
Sfinții Trei Ierarhi

Sf. Trei Ierarhi urmează Biblia
 “Nu uitați să faceți bine și să împărtășiți ceea ce aveți, 

pentru că lui Dumnezeu astfel de jertfe Îi plac!” 
Evrei 13:16
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Sfinții Ierarhi i-au 
apărut aievea 

Patriarhului din 
Constantinopol, Sf. 

Ioan Mavropus, și i-au 
explicat că ei sunt egali 
în ochii lui Dumnezeu. 

S-a decis atunci ca 
cei Trei Ierarhi să fie 

sărbătoriți împreună în 
ziua de 30 ianuarie.

Cei Trei Ierarhi au fost 
printre cei mai mari 

învățători și păstori ai 
bisericii. Au încercat 

să călăuzească oame-
nii pentru a se închina 
lui Dumnezeu. Au fost 
episcopi și ulterior au 
fost cunoscuți drept 
luminătorii bisericii. 

Sf. Grigorie Teologul
Sf. Grigorie a înțeles cuvântul lui 
Dumnezeu și a încercat să ni-l 

explice. El a studiat Sf. Scriptură 
și a scris despre Sf. Treime. 
A fost un gânditor care și-a 

împărtășit dragostea de 
Dumnezeu.

Sf. Vasile cel Mare
Sf. Vasile provenea dintr-o 
familie de sfinți. A construit 

mănăstiri și spitale și a avut grijă 
de copiii săraci. A scris chiar și 
o liturghie pe care o folosim de 

zece ori pe an.

Sf. Ioan 
Gură de Aur

Sf. Ion a fost un orator faimos, fiind 
numit ”gură de aur”. El ne-a arătat 

cum să urmăm calea lui Dumnezeu 
în viața noastră de toate zilele. De 
asemenea, a scris Sfânta Liturghie 

pe care o oficiem cel mai des.

30 ianuarie



1. Sf. Vasile avea grijă de copiii  __  __  __  __  __  __.

2. Sf. Ioan Gură de Aur a scris Sfânta  __  __  __  __  __  __  __  __  __. 

3. Sf. Grigorie a înțeles cuvântul lui  __  __  __  __  __  __  __  __.

4. Cei Trei Ierarhi au fost printre cei mai mari  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __.

5. Îi sărbătorim pe cei Trei Ierarhi __  __  __  __  __  __  __  __.

Dumnezeu     împreună    săraci     învățători     Liturghie

Completați 
spațiile libere 

folosind 
cuvintele 

de mai jos.

RUGĂCIUNE - Troparul – Sf. Trei Ierarhi
Pe acești trei luminători mai mari ai dumnezeirii cei întreit strălucitoare, pe cei ce 

luminează lumea cu razele dumnezeieștilor învățături, pe râurile înțelepciunii cele cu 
miere curgătoare care adapă toată făptura cu apele cunoștinței de Dumnezeu, pe 

Marele Vasile și de Dumnezeu cuvântătorul Grigorie, împreună cu slăvitul Ioan, cel cu 
limba și cu cuvintele de aur, toți cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne cu cântări 

să-i cinstim; că aceștia Treimii pururea se roagă pentru noi!

Numele:____________________________________    Data:________________________

Colorați 
icoana.
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Lectură biblică:

Rugăciune
Troparul:

Activitate:

Repere:

Scopul lecției: Familiarizarea copiilor cu viețile Sf. Trei 
Ierarhi: Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gură de 
Aur și Sf. Grigorie Teologul. 
ZI DE SĂRBĂTOARE – 30 IANUARIE

Sf. Trei Ierarhi urmează Biblia
“Nu uitați să faceți bine și să împărtășiți ceea ce aveți, pentru că lui Dumne-
zeu astfel de jertfe Îi plac!” Evrei 13:16

Pe acești trei luminători mai mari ai dumnezeirii cei întreit strălucitoare, pe cei 
ce luminează lumea cu razele dumnezeieștilor învățături, pe râurile înțelepciunii 
cele cu miere curgătoare care adapă toată făptura cu apele cunoștinței de Dum-
nezeu, pe Marele Vasile și de Dumnezeu cuvântătorul Grigorie, împreună cu 
slăvitul Ioan, cel cu limba și cu cuvintele de aur, toți cei iubitori de cuvintele lor, 
adunându-ne cu cântări să-i cinstim; că aceștia Treimii pururea se roagă pentru 
noi!
Explicați copiilor că acesta este un imn ce se cântă în ziua de sărbătoare.

1.  Cereți copiilor să completeze spațiile libere folosind lista de cuvinte. 

2. Cereți copiilor să coloreze icoana.

Sf. Vasile cel Mare 
Sf. Vasile provenea dintr-o familie de sfinți. A construit mănăstiri și spitale și a 
avut grijă de copiii săraci. A scris chiar și o liturghie pe care o folosim de zece ori 
pe an.

Sf. Ioan Gură de Aur 
Sf. Ion a fost un orator faimos, fiind numit ”gură de aur”. El ne-a arătat cum să 
urmăm calea lui Dumnezeu în viața noastră de toate zilele. De asemenea, a 
scris Sfânta Liturghie pe care o oficiem cel mai des.

Sf. Grigorie Teologul 
Sf. Grigorie a înțeles cuvântul lui Dumnezeu și a încercat să ni-l explice. El a 
studiat Sf. Scriptură și a scris despre Sf. Treime. A fost un gânditor care și-a 
împărtășit dragostea de Dumnezeu.

General 1 
Cei Trei Ierarhi au fost printre cei mai mari învățători și păstori ai bisericii. Au 
încercat să călăuzească oamenii pentru a se închina lui Dumnezeu. Au fost 
episcopi și ulterior au fost cunoscuți drept luminătorii bisericii. 

General 2 
Sfinții Ierarhi i-au apărut aievea Patriarhului din Constantinopol, Sf. Ioan Mavro-
pus, și i-au explicat că ei sunt egali în ochii lui Dumnezeu. S-a decis atunci ca 
cei Trei Ierarhi să fie sărbătoriți împreună în ziua de 30 ianuarie.

Sfinții Trei Ierarhi
{Ediția profesorului}
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