
Clădirea Bisericii

Biserica se naște
“Iar Eu îți spun că tu ești Petru și pe această piatră 
Îmi voi construi Biserica, iar puterile iadului n-o vor 

învinge.”  Matei 16:18
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O Biserică Ortodoxă este un locaș sfânt unde Dumnezeu locuiește și este mereu prezent. Creștinii merg să 
se roage pentru a se simți mai aproape de Dumnezeu. Pe vremea apostolilor nu existau biserici, oamenii 
adunându-se în case particulare sau în secret. Odată cu evoluția creștinismului cu ajutorul Sfântului Con-

stantin, s-au zidit clădiri dedicate cultului creștin. Aceste case ale lui Dumnezeu sunt construite într-un mod 
special pentru a ne ajuta să ne închinăm Lui. Fiecare biserică este dedicată fie unui sfânt, fie unei sărbători.  
Atunci când suntem într-o biserică ortodoxă, suntem înconjurați de dragostea lui Dumnezeu, de sfinți, și de 

frații noștri și surorile noastre în Hristos.
Sfântul Altar
Acesta este locul unde credem 
că este prezent Dumnezeu, locul 
cel mai sfânt din biserică, și care 
reprezintă Împărăția Cerurilor. Aici 
are loc minunea împărtășaniei. Al-
tarul este ridicat pentru a se arăta 
că acesta este un loc aflat între 
cer și pământ.

Iconostas
Iconostasul este un perete 
împodobit cu icoane care 
separă altarul de naos. 
În centru se află Ușile 
Împărătești, folosite doar 
de preot în timpul slujbei, 
iar în lateral se află alte 
două uși pe care sunt 
pictați sfinții arhangheli. 
Icoanele reprezintă viața 
lui Hristos și sfinții.

Naos
Naosul reprezintă partea 
mijlocie a bisericii. Aici 
credincioșii se adună să se 
roage și să primească lumina 
cerească a lui Dumnezeu.

Pronaos
Pronaosul este intra-
rea în biserică. Toată 
lumea este binevenită 
aici. Faptul acesta ne 
arată că Dumnezeu 
primește pe toată 
lumea, chiar și pe cei 
care nu au fost încă 
botezați.

1. Bisericile sunt zidite 
în forme specifice pentru a 
reprezenta diferite aspecte 
ale credinței noastre: formă 
de cruce (moartea lui Isus 
pe cruce), forma unei nave 
(Arca lui Noe, un loc ferit în 
viața noastră furtunoasă), 
formă de cerc (biserica 
reflectă Împărăția lui Dumne-
zeu).

2. Fiecare biserică este 
dedicată unui sfânt sau unei 
sărbători. De obicei, aceasta  
este orientată spre est, 
unde răsare soarele, și are 
o cupolă care ne amintește 
de Rai. Mai are, de aseme-
nea, clopote care cheamă 
credincioșii la biserică și care 
se bat în diferite ritmuri în 
funcție de slujbă.



Colorați biserica
cu culori 

luminoase.

Identificați 
diferitele părți 
ale bisericii.

RUGĂCIUNE LA INTRAREA ÎN BISERICĂ
Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis: în casa Domnului voi merge.  Iar eu întru 

mulțimea îndurărilor Tale, Doamne, voi intra în casa Ta; închina-mă-voi în biserica 
Ta cea sfântă, Doamne, povățuiește-mă cu dreptatea Ta, pentru vrăjmașii mei 

îndreptează înaintea Ta calea mea, ca fără alunecare să preaslăvesc o Dumnezeire: 
pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!
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Introducere:

Lectură biblică:

Rugăciune la 
intrarea în 
biserică:

Activitate:

Repere:

Scopul lecției: Familiarizarea copiilor cu diferitele forme și 
părți ale bisericii noastre.

O Biserică Ortodoxă este un locaș sfânt unde Dumnezeu locuiește și este mereu 
prezent. Creștinii merg să se roage pentru a se simți mai aproape de Dumnezeu. Pe 
vremea apostolilor nu existau biserici, oamenii adunându-se în case particulare sau 
în secret. Odată cu evoluția creștinismului cu ajutorul Sfântului Constantin, s-au zidit 
clădiri dedicate cultului creștin. Aceste case ale lui Dumnezeu sunt construite într-un 
mod special pentru a ne ajuta să ne închinăm Lui. Fiecare biserică este dedicată fie 
unui sfânt, fie unei sărbători.  Atunci când suntem într-o biserică ortodoxă, suntem 
înconjurați de dragostea lui Dumnezeu, de sfinți, și de frații noștri și surorile noastre în 
Hristos.

Biserica se naște 
“Iar Eu îți spun că tu ești Petru și pe această piatră Îmi voi construi Biserica, iar puterile 
iadului n-o vor învinge.” Matei 16:18

Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis: în casa Domnului voi merge.  Iar eu întru mulțimea 
îndurărilor Tale, Doamne, voi intra în casa Ta; închina-mă-voi în biserica Ta cea sfântă, 
Doamne, povățuiește-mă cu dreptatea Ta, pentru vrăjmașii mei îndreptează înaintea 
Ta calea mea, ca fără alunecare să preaslăvesc o Dumnezeire: pe Tatăl și pe Fiul și pe 
Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Cereți copiilor să identifice diferitele părți ale bisericii și apoi să coloreze         
desenul.

1.  Bisericile sunt zidite în forme specifice pentru a reprezenta diferite aspecte ale 
credinței noastre: formă de cruce (moartea lui Isus pe cruce), forma unei nave 
(Arca lui Noe, un loc ferit în viața noastră furtunoasă), formă de cerc (biserica 
reflectă Împărăția lui Dumnezeu).

2.  Fiecare biserică este dedicată unui sfânt sau unei sărbători. De obicei, aceasta  
este orientată spre est, unde răsare soarele, și are o cupolă care ne amintește de 
Rai. Mai are, de asemenea, clopote care cheamă credincioșii la biserică și care se 
bat în diferite ritmuri în funcție de slujbă.

Sfântul Altar 
Acesta este locul unde credem că este prezent Dumnezeu, locul cel mai sfânt din 
biserică, și care reprezintă Împărăția Cerurilor. Aici are loc minunea împărtășaniei. 
Altarul este ridicat pentru a se arăta că acesta este un loc aflat între cer și pământ.

Iconostas 
Iconostasul este un perete împodobit cu icoane care separă altarul de naos. În centru 
se află Ușile Împărătești, folosite doar de preot în timpul slujbei, iar în lateral se află 
alte două uși pe care sunt pictați sfinții arhangheli. Icoanele reprezintă viața lui Hristos 
și sfinții.

Naos 
Naosul reprezintă partea mijlocie a bisericii. Aici credincioșii se adună să se roage și 
să primească lumina cerească a lui Dumnezeu.

Pronaos 
Pronaosul este intrarea în biserică. Toată lumea este binevenită aici. Faptul acesta 
ne arată că Dumnezeu primește pe toată lumea, chiar și pe cei care nu au fost încă 
botezați.
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