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Cuvânt	înainte	

Dragă	tinere,	

această	carte	ne	ajută	să	înțelem	cum	să	creștem	bine,	fiind	
atent	la	tot	ceea	ce	suntem,	adică	trup	și	suflet!	

Așa	l-a	creat	Dumnezeu	pe	primul	om	și	așa	sunt	toți	
oamenii:	

Și	a	zis	Dumnezeu:	“Să	facem	om	după	chipul	și	asemănarea	
Noastră,	 ca	 să	 stăpânească	 peștii	 mării,	 păsările	 cerului,	
animalele	 și	 toate	 vietățile	 ce	 se	 târăsc	 pe	 pământ,	 și	 să	
stăpânească	tot	pământul!”.	Atunci,	luând	Dumnezeu	țărână	
din	pământ,	a	făcut	(l-a	modelat)	pe	om	și	a	suflat	în	fața	lui	
suflare	de	viață	și	așa	s-a	făcut	omul	ființă	vie	(Geneza).	

	 Așadar,	fiecare	om	are	un	trup	și	un	suflet,	care	este	
suflarea	lui	Dumnezeu,	adică	Spiritul	Sfânt.	

	 ”Într-o	 zi	 frumoasă	 de	 primăvară,	 dintr-un	 cuib	
ascuns	 bine	 în	 stufosul	 stejar	 din	 deal,	 a	 ieșit	 la	 viață	 un	
frumos	pui	de	pasăre.	Zilele	treceau,	el	creștea,	iar	culorile	
penelor	acestui	puișor	 încântau	pe	 toți	 care	 îl	vedeau.	Era	
unic,	fiecare	parte	a	corpului	său	era	colorată	diferit,	astfel	
căpșorul	 era	galben,	pe	gât	 avea	o	pată	 roz,	 spatele	era	 în	
culorile	 curcubeului,	pieptul	 roșu,	 codița	 în	 culori	 albastre	
și	 verzi,	 o	 aripă	albă	 și	 cealaltă	gri.	Micuțul	puișor	 însă	 își	
iubea	mai	mult	aripa	gri	și	o	îngrijea,	o	antrena,	o	făcea	tot	
mai	puternică,	pe	când	aripa	albă,	neglijată	și	neîngrijită,	a	
rămas	mică.	Venind	vremea	să	își	ia	zborul	spre	țările	calde,	

Cuvânt înainte
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împreună	cu	celelalte	păsări,	a	descoperit	că	nu	poate	zbura	
bine,	mai	mult	se	rotea	în	aer	în	cercuri	care	îl	aduceau	de	
unde	a	plecat.	Abia	atunci	a	înțeles	cât	este	de	important	să	
te	 îngrijești	de	ambele	aripi	pentru	a	putea	zbura	 în	viață	
mai	ușor	și	drept.”	

	 Din	 această	 povestioară	 trebuie	 să	 învățăm	 să	 ne	
îngrijim	 atât	 de	 trup,	 cât	 și	 de	 suflet,	 acestea	 fiind	 aripile	
noastre	cu	care	trebuie	să	zburăm	în	viață.	

	 Iată	de	ce	e	necesar	acest	îndrumar	pentru	tine!	
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Rugăciune	pentru	pregătire	

	

Preasfântă	 Fecioară	
Marie,	 scumpa	 mea	 Mamă	
Cerească,	eu	vin	cu	bucurie	
la	 școala	 Fiului	 tău	 Isus.	 El	
este	adevăratul	Învățător	și	
Dumnezeul	 meu,	 doar	 El	
are	cuvintele	vieții	veșnice.	
Te	 rog,	 ajută-mă	 să	 înțeleg	
bine	 învățăturile	 Sale	 și	 să	
le	 îndeplinesc,	 ca	 să	 mă	
pregătesc	 spre	 a	 îngriji	
sufletul	meu	întreaga	viață.	 	 	
	 	

Despre	Dumnezeu	

1. Cine	este	Dumnezeu?	
Dumnezeu	 este	 spirit	 desăvârșit,	 Creatorul	 și	 Domnul	
cerului	și	al	pământului,	Tatăl	tuturor	oamenilor.	

2. De	ce	spunem	că	Dumnezeu	este	spirit?	
Dumnezeu	este	 spirit	pentru	 că	este	o	 ființă	 fără	 trup.	
De	aceea	nu	îl	putem	percepe	cu	simțurile	noastre.	

3. Ce	înseamnă	că	Dumnezeu	este	desăvârșit?	
Dumnezeu	este	desăvârșit	pentru	că	are	toate	însușirile	
bune	 fără	 număr	 și	 fără	 măsură,	 este	 perfect	 în	
bunătate.	

Rugăciune pentru pregătire
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4. Cum	este	Dumnezeu?	
Dumnezeu	 este	 veșnic,	 omniprezent,	 atotștiutor,	
atotputernic,	sfânt,	drept,	milostiv	etc.	

5. Ce	înseamnă	că	Dumnezeu	este	veșnic?	
Dumnezeu	este	veșnic	pentru	 că	nu	are	nici	 început	 și	
nici	sfârșit.	

6. Unde	este	Dumnezeu?	
Dumnezeu	 este	 pretutindeni:	 în	 cer,	 pe	 pământ	 și	 în	
orice	loc,	adică	este	omniprezent.	

7. Știe	și	vede	Dumnezeu	totul?	
Da,	Dumnezeu	 știe	 și	 vede	 totul,	 trecutul,	 prezentul	 și	
viitorul,	chiar	și	gândurile	și	dorințele	noastre	cele	mai	
ascunse:	El	este	atotștiutor.	

8. Poate	Dumnezeu	să	facă	tot	ce	voiește?	
Da,	 Dumnezeu	 poate	 să	 facă	 tot	 ce	 voiește:	 El	 este	
atotputernic,	a	creat	totul	doar	prin	cuvânt.	

9. Ce	înseamnă	că	Dumnezeu	este	sfânt?	
Dumnezeu	 este	 sfânt	 pentru	 că	 este	 Iubire	 absolută,	
care	refuză	total	răul	și	este	izvorul	binelui.	

10. Ce	înseamnă	că	Dumnezeu	este	drept?	
Dumnezeu	este	drept	pentru	că	nu	îl	lasă	nerăsplătit	pe	
cel	ce	face	binele	și	nepedepsit	pe	cel	ce	face	răul.	

11. Ce	înseamnă	că	Dumnezeu	este	milostiv?	
Dumnezeu	este	milostiv	pentru	că	îi	iartă	cu	bucurie	pe	
păcătoșii	 care	 se	 căiesc	 pentru	 păcatele	 lor,	 așteptând	
cu	răbdare	întoarcerea	lor	la	comuniunea	cu	El.	
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12. Câte	persoane	sunt	în	Dumnezeu?	
În	 Dumnezeu	 sunt	 trei	 persoane:	 Tatăl,	 Fiul	 și	 Spiritul	
Sfânt.		

13. Sunt	mai	mulți	dumnezei?	
Nu	 sunt	 mai	 mulți	 dumnezei,	 aceste	 trei	 persoane	
formează	 un	 singur	 Dumnezeu,	 se	 mai	 numește	 și	
Preasfânta	Treime.	

