
Veșmintele preotului
Fișa 1

1. Răspundeți la următoarele întrebări:

a.

c.

e.
d.

f.

b.
Ce culoare poate avea o reverendă?

Cum se mai numește epitrahilul, în limbaj popular?

În ce situații se obișnuiește ca preoții să poarte reverendă?

Câte veșminte liturgice îmbracă preotul înainte de a sluji la Sfânta Liturghie?

Ce simbolizează felonul?

Care este ultimul lucru pe care îl face preotul după ce a îmbrăcat toate veșmintele liturgice?



2. Potriviți definițiile din coloana A cu cuvintele corecte din coloana B:

1. veșmânt care simbolizează puterea pe care Dumnezeu o dă slujitorilor Săi 
sau legăturile cu care a fost legat Mântuitorul Iisus Hristos în vremea Pătimi-
rii Sale 
2. mantie pe care preotul o îmbracă la final, peste toate celelalte veșminte 
liturgice
3. uniforma pe care preotul o poartă în biserică și în alte situații oficiale
4. veșmânt îmbrăcat peste epitrahil, care simbolizează ștergarul cu care 
Mântuitorul nostru S-a încins când a spălat picioarele ucenicilor
6. primul veșmânt care este îmbrăcat de către preot înainte de a sluji Sfânta 
Liturghie 
7. veșmânt sub forma unei fâșii de pânză, care este purtat la gât, cu capetele 
îndreptate în jos și unite

3. Potriviți veșmântul cu rugăciunea pe care o rostește preotul la îmbrăcarea acestuia:

„Bucura-se-va sufletul meu întru Domnul că m-a îmbrăcat în veșmântul 
mântuirii și cu haina veseliei m-a împodobit; ca unui mire mi-a pus cunună 

și ca pe o mireasă m-a împodobit cu podoabă.” 
„Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce varsă harul Său peste preoţii Săi, ca 
mirul pe cap, ce se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, ce se pogoară pe 

marginea veşmintelor lui.”
„Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere și a făcut fără 

prihană calea mea, Cel ce întocmește picioarele mele ca ale cerbului și peste 
cele înalte mă pune.”

Dreapta Ta, Doamne, s-a preaslăvit întru tărie; mâna Ta cea dreaptă, Doam-
ne, a sfărâmat pe vrăjmași și cu mulțimea slavei Tale ai zdrobit pe cei 

potrivnici.” 
și: 

„Mâinile Tale m-au făcut și m-au zidit; înțelepțește-mă și mă voi învăța 
poruncile Tale.”

„Preoții Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate și cuvioșii Tăi întru bu-
curie se vor bucura, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”
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