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Icoana
Aceasta este icoana cea 
mai veselă. Iisus se află 
în centru, scoțându-i pe 
Adam și Eva din mor-

mintele lor în timp ce El 
stă învingător deasupra 

porților iadului.

Hrist
os a înviat! Adevărat a înviat! 

2.
Apoi mergem toți 
afară iar preotul 
citește Sf. Evan- 

ghelie. Auzim despre 
femeile mironosițe 

care au venit la 
mormântul lui Iisus 
cu uleiuri, dar Iisus 
nu era acolo. Li se 
spune că Iisus a 

înviat! 

 Învierea Domnului
Și după ce a trecut sâmbăta, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salomeea au cumpărat 
miresme ca să vină să-L ungă… Dar, ridicându-și ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată…

au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb… Iar el le-a zis: Nu vă 
înspăimântați! Căutați pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. 

Iată locul unde L-au pus...”   Marcu 16:1-8

4.
Duminica după-amiaza 
sărbătorim “Duminica 

Iubirii”. În această zi se 
citește Sf. Evanghelie 

în mai multe limbi, 
pentru ca toate națiunile 
să poată auzi mesajul 
lui Dumnezeu. ″Pace 
vouă!″ (Ioan 20:19). 

1.
La miezul nopții 

mergem la biserică 
și luminile se sting. 
Preotul iese cu o 

lumânare și spune: 
“Veniți de luați 

lumină, Lumina lui 
Hristos luminează 

tuturor”, iar lu-
mina trece de la o 
persoană la alta și 
de la o lumânare 

la alta.

3.
Acum putem cânta 

imnul nostru de 
bucurie: “Hristos a 
înviat din morți, cu 
moartea pe moarte 
călcând, și celor din 

mormânturi viața 
dăruindu-le.” Toată 

lumea se duce înapoi 
în biserică pentru 
Sfânta Liturghie.

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este Sărbătoarea Sărbătorilor și fundamentul credinței noastre 
creștine ortodoxe. Ne-am pregătit pentru Sfintele Paști prin rugăciune, post, pomană, pocăință, și iertare. 
Iisus a înviat din morți învingând moartea și păcatul. Așadar, nu trebuie să ne fie teamă de moarte pen-
tru că El ne va da viață veșnică. Iisus a distrus puterea morții și dă viață și iubire tuturor celor care cred 
în El. Aceasta este sărbătoarea pe care am așteptat-o tot anul. Clopotele bisericilor sună iar noi suntem 

plini de bucurie pentru că Hristos a înviat din morți.  Așa cum a înviat Hristos, așa și noi vom învia! 

Sfintele Paști 
Învierea Domnului



Numele:____________________________________    Data:________________________

RUGĂCIUNE
Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, 

și celor din mormânturi viața dăruindu-le.
 - Imnul Pascal-
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Folosiți ouăle 
pentru a 

descoperi 
mesajul special! 

Hr_st_s   _   înv_ _t!

_d_v_ r_t  _  înv_ _t!
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Colorați 
icoana 
Învierii. 



Introducere:

Lectură biblică:

Rugăciune:

Repere:

Activitate:

Sfintele Paști (Învierea Domnului)
{Ediția profesorului}

Scopul lecției: Copiii să înțeleagă semnificația ″Sfintelor 
Paști″, cea mai importantă sărbătoare din 
an.

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este Sărbătoarea Sărbătorilor și fun-
damentul credinței noastre creștine ortodoxe. Ne-am pregătit pentru Sfintele 
Paști prin rugăciune, post, pomană, pocăință, și iertare. Iisus a înviat din morți 
învingând moartea și păcatul. Așadar, nu trebuie să ne fie teamă de moarte 
pentru că El ne va da viață veșnică. Iisus a distrus puterea morții și dă viață 
și iubire tuturor celor care cred în El. Aceasta este sărbătoarea pe care am 
așteptat-o tot anul. Clopotele bisericilor sună iar noi suntem plini de bucurie 
pentru că Hristos a înviat din morți.  Așa cum a înviat Hristos, așa și noi vom 
învia! 
Învierea Domnului 
Și după ce a trecut sâmbăta, Maria Magdalena, Maria, mama lui Ia-
cov și Salomeea au cumpărat miresme ca să vină să-L ungă… Dar,       
ridicându-și ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată…au văzut un tânăr 
șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb… Iar el le-a zis: Nu vă 
înspăimântați! Căutați pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu 
este aici. Iată locul unde L-au pus...”    Marcu 16:1-8

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, 
și celor din mormânturi viața dăruindu-le.
 - Imnul Pascal -
Cântați acest imn cu copiii.

1.  La miezul nopții mergem la biserică și luminile se sting. Preotul iese 
cu o lumânare și spune: “Veniți de luați lumină, Lumina lui Hristos 
luminează tuturor”, iar lumina trece de la o persoană la alta și de la o 
lumânare la alta.

2.  Apoi mergem toți afară iar preotul citește Sf. Evanghelie. Auzim despre 
femeile mironosițe care au venit la mormântul lui Iisus cu uleiuri, dar 
Iisus nu era acolo. Li se spune că Iisus a înviat! 

3.  Acum putem cânta imnul nostru de bucurie: “Hristos a înviat din morți, 
cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viața dăruindu-
le.” Toată lumea se duce înapoi în biserică pentru Sfânta Liturghie. 

4.  Duminica după-amiaza sărbătorim “Duminica Iubirii”. În această zi se 
citește Sf. Evanghelie în mai multe limbi, pentru ca toate națiunile să 
poată auzi mesajul lui Dumnezeu. ″Pace vouă!″ (Ioan 20:19).  

Icoana 
Aceasta este icoana cea mai veselă. Iisus se află în centru, scoțându-i 
pe Adam și Eva din mormintele lor în timp ce El stă învingător deasupra 
porților iadului.

Cereți copiilor să folosească ouăle pentru a descoperi       
mesajul special, iar apoi să coloreze icoana Învierii.
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