
Acolitul – Băiatul de Altar

Temeți-vă numai de Domnul și slujiți-L cu credincioșie din toată inima voastră; căci vedeți ce putere 
desfășură El printre voi.    Cartea 1 a Regilor 12:24

Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește 
cineva, Tatăl îl va cinsti.    Ioan 12:26

Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțămiri și să 
istorisesc toate minunile Tale. Doamne, eu iubesc locașul Casei Tale și locul în care locuiește slava Ta.  

Psalmi 25:6-8
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1.
Acoliții au multe sarcini de 
îndeplinit. Aceștia trebuie 
să aprindă lumânările, să 
pregătească cădelnița, să 
ducă crucea în timpul pro-

cesiunilor, să cunoască 
diferitele veșminte și 
obiecte sfinte, și să 

urmeze liturghia pentru a 
participa la Intrarea Mică 
și Mare, precum și la alte 

părți ale slujbelor.

Cuvântul ″acolit″ vine din limba greacă și înseamnă însoțitor fără de păcate. Acoliții 
sau băieții de altar au un rol foarte important în slujbele oficiate în Biserica Ortodoxă. 
Ei îi ajută pe preoți și episcopi să slujească mai bine pe Dumnezeu și Biserica. Băieții 
de altar reprezintă îngerii bisericii, deoarece sunt curați și sunt tot timpul dispuși să 

ajute pe oricine care are nevoie de ei. Rolul de acolit este o mare onoare.

3.
Acoliții poartă veșminte speciale: o 

tunică (stihar) care reprezintă puritatea 
sufletului, fericire și mântuire. Acoliților 

foarte mici li se permite să poarte un brâu 
îngust (orar) care reprezintă aripile unui 
înger, deoarece aceștia sunt considerați 
a fi curați. Acoliților mai mari li se va per-

mite să poarte orarul atunci când 
vor fi hirotoniți ca cititori ai bisericii și vor 

atinge puritatea spirituală. 

4.
Atunci când ești acolit trebuie să realizezi că 

slujirea lui Dumnezeu în acest fel este un privile-
giu. Vei avea șansa să fi expus direct la liturghie 
prin participarea la aceasta. Vei dobândi multe 
amintiri în timp ce vei îndeplini acest rol special 

în familia ortodoxă.

5.
Acoliții trebuie să se comporte întotdeauna într-un 

mod exemplar, atât înăuntrul cât și în afara bi-
sericii. Trebuie să fie întotdeauna pregătiți pentru 

slujbe prin citirea Sfintei Cărți, pentru a putea urma 
liturghia. De asemenea, trebuie să știe rugăciunile, 

de exemplu, Tatăl Nostru, Crezul și rugăciunile 
înainte de Sfânta Împărtășanie, și trebuie să 

cunoască diferitele părți ale bisericii.

2.
Cel mai important lucru pe 
care trebuie să-l înțeleagă 
băieții este că, atunci când 

sunt acoliți, oamenii îi 
respectă și depind de ei pen-
tru a se apropia de Dumne-

zeu prin rugăciune. Băieții de 
altar sunt un exemplu pentru 
ceilalți, așadar, trebuie să fie 
întotdeauna calmi, pioși și 

pregătiți să slujească.



DECU CERCUA     _ _ _ _    _ _ _ _ _

RENICUĂGU      _ _ _ _ _ _ _ _ _

CINȚĂLEDĂ       _ _ _ _ _ _ _ _ _

PĂTORA SAHIRT     _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _

ATUJĂ POTURLE     _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _

LĂRUMELIÂN     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

JULSAERI LIU DENUZUME    _ _ _ _ _ _ _    _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _

Decodificați cuvintele 
pentru a descoperi 
responsabilitățile 

acolitului.

RUGĂCIUNE
 Împăratul Măririi,

Căci a sluji Ție este lucru mare și înfricoșător,
Chiar pentru puterile cele cerești.

