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Supliment al Revistei ORTHODOXIA, pentru copii, părinţi şi profesori
editat cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dorimedont, Episcop de Edineţ şi Briceni

Iată, se aud colindele şi ne pătrunde-n suflete 
bucuria lor, bucuria Naşterii Domnului nostru Iisus 
Hristos.

Iubiţi copilaşi, în această zi S-a născut Domnul, 
Care, a luat chipul nostru şi a venit pe pământ să ne 
spună nouă, sărmanilor, necredincioşilor omuleţi, cât 
de mult ne iubeşte. Şi de atunci a rămas în mijlocul 
nostru pentru totdeauna. Să-I fim mulţumitori lui 
Dumnezeu pentru aceasta şi pentru că ne-a dat să-L 
cunoaştem şi să-L vedem!

De sute de ani oamenii sărbătoresc acest mare 
praznic al creştinătăţii, exprimându-şi bucuria prin 
tot felul de rânduieli şi tradiţii, reînnoindu-şi, astfel, 
neîncetat în suflete credinţa că omul este sortit mân-
tuirii şi sfinţeniei. An de an fiecare creştin aşteaptă 
cu emoţii şi speranţe adânci Sfânta sărbătoare a 
Naşterii Domnului, chiar mai mult decât propria sa 
zi de naştere. Iar voi, când veţi creşte mari vă veţi 
aminti de această luminată sărbătoare, ca de cele 
mai frumoase clipe ale copilăriei voastre.

Vă felicit din toată inima, copii, cu această nea-
semuită bucurie dăruită nouă de Domnul. Să creşteţi 
şi să ajungeţi la măsura duhovnicească în care să vă 
bucuraţi pe deplin de roadele acestui mare eveniment. 
Vă doresc în anul care a sosit multă lumină şi pace 
de la Domnul, dragoste şi înţelegere între voi, putere 
pentru o viaţă virtuoasă, pentru o viaţă de demnitate, 
de adevăr şi dreptate, de care avem noi toţi atât de 
mult nevoie astăzi.

DORIMEDONT
Episcopul de Edineţ şi Briceni
Preşedintele Colegiului de Redacţie
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www.copilortodox.wordpress.com

Hristos se naste, 
slăviţi-L
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A fost odată...

e multe ori mă trezesc cu gândul: cât este de bine să fii 
copil. Şi numai la maturitate, mai ales când începi a îmbă-
trâni, îţi dai seama cu nostalgie că este o perioadă fericită 
din viaţa omului care durează mult mai puţin decât am 
vrea noi … Îmi aduc aminte de mine copil … mai ales 
atunci când îmi vizitez părinţii, acasă la Petrunea … În 
casa părintească a rămas neştearsă atmosfera copilăriei 
mele, o atmosferă ca aceea în care se ştia de Dumnezeu. 
Şi aerul, şi mirosul, şi lumina zilei parcă au rămas aceleaşi 
de cândva. Chiar şi cârligul de la leagănul, în care am 
crescut pe rând toţi nouă copii, a rămas prins de tavan 
până astăzi. De când mă ţin minte în colţul camerei n-a 
încetat să ardă candela la icoane şi la lumina ei, pe atunci 
nu prea era lumină electrică, ascultam cu gura căscată de 
la tata povestiri despre Sfinţii  Părinţi, şi îmi imaginam 
că porţile raiului prin care intrau sfinţii în Împărăţia lui 
Dumnezeu, se afla chiar în colţul casei noastre, acolo 
sus la icoană. Părinţii mei au avut o viaţă împresurată 
cu gândul la Dumnezeu, ceea ce ni s-a educat şi nouă 
copiilor. Îmi amintesc de serile în care la lumina can-
delei cântam toată familia îngenunchiaţi „Tatăl nostru”, 
„Împărate ceresc”, „Sfinte Dumnezeule”, „Crezul”, „Sub  

milostivirea ta”, „Cuvine-se cu adevărat”, ş.a. Îmi amintesc 
şi îl pomenesc în rugăciunile mele pe bunicul, tatăl tatălui 
meu. Dumnezeu să-l ierte. A fost un om bun, credincios şi 
demn, caporal în primul război mondial în armata rusă. 
Era bătrân deja când îmi spunea cu lacrimi în ochi că ar fi 
vrut în tinereţea lui să facă vreo şcoală teologică, iar dacă 
n-a putut, visa ca fiii lui măcar să devină preoţi şi dacă n-au 
devenit nici fiii lui – mai spera să-şi vadă nepoţii slujitori. 
Tot el m-a învăţat să cânt pe cele opt glasuri bisericeşti, şi 
rugăciuni multe m-a învăţat. Era un fel de intelectual în 
inima lui, se abona la toate ziarele şi-l interesa tot ce se mai 
întâmplă prin lume. Dar cea mai de preţ avere era mica sa 
bibliotecă ortodoxă, în care găseam despre vieţile sfinţilor, 
calendare bisericeşti, cărţi de rugăciuni ….  Într-o zi, fiind 
elev prin clasa a doua, am găsit un calendar bisericesc, în 
care am dat de o imagine cu Lavra de la Serghiev Posad. 
I-am arătat-o lui tata şi l-am întrebat unde se află această 
mănăstire, la care mi-a răspuns că departe, după Moscova, 
acolo unde şi patriarhul are reşedinţă. La anii aceia nici 
nu-mi trecea prin minte că peste paisprezece ani voi deve-
ni student şi călugăr anume la Serghiev Posad, mănăstirea 
pe care o văzusem profetic în calendarul  bunicului. 

Dragii noştri prieteni, vă mai 
amintiţi de Vlădica Dorime-
dont, Episcopul de Edineţ şi 
Briceni, cel care vă trimetea 
cadouri, dacă scriaţi com-
puneri? A fost un om foarte 
milostiv şi bun, vă iubea pe 
voi din tot sufletul şi dorea 
tare mult să vă vadă mari, 
credincioşi, deştepţi şi buni. 
Cu un an în urmă, Domnul a 
binevoit să-l ia în Împărăţia 
Sa şi să-l aşeze alături de 
sfinţii Săi, acolo unde îngerii 
şi cu sufletele oamenilor buni 
Îl preaslăvesc neîncetat pe 
Dumnezeu. De acolo Vlădica 
ne vede şi se roagă pentru 
noi şi se bucură dacă suntem 
ascultători, harnici, iertători, 
iubitori şi milostivi. În acest 
număr al gazetuţei, am vrea 
să ne amintim de el şi să 
vă împărtăşim şi vouă nişte 
amintiri de ale Prea Sfinţiei 
sale din vremurile pe când 
era aşa ca voi.