14. Prin	 ce	 semn	 ne	 arătăm	 credința	 noastră	 în	
Dumnezeu?	
Noi	 arătăm	 credința	 noastră	 în	 Dumnezeu	 sau	 Sfânta	
Treime	prin	Semnul	Sfintei	Cruci.	
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Despre	îngeri	şi	cei	dintâi	oameni	

Preasfânta	Treime,	împinsă	numai	de	iubirea	sa	infinită,		
a	dorit	să	creeze	(în	afara	lucrurilor	materiale	care	există	în	
lume)	persoane	inteligente	și	 libere	 care	să	o	poată	 iubi	
și	 cu	 care	 să	 poată	 împărți	 fericirea	 sa	 divină.	 În	 cele	 ce	
urmează,	vom	vedea	istoria	acestor	ființe	inteligente,	adică	
a	 îngerilor	 și	 a	 oamenilor,	 pentru	 că	numai	 cunoscând-o	
vei	putea	înțelege	cât	te-a	iubit	Dumnezeu	și	cât	trebuie	să-l	
iubești	tu	pentru	a	fi	fericit.	

• Istoria	 îngerilor	 și	 a	 oamenilor	 este	 deci	 istoria	 iubirii	
divine	pentru	ființele	sale	preferate.	

• Dar	 aceasta	 este	 și	 o	 istorie	 a	 păcatului,	 pentru	 că,	 așa	
cum	îți	voi	spune,	multe	dintre	aceste	 ființe	au	răspuns	cu	
"nu"	iubirii	lui	Dumnezeu.	

• În	 sfârșit,	 este	 o	 istorie	 a	 iubirii	 divine	 reînnoite,	 care,	
pentru	a	 salva	 ființele	 sale	de	păcat,	 l-a	 trimis	pe	 singurul	
său	 Fiu	 pe	 pământ	 pentru	 a	 deveni	 fratele	 și	 Mântuitorul	
nostru.	
1. A	făcut	Dumnezeu	doar	lumea	văzută?	

Dumnezeu	 a	 creat	 atât	 lumea	 văzută,	 cât	 și	 pe	 cea	
nevăzută.	 Lumea	 nevăzută	 este	 formată	 din	 spirite,	
pe	care	noi	le	numim	Îngeri	și	care	sunt	nemuritori.	

2. A	creat	Dumnezeu	și	îngeri	răi?	
Dumnezeu	 i-a	 creat	 pe	 toți	 îngerii	 buni	 și	 fericiți,	
însă	 le-a	 dat	 libertatea	 de	 a	 alege,	 așa	 cum	 și	 noi	
avem	această	libertate.	
	
	

Despre îngeri şi cei dintâi oameni
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3. De	ce	sunt	acum	îngeri	buni	și	îngeri	răi?	
Pentru	 că	 unii	 îngeri	 au	 ales	 răul,	 Dumnezeu	 i-a	
alungat	 din	Rai,	 și	 de	 atunci	 ei	 nu	mai	 sunt	 fericiți,	
așa	că	încearcă	mereu	să	influențeze	în	rău	alegerile	
oamenilor	 pentru	 că	 sunt	 invidioși	 pe	 cei	 fericiți,	
care	îl	aleg	mereu	pe	Dumnezeu.	

4. Cum	se	numesc	îngerii	răi?	
Îngerii	 răi	 se	 numesc	 duhuri	 necurate	 sau	 diavoli,	
pentru	 că	 gândesc	 răul	 și	 încearcă	 mereu	 să	 ne	
dezbine.	

5. Ce	rol	au	îngerii	buni?	
Îngerii	 sunt	 împărțiți	 în	 9	 cete,	 fiecare	 are	 un	 rol	
foarte	important	în	protejarea	lumii.	Îngerii	păzitori	
sunt	acea	categorie	care	au	rolul	de	a	ne	proteja,	de	a	
se	 ruga	 pentru	 noi	 și	 de	 a	 ne	 îndemna	 să	 alegem	
binele.	

	
6. 	Din	ce	e	format	omul?	

Omul	 este	 format	 din	 trup	 trecător	 şi	 suflet	
nemuritor.	
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7. Cum	au	fost	cei	dintâi	oameni?	
Cei	 dintâi	 oameni	 se	 numeau:	 Adam	 şi	 Eva.	
Dumnezeu	 l-a	 făcut	 întâi	pe	Adam,	din	pământ,	și	 a	
suflat	peste	el;	astfel,	omul	a	prins	viață;	acea	suflare	
se	 numește	 Spirit.	 Mai	 apoi	 a	 creat-o	 pe	 Eva,	 din	
coasta	 lui	 Adam,	 și	 i-a	 așezat	 pe	 ei	 în	 Rai.	 Atunci	
oamenii	erau	sfinți	și	drepți.	

	
8. Ce	păcat	au	făcut	Adam	şi	Eva?	

Adam	 şi	 Eva	 nu	 au	 ascultat	 de	 porunca	 lui	
Dumnezeu	şi	au	mâncat	din	pomul	oprit.	
Păcatul	 lor	 se	 numeşte	 păcatul	 strămoşesc;	 și	 ca	
urmare	 a	 acestui	 păcat,	 Dumnezeu	 a	 închis	 Raiul	
pentru	oameni	și	 a	 apărut	moartea,	 care	 înainte	nu	
era.	 Păcatul	 strămoșesc	 este	 starea	 de	 vină	 și	 rău	
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12 

care	a	fost	transmisă	fiecărui	om	de	la	Adam	până	în	
zilele	noastre.	

9. Ce	 s-ar	 fi	 întâmplat	 cu	 oamenii	 dacă	Dumnezeu	
nu	ar	fi	avut	milă	de	ei?	
Dacă	 Dumnezeu	 nu	 ar	 fi	 avut	 milă	 față	 de	 oameni,	
niciunul	nu	s-ar	fi	putut	mântui.	El	însă	a	promis	un	
Mântuitor,	 un	 Om-Dumnezeu	 care	 să	 repare	
neascultarea	primului	om,	Adam.	

10. Cum	se	șterge	păcatul	strămoșesc?	
Păcatul	strămoșesc	se	șterge	prin	Botez.	

Despre	Mântuitor	

	

	 Și	acum	a	venit	momentul	cel	mai	frumos,	acela	de	a	
vorbi	despre	ISUS.	Tu	știi	deja	că	Dumnezeu	trăiește	veșnic	
fericit	în	trei	Persoane,	care	sunt	Tatăl,	Fiul	și	Sfântul	Spirit.	
Ei	 bine,	 pentru	 a	 ne	 salva	 din	 păcat	 și	 din	 infern,	 Tatăl	
ceresc,	 care	 ne	 iubește	 dintotdeauna,	 chiar	 dacă	 suntem	
păcătoși,	 l-a	trimis	pe	pământ	pe	Fiul	său	preaiubit,	pe	
Mântuitorul,	 care	 s-a	 făcut	 om	 luând	 numele	 de	 ISUS.	
Acesta	este	marele	mister	al	ÎNTRUPĂRII.	
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13 

1. Cine	este	Mântuitorul?	

Mântuitorul	 trimis	 de	 Dumnezeu	 pentru	 a	 repara	
greșeala	 primului	 om	 este	 Isus	 Cristos,	 însuși	 Fiul	
Său.	 El	 s-a	 făcut	 om,	 a	 primit	 firea	 omenească	 și	 a	
ales-o	 ca	 mamă	 pe	 o	 fată	 fără	 păcat,	 aceasta	 se	
numește	 Maria.	 Astfel,	 Isus	 Cristos	 s-a	 născut	 prin	
puterea	și	lucrarea	Spiritului	Sfânt.	

2. Cum	numim	acest	mister	al	Nașterii?	
Acest	 mister	 și	 unic	 moment	 întâmplat	 vreodată	 îl	
numim	Întruparea	Fiului	lui	Dumnezeu.	

3. Cum	a	fost	acel	moment?	
Cu	mult	timp	în	urmă,	într-o	grotă	de	lângă	Betleem,	
o	localitate	din	Israel,	 în	toiul	nopții	s-a	născut	Isus,	
Fiul	lui	Dumnezeu.	Mama	sa,	Maria,	era	împreună	cu	
un	om	bătrân,	pe	nume	Iosif,	care	era	purtătorul	de	
grijă	al	ei,	și	mai	apoi	și	al	lui	Isus.	

