
Veșmintele Preotului

Iisus Hristos le-a spus Apostolilor: “... duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile…” 
(Mat. 28:19). Au călătorit în întreaga lume și au hirotonit mulți episcopi care, la rândul lor, 
au hirotonit mulți preoți pentru a răspândi mesajul lui Dumnezeu. Preoții slujesc biserica 
lui Dumnezeu pe pământ. Putem urma calea lui Dumnezeu și primi Sfintele Taine de la 
preotul nostru. Aceștia au primit harul Duhului Sfânt pentru a oficia slujbe religioase și o 
fac purtând îmbrăcăminte speciale numite veșminte.

Epigonatul (Bederniță)
Aceasta este în formă de diamant și atârnă 
de la brâu. Este acordată preoților care au 
obținut un statut special în biserică. Este ca 
un scut și reamintește preotului că participă 
la un fel de război spiritual 
pentru răspândirea credinței.

Mânecuțele
Mânecuțele, aflate la încheieturile mâini-
lor preotului, reprezintă mâinile lui Dum-
nezeu care îl ajută să slujească credința 
cu putere și har. Ne amintesc, de aseme-
nea, de momentul când mâinile lui Iisus 
au fost legate în timpul pătimirii Sale.

Brâul
Acest brâu simbolizează faptul că 
preotul este pregătit și dispus să-L 
slujească pe Dumnezeu.

Epitrahilul
Epitrahilul atârnă în jurul 
gâtului preotului și se leagă în 
față. Este veșmântul principal 
al preotului, pe care îl poartă 
de fiecare dată când slujește. 
În partea de jos există niște 
fire care simbolizează creștinii 
ce depind de harul lui Dum-
nezeu, pe care îl primesc prin 
Sfintele Taine.

Felonul
Felonul reamintește preotului 
de mantia lui Iisus în timpul 
pătimirii Sale, iar panglicile din 
bordură reprezintă sângele 
Lui. Preotul simte mărirea lui 
Dumnezeu atunci când pune 
acest ultim veșmânt.

Stiharul
Stiharul este de obicei 
de culoare deschisă și 
simbolizează puritatea 
sufletului, fericirea și 
mântuirea.

Învățăm despre veșmintele preotului în Biblie
  “Fratelui tău Aaron, să-i faci haine sfinte, ca să-i slujească de cinste și podoabă. Vorbește cu toți cei destoinici, 

cărora le-am dat un duh de pricepere, să facă veșmintele lui Aaron, ca să fie sfințit, și să-Mi împlinească slujba de 
preot. Iată veșmintele pe care le vor face: un pieptar, un efod, o mantie, o tunică lucrată la gherghef, o mitră și un 
brâu. Să facă fratelui tău Aaron și fiilor săi, veșminte sfinte, ca să-Mi împlinească slujba de preot. Să întrebuințeze 

aur, materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în subțire.”  
Exod 28:2-5
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Identificați fiecare 
veșmânt și 

colorați desenele.

Numele:____________________________________    Data:________________________

RUGĂCIUNEA “DE AUR”
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,

Miluiește-mă pe mine păcătosul.
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Introducere:

Rugăciunea
“de aur”:

Lectură biblică:

Repere:

Activitate:

Veșminte Preotului
{Ediția profesorului}

Scopul lecției: Copiii să înțeleagă care sunt diferitele 
veșminte ale preotului.

Iisus Hristos le-a spus Apostolilor: “... duceți-vă și faceți ucenici din toate 
neamurile…” (Mat. 28:19). Au călătorit în întreaga lume și au hirotonit mulți 
episcopi care, la rândul lor, au hirotonit mulți preoți pentru a răspândi mesa-
jul lui Dumnezeu. Preoții slujesc biserica lui Dumnezeu pe pământ. Putem 
urma calea lui Dumnezeu și primi Sfintele Taine de la preotul nostru. Aceștia 
au primit harul Duhului Sfânt pentru a oficia slujbe religioase și o fac purtând 
îmbrăcăminte speciale numite veșminte. 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
Miluiește-mă pe mine păcătosul.

Învățăm despre veșmintele preotului în Biblie
“Fratelui tău Aaron, să-i faci haine sfinte, ca să-i slujească de cinste și podoabă. 
Vorbește cu toți cei destoinici, cărora le-am dat un duh de pricepere, să facă 
veșmintele lui Aaron, ca să fie sfințit, și să-Mi împlinească slujba de preot. Iată 
veșmintele pe care le vor face: un pieptar, un efod, o mantie, o tunică lucrată 
la gherghef, o mitră și un brâu. Să facă fratelui tău Aaron și fiilor săi, veșminte 
sfinte, ca să-Mi împlinească slujba de preot. Să întrebuințeze aur, materii vopsite 
în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în subțire.” Exod 28:2-5

Epigonatul (Bederniță) 
Aceasta este în formă de diamant și atârnă de la brâu. Este acordată preoților 
care au obținut un statut special în biserică. Este ca un scut și reamintește preotu-
lui că participă la un fel de război spiritual pentru răspândirea credinței.

Mânecuțele 
Mânecuțele, aflate la încheieturile mâinilor preotului, reprezintă mâinile lui Dumne-
zeu care îl ajută să slujească credința cu putere și har. Ne amintesc, de aseme-
nea, de momentul când mâinile lui Iisus au fost legate în timpul pătimirii Sale.                               

Brâul 
Acest brâu simbolizează faptul că preotul este pregătit și dispus să-L slujească pe 
Dumnezeu.

Felonul 
Felonul reamintește preotului de mantia lui Iisus în timpul pătimirii Sale, iar pangli-
cile din bordură reprezintă sângele Lui. Preotul simte mărirea lui Dumnezeu atunci 
când pune acest ultim veșmânt.

Epitrahilul 
Epitrahilul atârnă în jurul gâtului preotului și se leagă în față. Este veșmântul prin-
cipal al preotului, pe care îl poartă de fiecare dată când slujește. În partea de jos 
există niște fire care simbolizează creștinii ce depind de harul lui Dumnezeu, pe 
care îl primesc prin Sfintele Taine.

Stiharul 
Stiharul este de obicei de culoare deschisă și simbolizează puritatea sufletului, 
fericirea și mântuirea.

Cereți copiilor să identifice diferitele veșminte și să coloreze desenele.

017-RO-ed04


