
Sfânta Taină a Cununiei

Taina Sfântă a Cununiei este oficiată atunci când doi oameni vin la Dumnezeu și Îl roagă 
să-i unească. Dumnezeu i-a pus pe Adam și Eva împreună pentru ca aceștia să nu fie sin-

guri. Oamenii căsătoriți împărtășesc bucuriile și necazurile vieții în timp ce își cresc fa-
milia. Familia reprezintă o parte importantă a planului lui Dumnezeu. Știm că această Taină 

este sfântă fiindcă Iisus a ales nunta din Cana Galileei pentru prima Lui minune când a 
preschimbat apa în vin. 
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Logodna
Are loc atunci când se pun inelele. 

Aceasta înseamnă că cei doi au ales și 
au promis să fie împreună. Se devotează 

lui Dumnezeu și începerii unei familii.

Căsătoria
1.  

Preotul  încununează cuplul 
cu coroane. Coroanele 
simbolizează faptul că 

aceștia sunt regele și regina 
regatului lor, adică ai 

noii lor familii.

2.  
Preotul le dă să bea vin 

din același pahar, aceasta 
însemnând că vor 

împărtăși totul și nimic nu 
îi va putea despărți.

3.
Preotul împreună cu 

cuplul și nașii înconjoară 
masa de trei ori.  Aceștia 
sunt primii pași pe care 
îi iau în calitate de cuplu 

căsătorit.

4.
La final, preotul îi cere lui 

Dumnezeu să 
binecuvânteze cuplul, 
căsătoria acestora și 

familia pe care o vor crea.

Dumnezeu îi împreunează pe Adam și Eva
“Dumnezeu a zis: Nu este bine ca omul să fie singur….” Geneza 2:18

 “Dumnezeu i-a binecuvântat, și Dumnezeu le-a zis: Creșteți, înmulțiți-vă, 
umpleți pământul…” Geneza 1:28



1.  Când doi oameni se 
căsătoresc, îi cer lui 

  Dumnezeu:

2.  Când doi oameni aleg să fie 
împreună, poartă:

3.  Cuplului Preotul le pune:

4.  Pentru a arăta că vor 
împărtăși totul, cuplul bea 
din:

5.  Preotul înconjoară masa de 
trei ori împreună cu cuplul 
și:

6.  Prin căsătorie, cuplul 
  începe:

PAHAR

FAMILIE

 

INELE

NAȘI

BINECUVÂNTARE

COROANE

Desenați o linie de la 
fiecare frază din stânga 

până la cuvântul 
potrivit din dreapta.

RUGĂCIUNE
Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, 

Încununează-i pe dânșii.
- Slujba Cununiei -

Numele:____________________________________    Data:________________________
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Introducere:

Rugăciune:

Lectură biblică:

Activitate:

Repere:

Sfânta Taină a Cununiei
{Ediția profesorului}

Scopul lecției: Familiarizarea copiilor cu Sfânta Taină a 
Cununiei.

Taina Sfântă a Cununiei este oficiată atunci când doi oameni vin la Dumnezeu 
și Îl roagă să-i unească. Dumnezeu i-a pus pe Adam și Eva împreună pentru 
ca aceștia să nu fie singuri. Oamenii căsătoriți împărtășesc bucuriile și neca-
zurile vieții în timp ce își cresc familia. Familia reprezintă o parte importantă a 
planului lui Dumnezeu. Știm că această Taină este sfântă fiindcă Iisus a ales 
nunta din Cana Galileei pentru prima Lui minune când a preschimbat apa în 
vin. 

Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, 
Încununează-i pe dânșii.
- Slujba Cununiei -
Explicați copiilor că putem spune această rugăciune după ce preotul a pus 
coroanele pe mire și mireasă.

Dumnezeu îi împreunează pe Adam și Eva
“Dumnezeu a zis: Nu este bine ca omul să fie singur….” Geneza 2:18
“Dumnezeu i-a binecuvântat, și Dumnezeu le-a zis: Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți 
pământul…” Geneza 1:28

Cereți copiilor să deseneze o linie de la fiecare frază din stânga la cuvântul 
potrivit din dreapta.

Logodna 
Are loc atunci când se pun inelele. Aceasta înseamnă că cei doi au ales și au 
promis să fie împreună. Se devotează lui Dumnezeu și începerii unei familii.

Căsătoria 
1.  Preotul  încununează cuplul cu coroane. Coroanele simbolizează faptul că 

aceștia sunt regele și regina regatului lor, adică ai noii lor familii.

2.  Preotul le dă să bea vin din același pahar, aceasta însemnând că vor 
împărtăși totul și nimic nu îi va putea despărți.

3.  Preotul împreună cu cuplul și nașii înconjoară masa de trei ori.  Aceștia sunt 
primii pași pe care îi iau în calitate de cuplu căsătorit.

4.  La final, preotul îi cere lui Dumnezeu să binecuvânteze cuplul, căsătoria 
acestora și familia pe care o vor crea.
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