D
Cât e de bine sa fii copil
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Pe atunci auzisem deja de mănăstire. Mi-aduc aminte, 
pe la cinci ani fusesem la Japca, unica mănăstire deschisă 
pe acele vremuri. Era frumos la mănăstire ... Aşezată pe 
malul Nistrului, ţi se arăta ochilor o privelişte măgulitoa-
re şi odihnitoare sufletului. Deşi eram mic, dar simţeam 
în inima mea lucrând o altă realitate, una duhovnicească. 
Încă de atunci mă impresionase viaţa călugărească … Ţin 
minte că maicile erau deosebit de binevoitoare şi grijulii 
cu mine, în ziua aceea mi-a plăcut chiar şi mâncarea de la 
mănăstire, gustul căreia mi-a rămas în memorie pentru 
multă vreme. Atunci văzusem eu, pentru prima dată, 
cum arată o mănăstire. 

Îmi mai amintesc de o întâmplare legată tot de aspiraţia 
mea spre ascetism … Mi-aduc aminte şi-mi vine a râde de 
fiecare dată … Eram deja mai măricel. Mă jucam cu copii 
din mahala şi le povesteam şi lor despre sfinţii asceţi din 
pustiuri. Tata ne citea aproape în fiecare seară din cărţile 
bunicului despre sfinţii părinţi, aşa că ştiam despre Sf. 
Onufrie cel Mare, despre Sf. Benedict de Nursia ş.a. Într-o 
zi mi-a venit un gând să fug în pustie… Pe atunci nu-mi 
dădeam seama unde se află Egiptul sau Palestina, ori alte 
locuri de sihăstrie, credeam că merg două-trei zile pe cal 
spre sud şi ajung. I-am convins şi pe câţiva dintre prietenii 
mei să meargă cu mine. Stabilisem şi ziua plecării – de 
hramul satului, în ziua de prăznuire a Sf. Ioan Teologul. 
Era în marginea satului nostru un grajd de cai. De, cum era 
să ajungem în pustie, sigur nu pe jos. Şi am decis să luăm 
de acolo câţiva cai de drum. Închideam seara ochii şi mă 
visam deja stând într-o peşteră a vreunui pustnic din cărţile 
bunicului, iar afară, cât cuprinzi cu ochii - mare de nisip. 
Cerul - albastru-albastru, încruntat parcă şi numai luna îi 
îmblânzea faţa cu lumina ei smerită. Ieşeam din peşteră, 
iar în jur linişte… O eternitate de linişte, în care se aude 
fiecare gânduleţ din capul tău, fiecare şoaptă a inimii. Şi mă 
gândeam: iată de ce părinţii au ales să fugă de lume…     

Seara, în ajunul plecării, iarăşi ne-am adunat cu prietenii 
ca să punem la punct realizarea planului nostru. Însă unii 
dintre ei, poate de frica curelei tatălui, poate nu erau destul 
de însufleţiţi de ideea mea, s-au răzgândit să mai plece. Ziceau 
că-i sărbătoare, că le-au venit oaspeţi şi multe alte pricini mai 
găsiseră … Uite aşa, dragii mei, mi-au eşuat planurile, mi 
s-au spulberat visele de copil şi n-am mai ajuns în peştera 
pustnicului din cartea bunicului. Însă dorinţa de a deveni 
călugăr şi preot prinsese rădăcini adânc în inima mea. 

Aveam opt ani şi am plecat cu tata să-l vizităm pe fratele 
meu mai mic, care astăzi este egumenul Hariton, călugăr la 
Serghiev Posad, aflat la tratament la sanatoriul de la Căpria-
na. Pe atunci mănăstirea nu funcţiona, ci fusese reorganizată 
în sanatoriu pentru copii. Dormitoarele copiilor se aflau în 
chiliile călugărilor, iar cantina şi sala de festivităţi – în biseri-
ca de iarnă. Biserica Adormirii Maicii Domnului şi biserica 
Sf. Gheorghe erau încuiate. Ţin minte că tata a rugat să ne 
deschidă să intrăm în biserică şi ne-au deschis. Chiar ne-au 
permis să cântăm în biserică. Am plecat acasă în ziua aceea 
impresionaţi şi mulţumiţi de vizita la mănăstire. Iar fratele 
şi astăzi îşi aminteşte cum a dormit la sanatoriu în chilie de 
călugăr, devenind şi el mai târziu călugăr în Lavră.

Prea Sfinţitul Dorimedont 
(de la stânga spre dreapta), 
la anii când visa la viaţă 
pustnicească, alături de 
cei trei fraţi ai săi, astăzi 
fiind: Egumenul Hariton, 
călugăr în Lavra de la 
Serghiev Posad, Arhi-
mandritul Paisie, stareţul 
mănăstirii Noul Neamţ şi 
Protodiaconul onufrie.

Vlădica în anii de 
şcoală.

Cu visul împlinit, 
călugăr la Serghiev 
Posad. 

Hristos se naste, slăviţi-L,
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Acest mare eveniment a avut loc, 
mai bine de două mii de ani în urmă pe 
pământurile Palestinei. Astăzi noi numim 
Palestina Ţara Sfântă, pentru că acolo s-a 
născut Mântuitorul lumii Iisus Hristos şi 
acest pământ este sfinţit prin viaţa Lui. 
Ştii oare unde se află această ţară? Ea 
se întinde de-a lungul litoralului Mării 
Mediterane. În Nordul Palestinei, la 
poalele munţilor libani se află un pământ 
foarte pitoresc, numit Galileea. Aici, în 
orăşelul galileean Nazaret, s-a născut din 
urmaşul lui David Ioachim şi a soţiei sale 
Ana, o fetiţă mult aşteptată de ei. Fiica 
a fost numită Maria, ceea ce înseamnă 
„Doamnă, Speranţă”. Naşterea Mariei a 
fost un eveniment de mare bucurie nu 
numai pentru părinţii ei, dar şi pentru 
întreaga omenire, pentru că anume ea 
a fost  aleasă de Dumnezeu să fie Maica 
Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos.