- Rugăciunea Preotului din timpul Heruvicului -

Numele:____________________________________    Data:________________________
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SLUJIREA LUI DUMNEZEU
LUMÂNĂRILE  CĂDELNIȚĂ
AJUTĂ PREOTUL  DUCE CRUCEA
POARTĂ STIHAR  RUGĂCIUNE



Introducere:

Lectură biblică:

Rugăciune:

Activitate:

Repere:

Scopul lecției: Copii să se familiarizeze cu rolul și 
responsabilitățile băiatului de altar 
(acolitului).

Cuvântul ″acolit″ vine din limba greacă și înseamnă însoțitor fără de păcate. 
Acoliții sau băieții de altar au un rol foarte important în slujbele oficiate în Biserica 
Ortodoxă. Ei îi ajută pe preoți și episcopi să slujească mai bine pe Dumnezeu și 
Biserica. Băieții de altar reprezintă îngerii bisericii, deoarece sunt curați și sunt tot 
timpul dispuși să ajute pe oricine care are nevoie de ei. Rolul de acolit este o mare 
onoare.
Temeți-vă numai de Domnul și slujiți-L cu credincioșie din toată inima voastră; căci vedeți ce 
putere desfășură El printre voi.  Cartea 1 a Regilor 12:24

Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă 
Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti.   Ioan 12:26

Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc în 
mulțămiri și să istorisesc toate minunile Tale. Doamne, eu iubesc locașul Casei Tale și locul 
în care locuiește slava Ta.  Psalmi 25:6-8

Împăratul Măririi,
Căci a sluji Ție este lucru mare și înfricoșător,
Chiar pentru puterile cele cerești.
- Rugăciunea Preotului din timpul Heruvicului -

Cereți copiilor să decodifice cuvintele pentru a descoperi responsabilitățile acolitului. 

1.  Acoliții au multe sarcini de îndeplinit. Aceștia trebuie să aprindă lumânările, să 
pregătească cădelnița, să ducă crucea în timpul procesiunilor, să cunoască diferitele 
veșminte și obiecte sfinte, și să urmeze liturghia pentru a participa la Intrarea Mică și 
Mare, precum și la alte părți ale slujbelor.

2.  Cel mai important lucru pe care trebuie să-l înțeleagă băieții este că, atunci când sunt 
acoliți, oamenii îi respectă și depind de ei pentru a se apropia de Dumnezeu prin 
rugăciune. Băieții de altar sunt un exemplu pentru ceilalți, așadar, trebuie să fie întot-
deauna calmi, pioși și pregătiți să slujească.

3.  Acoliții poartă veșminte speciale: o tunică (stihar) care reprezintă puritatea sufletului, 
fericire și mântuire. Acoliților foarte mici li se permite să poarte un brâu îngust (orar) care 
reprezintă aripile unui înger, deoarece aceștia sunt considerați a fi curați. Acoliților mai 
mari li se va permite să poarte orarul atunci când vor fi hirotoniți ca cititori ai bisericii și 
vor atinge puritatea spirituală. 

4.  Atunci când ești acolit trebuie să realizezi că slujirea lui Dumnezeu în acest fel este un 
privilegiu. Vei avea șansa să fi expus direct la liturghie prin participarea la aceasta. Vei 
dobândi multe amintiri în timp ce vei îndeplini acest rol special în familia ortodoxă.

5.   Acoliții trebuie să se comporte întotdeauna într-un mod exemplar, atât înăuntrul cât 
și în afara bisericii. Trebuie să fie întotdeauna pregătiți pentru slujbe prin citirea Sfin-
tei Cărți, pentru a putea urma liturghia. De asemenea, trebuie să știe rugăciunile, de 
exemplu, Tatăl Nostru, Crezul și rugăciunile înainte de Sfânta Împărtășanie, și trebuie să 
cunoască diferitele părți ale bisericii.
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