

 _ _ _ _ _ _

_ _ _  _ _ _ _ _ _

_ _ _ _  _ _  

_ _  _ _ _

_ _ _ _ _  _ _

Facem parte din familia lui 
Dumnezeu prin 

_ _ _ _ _.



Introducere:

Rugăciune:

Lectură biblică:

Activitate:

Repere:

Sfântul Botez
{Ediția profesorului}

Scopul lecției: Familiarizarea copiilor cu slujba Sfântului 
Botez.

Taina Sfântului Botez ne curăță de păcate, ne unește cu Dumnezeu, ne aduce 
în familia Lui, și sărbătorește momentul când devenim creștini ortodocși. Nașii 
îi ajută pe părinți să ne crească, pentru ca noi să putem urma calea lui Dumne-
zeu. Odată botezați, Taina Sfântului Mir ne trasmite Sfântul Duh. Atunci când 
suntem botezați se folosește apă deoarece aceasta ne curăță de păcate, iar 
Iisus a fost botezat de Ioan Botezătorul în Râul Iordan. Prin Taina Sfântului 
Botez, Dumnezeu ne arată că iubește copiii și că ei sunt membri importanți ai 
familiei Sale.

Slujba Botezului
Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și-mbrăcat. Aliluia.
Explicați copiilor că acesta este imnul bisericesc care se cântă după 
afundarea pruncului.

Iisus este botezat
“În vremea aceea, a venit Iisus din Nazaretul Galileei, și a fost botezat de Ioan 
în Iordan.” Marcu 1:9

Iisus vrea să fim botezați
“Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și 
al Fiului și al Sfântului Duh.” Matei 28:19

Cereți copiilor să completeze spațiile libere folosind lista de cuvinte, iar 
apoi să folosească cuvintele din pătrățele pentru a completa mesajul din 
caseta roz: BOTEZ.

1.  Preotul sfințește apa și uleiul.

2. Preotul unge pruncul cu Sfântul Mir pentru tămăduire.

3.  Preotul afundă pruncul de trei ori zicând: “Se botează robul lui Dumnezeu 
[numele pruncului] în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Amin”.

4.  Preotul unge pruncul cu Sfântul Mir zicând: “Pecetea darului Sfântului Duh”. 
Aceasta este Taina Sfântului Mir.

5.  Preotul și nașii cu pruncul înconjoară cristelnița și analogul de trei ori. În acel 
moment copilul face primii săi pași de nou creștin ortodox.
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