Partea de sud a Palestinei se numea 

Iudeea. Pe colinele Mării Mediterane 
şerpuiesc o mulţime de râuleţe, iar mai 
departe spre interiorul continentului se 
înalţă munţii Iudeii. La poalele lor mur-
mură în bătaia vântului livezi de măslini. 
Înaintând mai sus munţii devin mai 
pietroşi şi mai trişti. Anume între aceşti 
munţi, pe o colină întinsă se află măreţul 
oraş Ierusalim, capitala Iudeii şi a întregii 
Palestine.

În acele vremuri Palestina se afla sub 
stăpânirea Imperiului Roman. Împăratul 
roman Octavian Augustus a poruncit să 
se facă recensământul populaţiei aflate 
sub stăpânirea lui. Aşa că fiecare locuitor 
al provinciei trebuia să plece la locul de 
unde-şi trage neamul pentru a se înscrie. 
Fecioara Maria împreună cu logodnicul 
său Iosif  au purces şi ei, să împlinească po-
runca împăratului, într-o lungă călătorie 
spre Betleem, oraşul lui David, de unde 
ambii erau de baştină. Se apropia sorocul 
când Maria trebuia să nască, iar ei încă 
nu ajunseră la Betleem. Dar, văzându-se 
ajunşi în sfârşit în orăşel, nici o gazdă nu 

mai avea locuri pentru ei. Atunci sărma-

Dragă prietene, demult, 
tare demult, pe când în 
vechea ţară Iudeea domnea 
cumplitul împărat Irod, iar 
asupra întregii lumi şi-a 
impus stăpânirea Imperiul 
Roman, într-un mic orăşel 
iudeu, Betleem, S-a pogorât 
din ceruri şi S-a născut 
din Fecioara Maria Domnul 
Dumnezeul şi Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos. Vreai 
să-ţi povestesc despre 
această mare minune? Am 
aflat despre ea din Sfânta 
Evanghelie şi din cărţile, 
scrise de sfinţi şi oameni 
înţelepţi. Haide să deschi-
dem împreună aceste pagini 
şi să vedem ce ne spun ele. 
Urmăreşte cu atenţie. 

Nasterea lui Hristos
sarbatoarea mantuirii noastre

,
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nii călători au început a căuta un sălaş la 
periferiile orăşelului şi n-au găsit decât o 
peşteră. De obicei aici se adăposteau, pe 
vreme neprielnică, păstorii cu turmele 
lor. Aici nu pătrundea nici vântul, nici 
zăpada, era cald şi mirosea a fân. Aici s-au 
şi oprit să se odihnească sfinţii călători.

În această peşteră, la miezul nopţii 
s-a născut Fiul lui Dumnezeu, Pruncul 
Hristos. Sfânta Fecioară L-a înfăşurat în 
scutece şi L-a aşezat în iesle pe paie ca 
într-un leagăn. Măgăruşul şi viţelul, aflaţi 
în peşteră, încălzeau Pruncul cu respiraţia 
lor. Iată aşa într-o noapte rece de iarnă, 
într-o peşteră din marginea orăşelului 
Betleem, într-o iesle pentru animale, a 
venit Dumnezeu în lume. Iar Betleemul 
dormea. Şi numai în câmp, încălzindu-se 
la foc, păstorii îşi păzeau turmele. Deoda-
tă, se  întâmplă un lucru ciudat: o lumină 
orbitoare trezeşte păstorii din amorţire 
şi un Înger se coboară în mijlocul lor. Ei 
s-au speriat, iar Îngerul le-a spus: „Nu vă 
temeţi, vă vestesc o mare bucurie: în ora-
şul lui David s-a născut Mântuitorul lumii. 
Mergeţi în peşteră şi veţi vedea Pruncul, 
culcat în iesle”. De îndată ce le-a vorbit 
Îngerul acestea, cerurile s-au deschis şi 
au coborât o mulţime de Îngeri minunaţi. 
Cerul şi pământul s-a umplut de lumină 
şi cântări îngereşti: „Slavă întru cei de sus 
lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între 
oameni bunăvoire”. Aşa îl slăveau Îngerii 
pe Dumnezeu şi se bucurau că L-a trimis 
pe pământ pe Fiul Său, ca să-i înveţe pe 
toţi oamenii să iubească şi să-i ia, apoi, în 
Împărăţia Sa. După ce au dispărut Înge-
rii, păstorii s-au grăbit să meargă la peş-
teră, unde au găsit-o pe Fecioara Maria, 
pe Dreptul Iosif şi pe minunatul Prunc, 
Care, vesel le zâmbea din iesle tuturor. 
Păstorii I s-au închinat Dumnezeiescului 
Prunc şi le-au povestit Mariei şi lui Iosif 
despre cele întâmplate cu ei. După aceea 
păstorii s-au întors fericiţi la turmele lor, 
slăvindu-L şi mulţumindu-I Domnului 
pentru toate câte au văzut şi au auzit.