4. Când	 sărbătorim	 această	 minunată	 zi	 de	
naștere?	
Noi	sărbătorim	nașterea	 lui	 Isus	 în	ziua	de	Crăciun,	
în	 fiecare	an	pe	data	de	25	decembrie,	 fiind	cel	mai	
frumos	cadou	pe	care	Dumnezeu	l-a	făcut	omului.	
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5. Cum	a	copilărit	Isus?	
Isus	a	 fost	asemenea	vouă,	un	copil	 foarte	 jucăuș	și	
ascultător.	 A	 copilărit	 în	 localitatea	 Nazaret	 și	 a	
învățat	 meseria	 de	 tâmplar	 de	 la	 Iosif.	 A	 crescut	
urmând	 toate	 regulile	 casei	 și	 ale	 neamului,	 astfel	
cunoaștem	că	mergea	anual	 în	pelerinaj	 la	Templul	
din	Ierusalim	împreună	cu	familia	și	cei	apropiați.	

6. Ce	 s-a	 întâmplat	 când	 Isus	 Cristos	 a	 împlinit	
treizeci	de	ani?	
Când	 Isus	 a	 împlinit	 treizeci	 de	 ani,	 a	 început	 să	
vorbească	 oamenilor	 despre	 Dumnezeu.	 El	 a	 fost	
botezat	în	râul	Iordan	de	către	Ioan	Botezătorul	și-a	
ales	doisprezece	prieteni	pe	care	 i-a	numit	Apostoli	
și	 a	 început	 să	 predice	 Evanghelia	 și	 să	 facă	 multe	
minuni,	astfel	arăta	puterea	Lui	Dumnezeu.	

7. Ce	a	făcut	Isus	pentru	noi?	
În	 câteva	 cuvinte	 putem	 spune	 că	 Isus	 a	 făcut	 trei	
lucruri:	ne-a	 învățat	că	Dumnezeu	este	Tatăl	nostru	
și	ne	iubește	atât	de	mult	încât	dorește	ca	toți	să	fim	
fiii	 Lui,	 ne-a	 dat	 dovezi	 că	 este	 Fiul	 lui	 Dumnezeu	
prin	miracolele	 făcute,	dar	mai	ales	prin	 faptul	că	a	
înviat	 din	 morți	 a	 treia	 zi,	 s-a	 jertfit	 pentru	 noi	 pe	
Cruce	pentru	a	repara	greșeala	făcută	de	primul	om,	
Adam.	 A	 înviat	 din	 morți	 pentru	 a	 ne	 arăta	 că	
dorește	de	la	noi	și	trupul,	și	sufletul.	
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8. Ce	știm	despre	evenimentul	Învierii	lui	Isus?	
Isus	a	fost	răstignit	pe	o	Cruce	pe	muntele	Calvar	din	
Ierusalim,	dar	după	ce	a	murit	și	a	rămas	trei	zile	în	
mormânt,	 a	 Înviat!	 Acest	 eveniment	 îl	 celebrăm	 în	
fiecare	an	la	Sărbătoarea	Paștilor...	

	
...cântând:	
	 Cristos	a	înviat	din	morți	
	 cu	moartea	pe	moarte	călcând	
	 și	celor	din	morminte	

viață	dăruindu-le!	
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9. Ce	s-a	întâmplat	mai	apoi?	
După	 ce	 a	 înviat	 din	 morți,	 Isus	 a	 rămas	 încă	
patruzeci	de	zile	pe	pământ,	alături	de	prietenii	săi.	
După	aceste	zile,	El	s-a	Înălțat	la	ceruri,	s-a	întors	la	
Tatăl,	 pentru	 ca	 așa	 să	 nu	 mai	 fie	 doar	 într-un	 loc,	
spre	exemplu	în	Israel,	ci	să	poată	fi	pretutindeni,	de	
acolo	de	sus.	

	

Despre	păcat	

	 Când	Dumnezeu	l-a	creat	pe	om,	a	pus	în	sufletul	lui	
regulile	pentru	a	fi	fericit:	aceste	reguli	sunt	poruncile.	Ele	
sunt	 ca	 o	 scară	 ce	 ne	 conduce	 la	 fericirea	 paradisului.	
Urcarea	ei	cere	oboseală,	dar,	cu	ajutorul	lui	Dumnezeu,	toți	
putem	reuși!	

Poruncile	 lui	 Dumnezeu	 pot	 fi	 comparate	 cu	 șinele	
trenului:	 numai	 cine	 le	 urmează	 va	 ajunge	 la	 gara	
paradisului;	cine	însă	nu	le	urmează,	săvârșind	păcatul,	va	
deraia	 de	 pe	 șine	 provocând	 o	 catastrofă.	 Astfel,	 fiecare	
păcat	aduce	daune	nu	numai	celui	ce-l	comite,	ci	și	tuturor	
celorlalți	oameni	 care,	 în	mod	 inevitabil,	 suportă	 influența	
negativă	a	răului	care	a	intrat	în	lume.	
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Despre	păcat	

	 Când	Dumnezeu	l-a	creat	pe	om,	a	pus	în	sufletul	lui	
regulile	pentru	a	fi	fericit:	aceste	reguli	sunt	poruncile.	Ele	
sunt	 ca	 o	 scară	 ce	 ne	 conduce	 la	 fericirea	 paradisului.	
Urcarea	ei	cere	oboseală,	dar,	cu	ajutorul	lui	Dumnezeu,	toți	
putem	reuși!	

Poruncile	 lui	 Dumnezeu	 pot	 fi	 comparate	 cu	 șinele	
trenului:	 numai	 cine	 le	 urmează	 va	 ajunge	 la	 gara	
paradisului;	cine	însă	nu	le	urmează,	săvârșind	păcatul,	va	
deraia	 de	 pe	 șine	 provocând	 o	 catastrofă.	 Astfel,	 fiecare	
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Despre păcat
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1. Când	face	omul	un	păcat?	

	 Omul	 face	 un	 păcat	 când	 încalcă	 o	 poruncă	 a	 lui	
Dumnezeu	sau	a	Bisericii	cu	ştiinţă	şi	voinţă	deplină.	

	

2. Cum	poate	omul	să	facă	un	păcat?	

	 Omul	poate	să	facă	un	păcat	cu	gândul,	cu	cuvântul,	
cu	fapta	şi	cu	omisiunea.	

3. De	câte	feluri	sunt	păcatele?	

	 Păcatele	 sunt	 de	 două	 feluri:	 mari	 sau	 de	 moarte,	
mici	sau	lesneiertătoare.	

4. Când	face	omul	un	păcat	mare?	

	 Omul	 face	un	păcat	mare	când	încalcă	o	poruncă	cu	
ştiinţă	şi	voinţă	deplină.	
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5. Când	face	omul	un	păcat	mic?	

	 Omul	 face	un	păcat	mic	când	 încalcă	o	poruncă,	dar	
fără	ştiinţă	şi	voinţă	deplină.	

6. Ce	trebuie	să	știu	despre	aceste	păcate?	

Păcatele	 pe	 care	 le	 fac	 au	 puterea	 să	 îmi	 aleagă	
destinația,	locul	în	viața	eternă.	Astfel,	păcatele	mici	îmi	dau	
posibilitatea	 să	 ajung	 în	 cer,	 însă	 păcatele	 mari	 mă	 vor	
trimite	în	iad.	

	

7. Ce	este	iadul?	

	 Iadul	este	un	loc	de	suferinţă	veşnică	unde	merg	cei	
răi,	după	moarte.	