Între timp, de oraşul Ierusalim se apro-
piau nişte călători deosebiţi. Aceştia erau 
trei magi, sosiţi din Orientul îndepărtat. 
Probabil, ştiţi deja că magii aceştia erau 
nişte oameni învăţaţi, care cercetau aştrii 
cereşti. Ce i-a făcut, atunci, să pornească 
la un drum atât de lung? De ce-au venit 
la Ierusalim? Urmărind bolta cerească, 
au observat, într-o zi, o stea neobişnuită 
dinspre Răsărit. Ea era mult mai mare 

şi mai luminoasă decât celelalte şi ei au 
înţeles că acesta este un semn prin care 
se vesteşte că s-a născut Marele Împărat, 
Care va cuceri întreaga lume. Atunci 
aceşti oameni învăţaţi au decis să meargă 
în ţara, în care s-a născut Regele, să I se 
închine şi să-I aducă darurile sale. Tradiţia 
a păstrat numele celor trei magi. Cel mai 
în vârstă, reprezentat pe icoane cu barbă 
lungă şi părul cărunt, era Melchior, care 
i-a adus în dar Pruncului aur. Altul era 
Baltasar, el I-a adus smirnă. Iar cel mai 
mic dintre ei, tânărul Gaspar, I-a adus 
Domnului tămâie. Steaua care a răsărit 
i-a călăuzit în drum până au ajuns. Ei se 
minunau, urmărind cât de neobişnuită 
era această stea: toate stelele luminează 
de la răsărit spre apus, iar aceasta de la 
răsărit la sud, îndreptându-i spre Ierusa-
lim. Toate stelele luminează numai noap-
tea, însă aceasta chiar şi ziua, asemeni 
soarelui. Sfânta Tradiţie dă explicaţie la 
acest fenomen şi zice că în formă de stea 
magilor li s-a arătat puterea îngerească. 

Ajunşi la Ierusalim steaua s-a oprit şi a lu-
minat puternic întreaga lume. De asupra 
Ierusalimului şi a râului Iordan, asupra 
măreţei Rome, dar şi de asupra pădurilor 
înzăpezite ale Nordului ilumina steaua 
– vestitoarea Naşterii Domnului. Ea s-a 
oprit exact asupra locului, unde se afla 
Pruncul Hristos. Către acel moment Fe-
cioara Maria împreună cu Pruncul şi Iosif 
locuiau deja în orăşel. Magii au intrat în 
casă şi L-au văzut pe Prunc şi pe Mama 
Sa, au căzut în genunchi şi I s-au închinat 
până la pământ. Apoi, deschizându-şi 
vistieriile, au adus fiecare darurile sale: 
aur, smirnă şi tămâie. Ce este aurul, cred 
că ştiţi: un metal preţios, simbol al puterii 
şi stăpânirii. Dar, ce este smirna şi tămâia, 
poate încă nu ştiţi. Smirna este un ulei în-
miresmat foarte scump cu care se ungeau 
morţii. Tămâia este o smoală aromatizată, 
extrasă din anumite specii de copaci. În 
semn de evlavie deosebită înaintea lui 
Dumnezeu, tămâia se aprindea la slujbele 
divine. Astfel, magii prin darurile sale 
au arătat că Pruncul născut este şi Rege 
Atotputernic (de aceea i-au adus aur), 
şi Dumnezeu (pentru aceasta i-au adus 
tămâie), şi Om muritor (Care va muri şi 
va fi uns cu smirnă).

Să ştiţi, prieteni, că darurile magilor 
s-au păstrat până în prezent. Aurul - 28 
de plăci de mărimi şi forme diferite, orna-
mentate original şi iscusit; smirna şi tămâ-
ia - 70 de boabe de mărimea măslinelor, se 
păstrează cu multă pietate la Mănăstirea 
Sf. Petru de pe muntele Athos. Aceste 
daruri răspândesc o mireasmă deosebit 
de plăcută.

Care eveniment este 
ilustrat în aceste imagini? 
Află cu ajutorul Evangheliei 
de la Matei 1-4.

Naşterea Domnului 
Iisus Hristos

Închinarea magilor

Fuga Sfintei familii      
în Egipt

Botezul Domnului

Hristos se naste, slăviţi-L,
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Betleemul casa painii
)

Enciclopedia lumii ortodoxe

Bethleemul este oraşul natal al lui David şi locul de naştere 
al marelui său urmaş - Iisus Hristos. El este situat pe două 
coline la o depărtare de Ierusalim de două ore. Înprejurimile 
Bethleemului sunt foarte atrăgătoare, purtând o amprentă de 
căldură şi bucurie. Colinele oraşului sunt acoperite de variate 
specii de plante şi grădini de măslini, viţă de vie ş.a. Atunci când 
te minunezi de împrejurimile încântătoare ale Bethleemului, 
involuntar îţi aminteşti de acele evenimente biblice care s-au 
petrecut cândva aici. Iată în depărtare se vede o clădire boltită 
- este mormântul Rahilei, soţia iubită a protopărintelui Iacov, 
aici ea a murit, a fost deplânsă de el şi a fost înmormântată lângă 
drumul spre Bethleem (Facere 35, 16; 48, 7) Dar iată şi ruinele 
acelei Rame despre care pomeneşte prorocul, prevestind despre 
uciderea pruncilor din Bethleem (Ieremia 31, 15).

Însă loviturile distrugătoare ale istoriei n-au ocolit Bethleemul 
la fel ca şi alte locuri scumpe inimii creştine din Ţara Sfântă. În 
sec. al XII-lea arabii au distrus aproape în întregime oraşul, care 
a fost reconstruit mai apoi de cruciaţi. După aceasta au urmat 
şi alte războaie care au pustiit şi au ruinat Bethleemul şi numai 

Bazilica Naşterii Dom-
nului a fost ridicată deasupra 
peşterii în care s-a născut Iisus 
de Sf. Elena în a. 327-333. 

Era o biserică cu cinci nave 
şi 48 de coloane în stil corentin, 
aranjate în patru rânduri şi un 
atrium mare în formă de pătrat. 
Podeaua era ornamentată cu 
mozaic multicolor. Biserica s-a păstrat pe parcursul a două sute de ani şi pe timpul împă-
ratului Iustinian (a. 532-543) a fost reconstruită în formă de cruce. Împăratul a rămas 
nemulţumit de lucrul arhitectului şi a poruncit să fie pedepsit. În a. 614 perşii au cotropit 
Palestina şi, în mod minunat, au fost pătrunşi de respect pentru bazilică şi n-au distrus-o. 
Asta pentru că în momentul când au intrat în biserică au văzut o pictură în care magii care 
se închinau şi aduceau daruri lui Hristos erau reprezentaţi în haine persiene. 

Altarul se află pe locul unde s-a născut Iisus sub altarul bazilicii 
Naşterii Domnului. Altarul are două intrări de la nord şi de la 
sud în care pelerinii ajung, coborând pe scări.  

În Peştera pruncilor se află mormintele copiilor ucişi din 
porunca lui Irod, mâniat pe magii care l-au minţit şi nu 
s-au întors la el să-i povestească unde se află Hristos.   

Sub altar se află steaua de argint cu inscripţia în limba 
latină “Aici s-a născut Iisus Hristos din Fecioara Maria” 
care simbolizează steaua luminoasă care a apărut deasu-
pra peşterii în care s-a născut Hristos.

în secolele trecute a fost din nou ridicat, devenind aproape în 
întregime un oraş al creştinilor. 

Astăzi în Bethleem locuiesc aproximativ 11 mii de oameni, 
marea lor majoritate fiind creştină. Îndeletnicirea principală a 
băştinaşilor este agricultura. În afară de aceasta de mai multe 
secole ei mai confecţionează diferite obiecte pentru pelerini. 
cruciuliţe, incrustaţii pe teme biblice în piatră, dobândită din 
Marea Moartă.

Bethleemul astăzi.
Cetatea lui Irodion, situată în partea 
de est a oraşului 
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duminicala

(

În aceste pagini găsiţi materiale didactice 
pentru lecţiile dumneavoastră de religie 
pentru şcoli normale sau duminicale.

,

Poate şi voi, dragi prieteni, veţi dori, de această sărbă-
toare, să-I aduceţi lui Dumnezeu vreun dar? Noi suntem 
bucuroşi să vă ajutăm. Puteţi să învăţaţi două cântări 
bisericeşti, care se cântă de Naşterea Domnului în toate 
bisericile ortodoxe. Una se numeşte „tropar” – în ea se 
explică sensul sărbătorii, iar alta, se numeşte „condac” – în 
care se povesteşte istoria sărbătorii. Încercaţi, cu ajutorul 
părinţilor sau a apropiaţilor, să învăţaţi aceste rugăciuni şi 
astfel veţi aduce un dar bineplăcut lui Dumnezeu.

Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii 
lumina cunoştinţei: - adică Naşterea a iluminat întreaga 
lume, oamenii L-au cunoscut pe Dumnezeul Cel Ade-
vărat.  

Că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, - aici se vorbeşte 
despre magii, care au cercetat stelele toată viaţa lor şi se 
închinau lor.

De la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, 
- aşa îl numeau prorocii pe Mântuitorul aşteptat. Steaua 
care s-a aprins în ziua Naşterii Domnului de asupra 
Betleemului, i-a învăţat pe păgâni să se închine adevăra-
tei lumini – Soarelui dreptăţii, Domnului Iisus Hristos. 

Şi să Te cunoască Răsăritul cel de sus, - aşa era numit de 
către proroci Domnul Iisus Hristos, cu mult înainte de 
venirea Sa. În rugăciunile vechi Dumnezeu era numit Ră-
sărit, pentru că El este Începutul lumii, Începutul vieţii.

Doamne, slavă Ţie! (Troparul Naşterii Domnului)
Dar ştiţi oare cine a alcătuit condacul Naşterii Dom-

nului? Tradiţia bisericească a păstrat o istorie interesantă 
a acestei cântări. Peste cinci secole după Naşterea lui 
Hristos, în oraşul Constantinopol, capitala Imperiului 
Bizantin, trăia un tânăr cântăreţ pe nume Roman. El 
slujea Bisericii cu multă râvnă: venea la slujbe fără întâr-
ziere şi pleca ultimul, aprindea candelele, făcea ordine 
în biserică, citea şi cânta în strană, se ruga îndelung şi 
fierbinte. Însă, nu putea, asemeni altor citeţi, să scrie şi 

un dar pentru Dumenezeu
tâlCUIRE lA tRoPARUl şI ConDACUl SăRBătoRII
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De aceea Îngerul a cules multe flori roşii ca 
răsăritul, trandafiri, lilii albe ca zăpada, mag-
nolii, azalii, camelii, a luat şi mimoze gingaşe, 
chiar şi nişte lotuşi mari şi galbeni a cules... Pe 
toate le-a adus în peşteră.

Un alt Înger a zburat spre nord. Însă toc-
mai în vremea aceea acolo era iarnă. Câmpiile 
şi pădurile erau acoperite de un covor gros 
de zăpadă. Şi Îngerul ne găsind nici o floare, 
vroia să se întoarcă. Dar, în acel moment, zări 
printre troiene un brad verde şi trist. Îngerul 
se gândi şi şopti: 

 – Cred că nu-i atât de rău că acest copăcel 
este atât se modest. Să-L vadă şi el, unicul din 

toate plantele nordului, pe Micuţul Hristos. 
Aşa a luat Îngerul modestul brăduţ de la 
nord. Peştera deveni atât de frumoasă, fiind 
împodobită şi pe pereţi şi pe jos cu flori. Cu-
rioase, florile se întindeau spre iesle să-L vadă 
pe Hristos şi şopteau:

– Ts!... Mai încet! A adormit!
Brăduţul a văzut pentru prima dată flori 

atât de frumoase şi se întristă.
– O, – a zis cu tristeţe, – de ce sunt atât de 

urât şi simplu. Cât de fericite sunt aceste flori 
minunate! Iar eu nici măcar n-am cu ce să mă 
împodobesc în această zi mare şi nici peştera nu 
pot înfrumuseţa... Şi începu a plânge cu amar.

Fecioara Maria a văzut aceasta şi i s-a făcut 
milă de brăduţ. Şi atunci se gândi:

– În această zi toţi trebuie să se bucure, nu 
trebuie să rămână brăduţul trist. 

Ea zâmbi şi făcu un gest cu mâna şi se făcu o 
minune: din cer încet căzu o stea luminoasă şi se 
aşeză în vârful brăduţului. După ea au început 
să cadă şi alte steluţe, împodobind crenguţele 
brăduţului. Cât de luminoasă şi veselă a deve-
nit peştera! De la lumina strălucitoare se trezi 
Micul Hristos şi zâmbind Îşi întinse mânuţele 
spre brăduţul strălucind de stele.

Îar florile se uitau cu uimire la brăduţ şi îşi 
şopteau:   

– Ah, ce drăguţ a devenit brăduţul! Nu-i 
aşa că ne-a întrecut pe toate?