8. Ce	este	cerul?	

	 Cerul	 este	 un	 loc	 de	 fericire	 veşnică	 unde	merg	 cei	
buni,	după	moarte.	
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9. Care	 sunt	 indicațiile	 lui	 Dumnezeu	 ca	 să	 fiu	
un	om	bun?	

Dumnezeu	ne-a	dat	zece	porunci;	dacă	le	respectăm,	
vom	 trăi	 bine	 pe	 pământ	 și	 mai	 apoi	 vom	 câștiga	
Raiul.	

10. 	Care	sunt	cele	zece	porunci?	

Cele	zece	porunci	sunt	acestea:	
1. "Eu	 sunt	 Domnul	 Dumnezeul	 tău:	 Să	 nu	 ai	 alți	

dumnezei	 în	 afară	 de	 mine,	 să	 nu-ți	 faci	 chip	
cioplit,	ca	să	te	închini	lui.	

2. Să	 nu	 iei	 numele	Domnului	Dumnezeului	 tău	 în	
zadar.	

3. Adu-ți	aminte	să	sfințești	ziua	Domnului.	
4. Cinstește	 pe	 tatăl	 tău	 și	 pe	mama	 ta,	 ca	 să-ți	 fie	

ție	bine	și	să	trăiești	mult	pe	pământ.	
5. Să	nu	ucizi.	
6. Să	nu	faci	fapte	necurate.	
7. Să	nu	furi.	
8. Să	 nu	mărturisești	 strâmb	 împotriva	 aproapelui	

tău.	
9. Să	nu	poftești	femeia	aproapelui	tău.	
10. Să	nu	poftești	casa	aproapelui	tău	și	niciun	lucru	

ce	este	al	lui.	
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Și	noi	putem	păcătui?	
	

Asemenea	lui	Adam	și	Eva,	și	noi,	pentru	că	suntem	
liberi,	putem	să	nu	ne	supunem	poruncilor	lui	Dumnezeu	și	
să	 comitem	 păcate.	 Dacă	 nesupunerea	 noastră	 față	 de	
poruncile	 lui	Dumnezeu	 este	 una	 ușoară,	 -	 asemenea	 unei	
învinuiri,	 unei	 minciuni,	 o	 ceartă	 sau	 un	 cuvânt	 urât	 –	
atunci	păcatul	 comis	nu	ne	desparte	de	viața	 divină,	 chiar	
dacă	murdărește	puțin	 frumusețea	 sufletului	nostru.	Acest	
păcat	 este	numit	 lesne	 iertător,	 pentru	 că	este	 iertat	mai	
ușor	de	către	Dumnezeu.	

Dacă	însă	nesupunerea	noastră	față	de	poruncile	lui	
Dumnezeu	este	mult	mai	gravă	–	ca	furtul,	înjurătura,	fapte	
necurate,	neparticiparea	 la	Sfânta	Liturghie	duminica	 și	 în	
sărbători,	 toate	 acestea	 în	 mod	 voit,	 atunci	 păcatul	
murdărește	 îngrozitor	 sufletul	 nostru,	 ne	 face	 să	 pierdem	
viața	 divină	 și	 ne	 atragem	 meritul	 infernului,	 care	 este	 o	
moarte	veșnică.	Din	acest	motiv	se	mai	numește	și	păcat	de	
moarte.	

	

Și noi putem păcătui?
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Cum	se	iartă	păcatele?	

Dacă	avem	libertatea	de	a	lege,	de	multe	ori	nu	știm	
ce	 e	 bine	 pentru	 noi	 și	 alegem	 greșit.	 Cum	 putem	 să	 ne	
eliberăm	 de	 această	 alegere	 greșită?	 Ei	 bine,	 când	 o	
persoană	 comite	 un	 păcat	 îl	 supără	 pe	 Dumnezeu	 și	 își	
pătează	 sufletul.	 Ca	 o	 consecință	 a	 păcatului	 său,	 acea	
persoană	pierde	Raiul	și	e	 în	pericol	să	 fie	cucerită	de	 Iad,	
însă	 Mântuitorul	 nostru,	 Isus,	 ne-a	 dat	 un	 ajutor	 în	
Sacramentul	 numit	 Spovadă.	 Prin	 acest	 Sacrament	 ni	 se	
iartă	 toate	păcatele	și	ne	 împăcăm	cu	Dumnezeu	devenind	
iarăși	cetățeni	ai	Raiului.	

Despre	Sfânta	Biserică	şi	sacramente	

Pentru	a	da	tuturor	oamenilor	viața	sa	divină,	Isus	a	
dorit	să	reunească	în	jurul	său	bărbații	și	femeile	care	cred	
în	El,	 formând	cu	ei	o	"comunitate	vie",	căreia	El	 însuși	 i-a	
dat	denumirea	de	"Biserică".	

	

Cum se iartă păcatele?

Despre Sfânta Biserică şi sacramente
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Am	spus	o	"comunitate	vie"	pentru	că	Biserica	–	spre	
deosebire	de	alte	comunități	de	oameni	–	este	alcătuită	din	
persoane	care	participă	la	viața	divină	a	lui	Isus.	

Pentru	 a	 ne	 face	 să	 înțelegem	 cum	 se	 întâmplă	
aceasta,	 Isus	 a	 povestit	 parabola	 "Viței	 de	 vie	 și	 a	
mlădițelor".	 El	 a	 spus:"Eu	 sunt	 vița,	 voi	 sunteți	 mlădițele	
Fiecare	 mlădiță	 este	 legată	 de	 mine,	 primește	 viața	 mea	
Și	aduce	mult	rod…"	

	
Ce	mă	învață	Biserica?	

Biserica	 este	 o	 mare	 familie,	 formată	 din	 toți	 cei	
botezați,	 care	 mărturisesc	 aceeași	 credință,	 participă	 la	
aceleași	Sacramente	și	sunt	conduși	de	Papa	și	de	episcopii	
în	 comuniune	 cu	 el.	 Biserica	 este	 noul	 Popor	 al	 lui	
Dumnezeu	și,	în	același	timp,	Maica	și	învățătoarea	noastră.	

Biserica	 este	 un	 trup	 mistic:	 credincioșii	 formează	
împreună	 trupul,	 iar	 Isus	 Hristos	 este	 Capul.	 Sfânta	
Scriptură	 sugerează	 și	 alte	 imagini	 pentru	 Biserică:	
mireasă,	templu,	barcă,	viță	de	vie,	ogor,	turmă…	
1. Cine	a	întemeiat	Biserica?	

Isus	 Hristos	 a	 întemeiat	 Biserica,	 încredințând-o	
Apostolilor	cu	Sfântul	Petru	în	fruntea	lor.	
2. Care	este	misiunea	Bisericii?	

Misiunea	Bisericii	este	aceea	de	a	continua	misiunea	Fiului	
lui	 Dumnezeu	 pe	 pământ,	 predicând	 adevărul	 revelat,	
administrând	 Sacramentele	 și	 lucrând	 pentru	 mântuirea	
sufletelor	credincioșilor.	
	

Ce mă învață Biserica?

 

22 

Am	spus	o	"comunitate	vie"	pentru	că	Biserica	–	spre	
deosebire	de	alte	comunități	de	oameni	–	este	alcătuită	din	
persoane	care	participă	la	viața	divină	a	lui	Isus.	

Pentru	 a	 ne	 face	 să	 înțelegem	 cum	 se	 întâmplă	
aceasta,	 Isus	 a	 povestit	 parabola	 "Viței	 de	 vie	 și	 a	
mlădițelor".	 El	 a	 spus:"Eu	 sunt	 vița,	 voi	 sunteți	 mlădițele	
Fiecare	 mlădiță	 este	 legată	 de	 mine,	 primește	 viața	 mea	
Și	aduce	mult	rod…"	

	
Ce	mă	învață	Biserica?	

Biserica	 este	 o	 mare	 familie,	 formată	 din	 toți	 cei	
botezați,	 care	 mărturisesc	 aceeași	 credință,	 participă	 la	
aceleași	Sacramente	și	sunt	conduși	de	Papa	și	de	episcopii	
în	 comuniune	 cu	 el.	 Biserica	 este	 noul	 Popor	 al	 lui	
Dumnezeu	și,	în	același	timp,	Maica	și	învățătoarea	noastră.	

Biserica	 este	 un	 trup	 mistic:	 credincioșii	 formează	
împreună	 trupul,	 iar	 Isus	 Hristos	 este	 Capul.	 Sfânta	
Scriptură	 sugerează	 și	 alte	 imagini	 pentru	 Biserică:	
mireasă,	templu,	barcă,	viță	de	vie,	ogor,	turmă…	
1. Cine	a	întemeiat	Biserica?	

Isus	 Hristos	 a	 întemeiat	 Biserica,	 încredințând-o	
Apostolilor	cu	Sfântul	Petru	în	fruntea	lor.	
2. Care	este	misiunea	Bisericii?	

Misiunea	Bisericii	este	aceea	de	a	continua	misiunea	Fiului	
lui	 Dumnezeu	 pe	 pământ,	 predicând	 adevărul	 revelat,	
administrând	 Sacramentele	 și	 lucrând	 pentru	 mântuirea	
sufletelor	credincioșilor.	
	



26
 

23 

3. Cine	conduce	Biserica?	
Isus	 Cristos	 conduce	 Biserica,	 fiind	 Capul	 nevăzut	 al	 ei;	
capul	văzut	al	Bisericii	este	Papa,	urmașul	Sfântului	Petru.	
4. Cine	este	Papa?	

Papa	 este	 Vicarul	 lui	 Isus	 Cristos,	 păstorul	 Bisericii	
Universale,	 Episcopul	 Romei,	 capul	 Colegiului	 Episcopilor.	
El	are	autoritatea	supremă	și	finală	în	Biserică.	
5. Cine	sunt	urmașii	Apostolilor?	

Episcopii	 sunt	 urmașii	 Apostolilor,	 primind,	 prin	
succesiunea	 apostolică,	misiunea	 și	 puterea	 acestora:	 de	 a	
predica,	de	a	celebra	Sacramentele	și	de	a	conduce	Poporul	
lui	 Dumnezeu.	 Ei	 au	 autoritate	 asupra	 Bisericii	 locale,	
încredințată	grijii	lor	pastorale.	
6. Cine	sunt	preoții?	

Preoții	sunt	cei	care	îl	ajută	pe	episcop	în	slujirea	Poporului	
lui	 Dumnezeu.	 Ei	 își	 exercită	 slujirea	 în	 comuniune	 cu	
episcopul	propriu	și	sub	conducerea	sa.	
7. Poate	greși	Biserica	atunci	când	ne	învață	lucruri	

ce	privesc	credința	și	morala?	
Biserica,	 și	 chiar	 Papa	 singur,	 nu	 pot	 greși	 atunci	 când	
declară	 ca	 definitive	 învățături	 care	 privesc	 credința	 și	
morala,	datorită	asistenței	Spiritului	Sfânt.	
8. De	 ce	 poate	 Biserica	 să	 învețe	 adevărurile	 de	

credință?	
Biserica	 are	 de	 la	 Cristos	 autoritatea	 de	 a	 învăța,	 fiind	
totodată	 păstrătoarea	 tezaurului	 de	 credință.	 Acest	 tezaur	
cuprinde	Sfânta	Scriptură	și	Sfânta	Tradiție.	
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9. Ce	este	Sfânta	Tradiție?	
Sfânta	 Tradiție	 cuprinde	 transmiterea	 vie	 a	 Cuvântului	 lui	
Dumnezeu,	 transmitere	 făcută	 de-a	 lungul	 timpului	 de	
Păstorii	legitimi	ai	Bisericii.	
10. Ce	este	Sfânta	Scriptură?	

Sfânta	 Scriptură	 sau	 Biblia	 este	 cea	 mai	 importantă	 carte	
pentru	 creștini,	 deoarece	 conține	 Cuvântul	 lui	 Dumnezeu	
pus	în	scris	sub	inspirație	divină.	Este	de	fapt	o	colecție	de	
cărți,	grupate	în	două	mari	părți:	Vechiul	Testament	și	Noul	
Testament.	
	

Isus	ne	mântuieşte	în	Biserică	prin	Sacramente	
	

Și	 după	 ce	 a	 urcat	 la	 cer,	 Isus	 a	 rămas	 cu	 noi	 în	
Biserică,	 unde	 continuă	 să	 ne	 dea	 viața	 Sa	 divină	 prin	
Sacramnetele	Sale.	Sacramentele	sunt	gesturi	ale	lui	Isus	cu	
care	 ne	 sfințește	 prin	 acțiunea	 episcopilor	 și	 a	 preoților,	
care-l	reprezintă.	Isus	a	instituit	toate	sacramentele.	

Un	 sacrament	 sau	 o	 taină	 este	 un	 semn	 văzut,	
orânduit	 de	 Isus	 Cristos,	 prin	 care	 dobândim	 harul	
nevăzut	pentru	sfinţirea	sufletelor	noastre.	

Pentru	aceasta,	atunci	când	ne	apropiem	de	un	preot	
pentru	a	primi	un	Sacrament,	noi	ne	apropiem	de	Isus,	și	El	
ne	dă	viața	Sa	divină	și	ne	face	părtași	la	Paștele	Său,	adică	
la	Gloria	Sa.	
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9. Ce	este	Sfânta	Tradiție?	
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1. Botezul,	care	este	nașterea	la	viața	divină.	
2. Mirul,	care	ni-l	dă	pe	Spiritul	Sfânt.	
3. Euharistia	în	care	este	prezent	Isus	Cristos	viu.		
4. Pocăința,	ne	redă	viața	divină	pierdută	prin	păcat.	
5. Ungerea	bolnavilor,	care	sfințește	durerea.	
6. Preoția,	care	consacră	preoții	și	episcopii.	
7. Căsătoria,	care	sfințește	mirii	creștini.	
Cel	 mai	 mare	 sacrament	 este	 Euharistia,	 pentru	 că	 în	 ea	
este	 prezent	 Isus	 răstignit	 și	 înviat	 și	 pentru	 că	 din	 ea	 își	
trag	puterea	sfințitoare	celelalte	sacramente.	
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Sacramentul	Botezului	

Dacă	 este	 adevărat	 că	 Euharistia	 este	 cel	mai	mare	
Sacrament,	primul	care	trebuie	primit	este	Botezul,	pentru	
că	 acesta	 este	 ca	 o	 "poartă"	 prin	 care	 intrăm	ca	 să	 facem	
parte	 din	 Biserică.	 De	 aceea,	 el	 poate	 fi	 primit	 doar	 o	
singură	dată.	

Botezul	 este	 celebrat,	 în	 numele	 lui	 Isus,	 de	 către	
preot,	 care	 toarnă	 pe	 capul	 copilului	 apă,	 pronunțând	
cuvintele:	"N.,	eu	te	botez	în	numele	Tatălui,	și	al	Fiului,	și	al	
Sfântului	Spirit".	