Brăduţul era fericit pe deplin. De atunci 
în fiecare an la Naşterea Domnului oamenii 
împodobesc brazi pentru copii în amintirea 
primului brăduţ, cel acre a fost împodobit cu 
stele adevărate de pe cer.

E. IVANoVSkAIA

să cânte un condac, pentru că era 
sărac şi n-avea studiile necesare. 
În afară de acestea Roman avea 
deficienţe de vorbire, fapt pen-
tru care ceilalţi corişti îl luau în 
râs. Dar odată, în ajunul sărbă-
torii, când la slujbă asista însuşi 
Împăratul, coriştii l-au scos pe 
Roman din mijlocul lor, împin-
gându-l în mijlocul bisericii chiar 
în momentul când să fie cântat 
condacul. Arzând de ruşine, Ro-
man tăcea. Slujba a luat sfârşit, 
toţi au plecat şi biserica a rămas 
pustie. Doar Roman a rămas să se 
roage cu lacrimi la icoana Maicii 
Domnului, cerându-i ajutorul. 
Mult s-a rugat Roman până i s-a 
liniştit inima. Noaptea, pe când 
dormea, i s-a arătat în vis Maica 
Domnului. Ea i-a întins o foaie pe 
care era scris ceva şi i-a poruncit 
să o mănânce. Roman s-a trezit cu 
o dulceaţă neobişnuită în inimă, 
era vesel şi în suflet i se năşteau 
cuvinte frumoase. Seara a plecat 
la biserică. Iar când urma să se 
cânte condacul, Roman a ieşit în 
mijlocul bisericii şi a început să 
intoneze o cântare necunoscută 
pentru toţi: 

Fecioara astăzi pe Cel mai presus 
de fiinţă naşte, şi pământul peştera 
Celui neapropiat aduce. Îngerii cu 
păstorii slavoslovesc, iar magii cu 
steaua călătoresc, că pentru noi, s-a 
născut Prunc tânăr, Dumnezeu, Cel 
mai înainte de veci.     

În acea dimineaţă Roman, cu 
ajutorul Preasfintei Fecioare, a 
devenit poet. De atunci toţi au 
început să-l numească Roman 
Dulcecântătorul. El a scris con-
dace pentru multe sărbători, 
dar prima lui cântare, condacul 
Naşterii Domnului, este cântată 
deja un mileniu şi jumătate în 
toate bisericile ortodoxe. Încer-
caţi şi voi să cântaţi acest condac, 
şi fie ca sufletele voastre să se 
încălzească de bucurie că s-a năs-
cut Hristos şi a cuprins întreaga 
lume cu iubirea Sa. 

Când s-a născut Pruncul Hristos şi Fecioara Ma-
ria, înfăşându-L,  L-a pus în iesle pe paie, Îngerii din 
cer s-au adunat să-L vadă. Văzând cât de simplă şi 
săracă erau peştera şi ieslele au început să-şi şopteas-
că unul altuia:

– El doarme în iesle în peşteră? Nu se poate aşa. 
Trebuie să împodobim peştera, să fie cât mai fru-
moasă şi mai bogată că în ea doarme Însuşi Hristos.

Un Înger a zburat spre sud să caute cu ce ar îm-
podobi peştera. La sud e cald întotdeauna şi florile 
înfloresc întregul an.

Hristos se naste, slăviţi-L,

primul brad la 
Nasterea Domnului,



P

Cea mai scurtă reţetă pentru a dobândi pacea în suflet: Fiţi multrăbdători, întotdeauna bucuraţi-
vă, rugaţi-vă neîncetat şi pentru toate mulţumiţi. (Sfântul Ambrozie de la optina)

Ianuarie
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calendarul lunii

Botezul Domnului nostru iisus Hristos

6/19 ianuarie

ână la treizeci de ani Iisus Hristos 
a trăit la Nazaret împreună cu 
Preacurata Sa Maică şi bătrânul 
Iosif. Într-o zi Ioan L-a văzut pe 
Domnul Care venea spre el şi a 
zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, 
Cel ce ridică păcatul lumii”.

Iisus avea treizeci de ani când 
a venit din Galileea la Iordan să 
fie botezat de Ioan. Acesta însă Îl 
ruga, zicând: „Eu am trebuinţă 
să fiu botezat de Tine şi tu vii la 
mine?” Dar Domnul i-a răspuns: 
„Aşa se cuvine să împlinim toată 
dreptatea”, ceea ce însemna că, 
în acest fel se îndeplinea voia lui 
Dumnezeu.

Botezându-Se Iisus, când a 
ieşit din apă, îndată cerurile s-au 
deschis şi Duhul lui Dumnezeu 
s-a văzut pogorându-Se ca un 
porumbel, venind peste El. Şi 
iată glas din cer s-a auzit, zicând: 
„Acesta este Fiul Meu Cel iubit, 
întru Care am binevoit”.

Atunci a fost prima dată când 
omenirea a primit de la Dum-
nezeu revelaţia (descoperirea) 
supranaturală că Unul Dumnezeu 
este întreit în Persoane: Tatăl, Fiul 
şi Sfântul Duh. De aceea şi sărbă-
toarea Botezului Domnului se 
mai numeşte Teofanie sau Sfânta 
Arătare a Domnului.

Ioan Botezătorul, adresându-
se poporului adunat la Iordan, 
a spus: „Cel Care m-a trimis să 
botez cu apă, mi-a zis: “Peste Care 
vei vedea Duhul coborându-Se şi 

rămânând peste El, Acela este Cel 
ce botează cu Duh Sfânt (adică 
Hristos). Şi eu am văzut aceasta şi 
mărturisesc că Iisus este Fiul lui 
Dumnezeu”. Acest eveniment este 
descris de toţi evangheliştii.  

Botezul Domnului a avut loc 
în „Betania“, după cum spune 
Evanghelistul Luca, „dincolo de 
Iordan“, ce nu trebuie confun-
dată cu Betania din apropierea 
Ierusalimului. 

Botezul Domnului, pe care îl 
prăznuim astăzi, este una dintre 
cele 12 sărbători importante creş-
tine. Acest praznic reaminteşte 
cele petrecute la Iordan, înainte 
ca Iisus să înceapă propovăduirea 
Evangheliei. 