Prin	Botez,	Spiritul	Sfânt	coboară	în	sufletul	copilului	și	
îl	 umple	 cu	 viața	 Sa	 divină,	 ștergând	 din	 acesta	 păcatul	
strămoșesc;	 de	 aceea	 este	 bine	 să	 botezăm	 copiii	 cât	mai	
curând	posibil.	Astfel,	prin	Botez	se	naște	un	nou	"creștin",	
adică	un	nou	fiu	al	lui	Dumnezeu,	un	nou	frate	al	lui	Isus	și	
un	nou	membru	al	Bisericii.	
	 	
1. Este	necesar	Botezul	pentru	mântuire?		

	 Da,	 Botezul	 este	 necesar	 pentru	 mântuirea	 celor	
cărora	 le-a	 fost	 vestită	 Evanghelia	 şi	 care	 au	 avut	
posibilitatea	de	a	fi	botezaţi.	

2. 	Care	sunt	efectele	Botezului?		

	 Efectele	 botezului	 sunt:	 iertarea	 păcatului	
strămoşesc,	 a	 păcatele	 personale	 şi	 pedepselor	 pentru	
păcatele	 comise	 până	 atunci;	 părtăşia	 la	 viaţa	 divină,	 prin	
primirea	 harului	 sfinţitor.	 Prin	 Botez	 devenim	 fii	 ai	 lui	
Dumnezeu,	 fraţi	 ai	 lui	 Isus,	 temple	 ale	 Spiritului	 Sfânt,	

Sacramentul Botezului
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membri	 ai	 Bisericii,	 moştenitori	 ai	 Împărăţiei	 Cerurilor,	
primim	virtuţile	teologale	şi	darurile	Spiritului	Sfânt.	

	

3. 	Ce	 se	 cere	 de	 la	 cel	 care	 doreşte	 să	 primească	
Botezul?		

De	 la	 cel	 care	 doreşte	 să	 primească	 Botezul	 se	 cere	
Mărturisirea	 de	 credinţă	 (rugăciunea	 Crezul),	 făcută	
personal	sau	prin	naşi,	în	cazul	copiilor	mici.		

4. 	Poate	fi	repetat	Sacramentul	Botezului?		

Sacramentul	Botezului	nu	poate	fi	repetat,	dat	fiind	că	prin	
primirea	lui	creştinul	este	însemnat	cu	un	sigiliu	(timbru	de	
apartenență)	 de	 neşters,	 care	 arată	 că	 îi	 aparţine	 pentru	
totdeauna	lui	Cristos.		

5. 	Ce	este	Mirul?		

	 Mirul	 este	 pecetluirea	 harului	 Botezului	 prin	 care	
primim	plinătatea	Spiritului	Sfânt,	pentru	a	putea	mărturisi,	
răspândi	şi	apăra	credinţa	creştină.		
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6. 	Care	sunt	efectele	Mirului?		

	 Mirul	întăreşte	în	noi	calitatea	de	fii	ai	lui	Dumnezeu,	
ne	 uneşte	 mai	 strâns	 cu	 Hristos,	 sporeşte	 în	 noi	 darurile	
Spiritului	 Sfânt,	 ne	 leagă	 mai	 strâns	 cu	 Biserica,	 ne	 face	
soldaţi	 ai	 lui	 Cristos,	 gata	 să	 răspândim	 şi	 să	 apărăm	
credinţa	creştină,	prin	cuvânt	şi	faptă,	şi	să	dăm	mărturie	cu	
mult	curaj	despre	Cristos.	

Sacramentul	Euharistiei	

Așa	 cum	 știți	 deja,	 Sacramentul	 cel	 mai	 mare	 pe	 care	
Isus	ni	l-a	dat	este	acela	al	Euharistiei,	pentru	că	în	ea	este	
prezent	însuși	Isus	viu	și	adevărat.	

1. 	Ce	este	Preasfânta	Euharistie?	

Iată	cum	Isus	a	instituit	acest	sacrament:	
Apropiindu-se	ziua	morții	sale,	în	seara	zilei	de	joi,	pe	care	
noi	o	numim	"sfântă",	Isus	și-a	chemat	apostolii	să	mănânce	
cu	el	cina	pascală,	despre	care	știa	că	va	fi	ultima	din	viața	
sa.	Au	mers	pentru	aceasta	 într-o	 sală	mare	 și	 au	pregătit	
cina.	 Și	 iată	 că,	 în	 timp	 ce	 mâncau,	 Isus	 a	 luat	 pâinea	 și,	
binecuvântând-o,	 a	 frânt-o	 și	 a	 dat-o	 ucenicilor	 săi,	
spunând:	"Luați	și	mâncați:	acesta	este	trupul	meu".	

	

Sacramentul Euharistiei
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Apoi	 a	 luat	 potirul	 cu	 vin,	 i-a	 mulțumit	 lui	
Dumnezeu,	 Tatăl	 său,	 și	 l-a	 dat	 ucenicilor	 săi,	 spunând:	
"Luați	și	beți	din	acesta	toți:	acesta	este	potirul	sângelui	meu,	
al	 noului	 și	 veșnicului	 legământ,	 care	 pentru	 voi	 și	 pentru	
mulți	se	varsă	spre	iertarea	păcatelor".	

	
La	 sfârșit,	 adresându-se	 apostolilor	 săi,	 a	 spus:	

"Faceți	aceasta	în	amintirea	mea!"	
La	 cuvintele	 lui	 Isus,	 pâinea	 pe	 care	 o	 avea	 în	 mână	 a	

devenit	Trupul	Său	și	vinul	ce	era	în	potir	a	devenit	Sângele	
Său,	același	sânge	pe	care	Isus	l-a	vărsat	pentru	noi,	murind	
pe	cruce.	

Preasfânta	 Euharistie	 este	 Sacramentul	 prin	 care	 ni	 se	
oferă	 în	 mod	 real	 însăşi	 viața	 lui	 Isus	 Cristos,	 El	 ne	 oferă	
Trupul	 şi	 Sângele	 Său,	 sub	 chipul	 pâinii	 şi	 al	 vinului,	 ca	
hrană	pentru	sufletele	noastre.	

2. Când	a	instituit	Isus	Cristos	acest	Sacrament?		

	 Isus	 Cristos	 a	 instituit	 Sacramentul	 Euharistiei	 la	
Cina	 cea	 de	 Taină,	 în	 Joia	 Patimilor,	 când	 a	 binecuvântat	
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pâinea	 şi	 vinul	 şi	 le-a	 dat	 Apostolilor	 Săi,	 spunând:	 „Luaţi,	
mâncaţi;	acesta	este	Trupul	Meu…	Beţi	dintru	acesta	toţi,	că	
acesta	este	Sângele	Meu…”	(Matei	26,26-28).		

3. 	Ce	primim	în	Sfânta	Împărtăşanie?	

	 În	Sfânta	Împărtăşanie	noi	primim	Trupul	şi	Sângele	
Domnului	nostru	Isus	Cristos	sub	chipul	pâinii	şi	al	vinului.	

4. 	Când	trebuie	să	ne	împărtăşim?	

	 Noi	 trebuie	 să	 ne	 împărtăşim	 de	 fiecare	 dată	 când	
participăm	 la	 Sfânta	 Liturghie.	 Acest	 lucru	 înseamnă	 că	
trebuie	să	ne	ferim	de	păcat,	iar	dacă	am	făcut	ceva	rău,	să	
mergem	 la	preot	și	 să	ne	mărturisim	păcatele	pentru	a	ne	
curăți	sufletul	și	a-L	primi	pe	Isus	prin	Sfânta	Împărtășanie.	
Isus	Cristos	vine	și	se	unește	cu	noi	în	mod	tainic	la	Sfânta	
Liturghie	când	ne	cuminecăm/primim	Sfânta	Împărtășanie.	