Începutul acestei sărbători este 
semnalat încă din secolul al III-lea, 
dar nu este exclus că praznicul să 
fie şi mai vechi. Un lucru sigur este 
faptul că în „Constituţiile Apos-
tolice“ Botezul Domnului figura 
deja printre sărbătorile creştine, 
alături de Naşterea Domnului şi 
de Paşti.

Astazi, locul unde se presupune 
că s-a săvârşit Sfântul Botez este 
numit pe evreieşte Yardenit şi este 
situat nu departe de ieşirea Iorda-
nului din lacul Ghenizaret, numit 
şi Marea Tiberiadei. În evreieşte, 
Yarden, adică Iordanul, înseamnă 
„care coboară“. Iordanul are trei 
izvoare şi coboară, după ce iese 
din Marea Tiberiadei, pe care o 
străbate pe o lungime de 20 km, 

"Arătatu-Te-ai astăzi lumii şi lumina Ta, Doamne, 
s-a însemnat peste noi, care cu cunoştinţă Te lăudăm. 
Venit-ai şi Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată." 
(Condacul Botezului Domnului)

până la 465 m sub nivelul mării, pierzându-se în 
Marea Moartă.

Sunt cercetători care susţin că adevăratul loc al 
Botezului lui Iisus s-ar afla în teritoriul actual al 
Iordaniei.
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În Biserica Ortodoxă există tradiţia 
de a cinsti a doua zi după sărbătorile 
mari împărăteşti sfântul care în cel mai 
apropiat mod a participat la acel sfânt 
eveniment pentru istoria Bisericii. Astfel, 
a doua zi după Botezul Domnului, Bi-
serica îl sărbătoreşte pe acel care a pus 
mâinile pe capul Mântuitorului şi L-a 
botezat. Sfântul Prooroc şi Botezătorul 
Domnului Ioan este unul dintre marii 
proroci de la care începe istoria Noului 
Testament. El a mărturisit despre venirea 
în lume a Mântuitorului, Fiului lui Dum-
nezeu Cel Întâi Născut Care a luat trup 
omenesc.  Sfântul Prooroc s-a învrednicit 
de a-L boteza în apele Iordanului şi a 
mărturisit arăratea Sfintei Treimi în ziua 
Botezului Domnului. Fiind ruda Dom-
nului după mamă, fiul cuvioşilor Zaharia 
şi Elizabeta, Înaintemergătorul Dom-
nului s-a născut cu şase luni înainte de 

Iisus Hristos. Arhanghelul Gavriil a vestit 
naşterea sa, descoperindu-i tatălui său în 
templu că acesta va avea un fiu. Fiind un 
dar al lui Dumnezeu pentru rugăciunile 
părinţilor săi, încă din pruncie Ioan avea 
harul Duhului Sfânt. Crescând mai mare 
a plecat în pustie şi se pregătea de slujire 
în post aspru şi rugăciune. La vârsta de 
30 de ani Sfântul Ioan a ieşit în lume să 
predice poporului pocăinţa. Venind la 
Iordan, pregătea prin predica sa poporul 
de primirea Mântuitorului lumii.  După 
cum găsim în cântările bisericeşti, Sfântul 
Ioan era “steaua luminoasă de diminea-
ţă“, care prin strălucirea ei le întrecea 
pe celelalte stele şi prevestea dimineaţa 
sfântă, luminată de Soarele duhovnicesc 
- Hristos. Botezându-L pe Mielul fără de 
păcat al lui Dumnezeu, Sfântul Ioan în 
curând muri muceniceşte, fiind decapitat 
după porunca regelui Irod.

)

>

Soborul  Sfantulu i  Prooroc 
Ioan ,  Botezatorul Domnulu i

20/7 ianuarie

1/19 

7/25 

14/1 

21/8 

28/15 

8/26 

15/2 16/3 17/4 18/5 19/6 20/7 

22/9 23/10 24/11 25/12 26/13 27/14 

29/16 30/17 31/18 

9/27 10/28 11/29 12/30 13/31 

2/20 3/21 4/22 5/23 6/24 
Sf. Mc. Bonifatie; 
Sf. Aglaia, Sf. Mc. 
Ilie, Prov şi Aris 
egiptenii.

lUnI MARŢI MIERCURI JoI VInERI SâMBAtă DUMInICă

Sf. Mc. Iuliana 
şi Temistocle, 
Sf. Ier. Petru al 
Moscovei.

Sf. Sfinţitul Mc. 
Ignatie Teoforul, 
Sf. Ioan de 
Kronştadt. 

Sf. Mc. Anastasia, 
Hrisogon şi 
Teodota, Evod 
Eutihian ş.a.

Sfinţii zece 
Mucenici din 
Creta; Cuvioşii 
Pavel şi Naum

Sf. Mc. Eugenia 
(Ajunul Naşterii 
Domnului)

 Naşterea Dom-
nului nostru Iisus 
Hristos

Soborul Maicii 
Domnului, Sfântul 
Nicodim de la 
Tismana

Sf. Ap. Întâi Mc. 
şi Arhidiacon 
Ştefan

Sfinţii 20,000 de 
Mucenici arşi în 
Nicomidia

Sfinţii 14,000 de 
prunci ucişi de 
Irod

Sf. Mc. Anisia şi 
Cuvioasa Teodora

Sf. Ier. Petru  Mo-
vilă. Cuv. Melania 
Romana; Cuv. Zotic 
hrănitorul copiilor 
orfani.

Tăierea împrejur 
cea după Trup 
a Domnului; Sf. 
Vasile cel Mare. 
Anul Nou

Înainteprăznuirea 
Botezului Domnu-
lui. Sf. Silvestru, 
episcopul Romei; 
Sf. Mc. Serghie

Sf. Prooroc 
Maleahi; Sf. Mc. 
Gordie.

Soborul Sfinţilor 
70 de Apostoli; 
Cuv. Teoctist.

Sf. Mucenici Te-
opempt şi Teona; 
Cuv. Sinclitichia 
(Ajunul Botezului 
Domnului. Post)

Botezul Domnului 
- (Dumnezeiasca 
Arătare). Bobo-
teaza.

Soborul Sf. Pr. Ioan 
- Înaintemergătorul 
şi Botezătorul 
Domnului (Dezle-
gare la peşte)

Cuv. Gheorghe 
Hozevitul, Emili-
an Mărturisitorul 
şi Domnica.

Sf. Mucenic 
Polieuct; Cuv. 
Eustratie.

Sf. Grigorie de 
Nyssa; Cuviosul 
Dometian, Sf. 
Cuv. Antipa de la 
Calapodeşti.

 Cuv. Teodosie - 
începătorul vieţii 
de obşte; Cuv. 
Vitalie.

Sf. Muceniţă 
Tatiana diaconiţa 
şi Eutasia.

 Sf. Mucenici 
Ermil şi Stratonic. 
Cuv. Iacob din 
Nisibe.

Cuvioşii Părinţi 
ucişi în Muntele 
Sinai şi în Muntele 
Rait.

Cuvioşii Pavel 
Tebeul şi Ioan 
Colibaşul.

Închinarea 
lanţului Sf. Ap. 
Petru; Sf. Mc. 
Pevsip ş.a. 

 Cuviosul 
Antonie cel 
Mare.

Sf. Atanasie 
şi Chiril, 
arhiepiscopii 
Alexandriei.

Postul 
Naşterii Domnului

Sărbătoare din cele 
12 împărăteşti

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.

s. v.



Rugăciuni înainte şi după masă
Înainte de a te aşeza la masă, fă-ţi semnul sfintei 

cruci şi spune: Tatăl nostru ...
După masă rosteşte rugăciunea:
Mulţumim Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, că 

ne-ai săturat pe noi de bunătăţile Tale cele pămân-
teşti. Nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta împărăţie, 
ci, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit, Mân-
tuitorule, pace dându-le lor, aşa vino şi la noi şi ne 
mântuieşte pe noi. Amin

Seara înainte de a te aşeza la masă:
Mânca-vor săracii şi se vor sătura şi vor lăuda pe 

Domnul, iar cei ce-L caută pe Dânsul vii vor fi inimile 
lor în veacul veacului.
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     Rugăciune la începutul lecţiei
Doamne, Doamne, Ceresc Tată,
Noi pe Tine Te rugăm:
Luminează a noastră minte
Lucruri bune să învăţăm.
Că Tu eţti Stăpînul lumii
Şi al nostru tată eşti 
Şi pe toate cele bune 
Numai Tu le împlineşti. 
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Rugăciuni către Maica Domnului

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, 
ceea ce eşti plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. 
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este 
rodul pântecelui tău că ai născut pe Mântuitorul 
sufletelor noastre.

Cuvine-se cu adevarat, sa Te fericim pe Tine 
Nascatoare de Dumnezeu, Cea pururea fericita si 
prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru. Ceea 
ce esti mai cinstita decat heruvimii si mai marita fara 
de asemanare decit serafimii, care fara stricaciune, 
pe Dumnezeu-Cuvantul ai nascut, pe Tine cea cu 
adevarat nascatoare de Dumnezeu te marim.

Rugăciune către sfântul al cărui nume porţi
Roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, sfinte (nume-

le), căci către tine alerg ca spre un grabnic ajutător şi 
rugător pentru sufletul meu



R
ed

a
ct

or
 r

es
po

ns
a

bi
l –

 N
ic

ol
et

a 
P

ă
D

u
R

e
ţ

, I
lu

st
ra

ţi
i 

– 
M

ai
a 

Ia
N

u
şk

e
v

Ic
I,

 D
es

ig
n 

– 
Si

m
io

n
 c

Io
c

h
IN

ă
 

N
e 

pu
te

ţi
 e

xp
ed

ia
 m

es
a

je
le

 d
u

m
ne

a
vo

a
st

ră
 p

e 
е-

m
a

il
: 

or
to

d
ox

ia
_c

op
ii

@
m

ai
l.

m
d

 ş
i 

p
e 

ad
re

sa
 b

v.
 ş

te
fa

n
 c

el
 M

ar
e 

13
4 

c/
p

 1
70

.
T

ir
aj

 5
00

0 
ex

. P
en

tr
u

 d
is

tr
ib

u
ţi

e 
şi

 a
bo

na
re

 t
el

.:
 0

69
02

22
07

, i
nd

ic
e 

de
 a

bo
na

re
: 

P
oş

ta
 M

ol
do

ve
i 

21
92

3
   

v
ar

ia
n

ta
 e

le
ct

ro
n

ic
ă 

- 
w

w
w

.c
op

il
or

to
d

ox
.w

or
d

p
re

ss
.c

om

Rugăciune de seară
Doamne Dumnezeul nostru, orice am greşit în 

această zi: cu cuvântul, cu gândul, şi cu lucrul, ca un 
bun şi iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace şi fără 
de păcat dăruieşte-mi. Pe îngerul Tău cel apărător îl 
trimite să mă acopere şi să mă păzească de tot răul; că 
Tu eşti păzitorul sufletelor şi trupurilor noastre şi Ţie 
slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către îngerul păzitor
Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui 

Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul (păcătoasa).

Rugăciunea lui Iisus
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mi-

luieşte-mă pe mine păcătosul sau Doamne, miluieşte.

10

Rugăciunile începătoare
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 

Amin. 

Rugăciune către Duhul Sfânt
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, 

Care pretutindenea eşti, şi toate le-mplineşti, Vistierul 
Bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te salaşluieşte 
întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea, 
şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. 

cântarea întreit sfântă
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-

moarte, miluieşte-ne pre noi. (de 3 ori) 

Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfântului Duh, şi acum, şi 
pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

2
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Rugăciune către Sfânta Treime
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pre noi. Doamne, 

curăteşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile 
noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele 
noastre, pentru Numele Tău. 

Rugăciunea Domnească
Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se nu-

mele tău, vie Împărătia Ta, fcacă-se voia Ta, precum 
în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate 
zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile 
noastre precum şi noi iertăm gresiţilor noştri. Şi nu 
ne duce pe noi in ispită, ci ne izbaveşte de cel viclean. 
Amin.