5. 	Ce	este	Sfânta	Liturghie?	

	 Sfânta	Liturghie	este	memorialul	Paștelui	lui	Cristos,	
actualizarea	și	oferirea	sacramentală	a	 jertfei	Sale	unice	 în	
liturgia	Bisericii.	

Să	recapitulăm	Euharistia	

	

Așa	 cum	 știm,	 la	 cuvintele	 pronunțate	 de	 Isus	 la	
ultima	cină,	pâinea	pe	care	o	avea	în	mână	a	devenit	Trupul	
Său	și	vinul	care	era	în	potir	a	devenit	Sângele	Său.	

Să recapitulăm Euharistia
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Domnului	nostru	Isus	Cristos	sub	chipul	pâinii	şi	al	vinului.	

4. 	Când	trebuie	să	ne	împărtăşim?	

	 Noi	 trebuie	 să	 ne	 împărtăşim	 de	 fiecare	 dată	 când	
participăm	 la	 Sfânta	 Liturghie.	 Acest	 lucru	 înseamnă	 că	
trebuie	să	ne	ferim	de	păcat,	iar	dacă	am	făcut	ceva	rău,	să	
mergem	 la	preot	și	 să	ne	mărturisim	păcatele	pentru	a	ne	
curăți	sufletul	și	a-L	primi	pe	Isus	prin	Sfânta	Împărtășanie.	
Isus	Cristos	vine	și	se	unește	cu	noi	în	mod	tainic	la	Sfânta	
Liturghie	când	ne	cuminecăm/primim	Sfânta	Împărtășanie.	

5. 	Ce	este	Sfânta	Liturghie?	

	 Sfânta	Liturghie	este	memorialul	Paștelui	lui	Cristos,	
actualizarea	și	oferirea	sacramentală	a	 jertfei	Sale	unice	 în	
liturgia	Bisericii.	

Să	recapitulăm	Euharistia	

	

Așa	 cum	 știm,	 la	 cuvintele	 pronunțate	 de	 Isus	 la	
ultima	cină,	pâinea	pe	care	o	avea	în	mână	a	devenit	Trupul	
Său	și	vinul	care	era	în	potir	a	devenit	Sângele	Său.	
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În	 acest	 fel,	 Isus	 a	 închis	 "vechea	 alianță"	 pe	 care	
poporul	 evreu	 o	 stabilise	 cu	 Dumnezeu,	 sacrificând	
victimele	 în	 deșertul	 din	 Sinai	 și	 apoi	 în	 Ierusalim,	 și	 a	
deschis	 "noua	 și	 veșnica	alianță"	 a	 întregii	omeniri	 cu	
Dumnezeu,	jertfindu-se	pe	sine	ca	victimă	perfectă.	
Euharistia	este,	în	realitate:	

Sacrificiul	lui	Isus	pe	cruce,	în	care	și-a	vărsat,	până	
la	ultima	picătură,	 sângele,	pentru	mântuirea	noastră.	El	 a	
spus:	"Acesta	este	sângele	meu	vărsat	pentru	voi…"	

Prezența	 reală	 a	 lui	 Isus	 cu	 umanitatea	 și	
dumnezeirea	sa.	El	a	spus:	"Acesta	este	trupul	meu…"	

Sacramentul	lui	Isus	în	care	creștinii	se	hrănesc	cu	
El	pentru	a	trăi	pe	deplin	viața	sa	divină.	El	a	spus:	"Luați	și	
mâncați…"	

În	 sfârșit,	 Euharistia	 este	 și	 izvorul	 preoției	
ministeriale	a	 lui	 Isus,	 care	va	perpetua	până	 la	 sfârșitul	
lumii	 sacrificiul	 său	 (în	 sfânta	 Liturghie),	 prezența	 sa	 (în	
sfântul	 tabernacol)	 și	 Sacramentul	 său	 (în	 sfânta	
Împărtășanie).	El	le-a	spus	apostolilor	săi:	"Faceți	aceasta	în	
amintirea	mea".	
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6. 	Ce	 trebuie	 să	 știm	 pentru	 a	 primi	 Sfânta	
Împărtăşanie?	

	 Să	 ştim	 şi	 să	 credem	 că	 în	 Sfânta	 Împărtăşanie	
primim	Trupul	şi	Sângele	Domnului	nostru	Isus	Cristos.	Să	
fim	 fără	 păcat	 de	moarte.	 Să	 nu	mâncăm	şi	 să	 nu	 bem	 cel	
puţin	o	oră	înainte	de	a	ne	împărtăşi.	Să	ne	rugăm	înainte	şi	
după	primirea	Sfintei	Împărtăşanii.	

	 Un	miracol	ca	exemplu:	

	

În	secolul	al	VIII-lea,	un	preot	se	îndoia	de	prezența	
reală	 a	 lui	 Cristos	 în	 Euharistie.	 Într-o	 zi,	 în	 timpul	
Liturghiei,	 după	 consacrare,	 pâinea	 și	 vinul	 s-au	
preschimbat	vizibil	în	carne	și	sânge.	Între	1970-’71,	și	apoi	
în	 1981,	 s-a	 făcut	 o	 examinare	 științifică	 condusă	 de	
savantul	Odoardo	Linoli,	profesor	de	anatomie	și	histologie	
patologică,	 chimie	 și	 microscopie	 clinică.	 A	 fost	 asistat	 de	
prof.	Ruggero	Bertelli	de	la	Universitatea	din	Siena.	
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Savanții	 au	 ajuns	 la	 concluzia	 că	 acea	 carne	 este	
țesut	cardiac,	care	conține	arteriole,	vene	și	fibre	nervoase.	
Grupa	 sanguină	 (aceeași	 ca	 și	 în	 cazul	 celorlalte	 miracole	
euharistice	 aprobate)	 este	 AB.	 Potrivit	 publicației	 Zenit,	
Consiliul	 Superior	 al	 Organizației	 Mondiale	 a	 Sănătății	 a	
desemnat	 o	 comisie	 științifică	 care	 să	 verifice	 concluziile	
medicului	 italian.	Verificarea	a	durat	15	luni,	 însumând	un	
total	 de	 500	 de	 examinări...	 [și	 a	 confirmat]	 incapacitatea	
științei	de	a	explica	fenomenul”.	

Caută	 alte	 miracole,	 dacă	 nu	 te	 ajută	 credința...	 te	
poate	ajuta	internetul.	

Câteva	miracole	le-a	adunat	un	tânăr	ca	și	tine,	pentru	noi:	

http://www.carloacutis.com/en/association/mostra-miracoli-
eucaristici	sau	http://www.miracolieucaristici.org	

	

Sacramentul	Spovezii	(Mărturisirii	sau	Sacramentul	
Milostivirii	divine)	

Cu	 această	 frumoasă	 expresie,	 Biserica	 arată	
Sacramentul	Pocăinței	sau,	așa	cum	este	numit	în	popor,	al	
Spovezii.	
Ca	toate	cele	șapte	sacramente,	și	acela	al	Pocăinței	a	 fost	
instituit	de	Isus.	
Iată	cum:	
"Era	 chiar	 în	seara	 zilei	 învierii,	 când	 Isus	 intră,	prin	ușile	
închise,	 în	 locul	 în	 care	 apostolii	 s-au	 baricadat	 de	 frica	
evreilor.	Le-a	spus	lor:	

 

33 

Savanții	 au	 ajuns	 la	 concluzia	 că	 acea	 carne	 este	
țesut	cardiac,	care	conține	arteriole,	vene	și	fibre	nervoase.	
Grupa	 sanguină	 (aceeași	 ca	 și	 în	 cazul	 celorlalte	 miracole	
euharistice	 aprobate)	 este	 AB.	 Potrivit	 publicației	 Zenit,	
Consiliul	 Superior	 al	 Organizației	 Mondiale	 a	 Sănătății	 a	
desemnat	 o	 comisie	 științifică	 care	 să	 verifice	 concluziile	
medicului	 italian.	Verificarea	a	durat	15	luni,	 însumând	un	
total	 de	 500	 de	 examinări...	 [și	 a	 confirmat]	 incapacitatea	
științei	de	a	explica	fenomenul”.	

Caută	 alte	 miracole,	 dacă	 nu	 te	 ajută	 credința...	 te	
poate	ajuta	internetul.	

Câteva	miracole	le-a	adunat	un	tânăr	ca	și	tine,	pentru	noi:	

http://www.carloacutis.com/en/association/mostra-miracoli-
eucaristici	sau	http://www.miracolieucaristici.org	

	

Sacramentul	Spovezii	(Mărturisirii	sau	Sacramentul	
Milostivirii	divine)	

Cu	 această	 frumoasă	 expresie,	 Biserica	 arată	
Sacramentul	Pocăinței	sau,	așa	cum	este	numit	în	popor,	al	
Spovezii.	
Ca	toate	cele	șapte	sacramente,	și	acela	al	Pocăinței	a	 fost	
instituit	de	Isus.	
Iată	cum:	
"Era	 chiar	 în	seara	 zilei	 învierii,	 când	 Isus	 intră,	prin	ușile	
închise,	 în	 locul	 în	 care	 apostolii	 s-au	 baricadat	 de	 frica	
evreilor.	Le-a	spus	lor:	

http://www.carloacutis.com/en/association/mostra-miracoli-
eucaristici sau http://www.miracolieucaristici.org

Sacramentul Spovezii 
(Mărturisirii sau Sacramentul Milostivirii divine)
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–	Pace	vouă!	Așa	cum	Tatăl	m-a	trimis	pe	mine,	tot	așa	eu	vă	
trimit	pe	voi!	
Și	după	ce	a	spus	acestea,	a	suflat	asupra	lor	și	le-a	spus:	
–	Primiți	pe	Spiritul	Sfânt:	cărora	le	veți	ierta	păcatele,	vor	fi	
iertate;	cărora	nu	le	veți	ierta,	nu	vor	fi	iertate".	

În	 timp	 ce	 Botezul	 ne	 dă	 pentru	 prima	 oară	 viața	
divină	 (el	 este	 ca	 "nașterea"	 la	 viața	 lui	 Isus),	sacramentul	
Pocăinței,	dacă,	din	nefericire,	am	pierdut-o	săvârșind	chiar	
și	numai	un	păcat	de	moarte,	ne	redă	viața	divină	(el	este	
ca	"o	renaștere"	la	viața	lui	Isus).	

Însă,	chiar	dacă	nu	avem	pe	suflet	păcate	de	moarte,	
ci	numai	 lesneiertătoare,	 trebuie	 la	 fel	să	ne	apropiem	des	
de	 sacramentul	Pocăinței,	pentru	 că	acesta	 curăță	 sufletul	
nostru	 de	 păcate	 și	 de	 înclinațiile	 rele	 și	 mărește	 viața	
divină	pe	care	deja	o	avem.	După	o	mărturisire	bine	făcută,	
noi	suntem	și	mai	iubiți	de	Dumnezeu.	
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1. 	Ce	este	Mărturisirea?	

	 Mărturisirea	este	un	Sacrament	prin	care	ni	se	iartă	
păcatele	făcute	după	Botez.	

2. 	Cui	 i-a	 dat	 Isus	 Cristos	 puterea	 de	 a	 ierta	
păcatele?	

	 Isus	 Cristos	 a	 dat	 puterea	 de	 a	 ierta	 păcatele	
apostolilor	şi,	prin	ei,	episcopilor	și	preoţilor.	

3. 	Câte	 lucruri	 se	 cer	 pentru	 a	 face	 o	 Mărturisire	
bună?	

Pentru	 a	 face	 o	 Mărturisire	 bună	 se	 cer	 cinci	 lucruri:	
cercetarea	 cugetului,	 părerea	 de	 rău	 (căinţa),	 propunerea	
de	îndreptare,	mărturisirea	păcatelor,	împlinirea	canonului	
(pocăinţei).	
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4. 	Ce	 trebuie	 să	 spunem	 înainte	 de	 mărturisirea	
păcatelor?	

	 Înainte	de	mărturisirea	păcatelor	trebuie	să	spunem:	
salutul:	 „Lăudat	 să	 fie	 Isus	 Cristos”	 şi	 „Mărturisesc	 lui	
Dumnezeu	atotputernicul	şi	ţie,	Părinte,	păcatele	mele.”	

5. Mărturisirea	propriu	zisă!	

Acum	ești	pregătit,	ți-ai	făcut	examenul	de	conștiință	
și	îți	cunoști	păcatele,	îți	pare	rău	pentru	ele	și	dorești	să	nu	
le	 mai	 faci	 deoarece	 te	 întristează.	 E	 momentul	 să	 te	
eliberezi	de	ele;	 așadar,	 le	 spui	 lui	Dumnezeu.	Da!	Le	 spui	
lui	Dumnezeu,	și	nu	preotului.	Preotul	e	un	fel	de	ajutor,	un	
fel	 de	 aparat-telefon	 care	 leagă	 două	 voci,	 a	 ta	 cu	 cea	 a	
Domnului.	

6. Ce	 trebuie	 să	 spunem	 după	 mărturisirea	
păcatelor?	

	 După	mărturisirea	păcatelor	trebuie	să	spunem:	„Îmi	
pare	 rău	 şi	 de	 păcatele	 de	 care	 nu-mi	 aduc	 aminte,	 cer	
iertare	de	 la	Dumnezeu,	 iar	de	 la	 tine,	Părinte,	pocăinţă	 şi	
dezlegare.”	

7. Doar	atât?	

Doar	atât!	Vei	primi	un	canon,	este	partea	ta	de	plată	
pentru	greșelile	 făcute,	restul	plătește	Dumnezeu.	Canonul	
trebuie	să	te	facă	să	înțelegi	că	tot	ceea	ce	facem	are	cumva	
ecou,	 lasă	 urme,	 datorii.	 Însă	 marea	 datorie	 o	 plătește	
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mereu	 Dumnezeu	 în	 locul	 nostru,	 noi	 trebuie	 doar	 să	 îi	
spunem:	 fac	 tot	 posibilul	 care	 îmi	 stă	 în	 putință	 pentru	 a	
îndrepta	răul	făcut!	

Iată	un	exemplu	de	ce	se	întâmplă	la	spovadă	

Parabola	fiului	risipitor	

Pentru	 a	 ne	 face	 să	 înțelegem	 cu	 ce	 fel	 de	 iubire	
Dumnezeu	 iartă	 păcătosul	 care	 s-a	 căit,	 Isus	 ne-a	 povestit	
parabola	"fiului	risipitor".	

Fiul	 păcătos	 reprezintă	 sufletul	 aceluia	 care	 a	
păcătuit	împotriva	lui	Dumnezeu.	Tatăl	bun	și	îndurător	îl	
reprezintă	 pe	Dumnezeu,	 care	 ne	 iubește	 și	 atunci	 când	 l-
am	 supărat	 și	 care	 trăiește	 în	 neliniște	 pentru	 noi,	
așteptând	 întoarcerea	 noastră	 la	 el.	 Marea	 sărbătoare,	
haina	 prețioasă	 și	 inelul	 reprezintă	 viața	 divină	 și	
frumusețea	 sufletului	 pe	 care	 Dumnezeu	 ni	 le	 redă	 după	
Spovada	bine	făcută.	

	

Iată un exemplu de ce se întâmplă la spovadă
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Un	 om	 avea	 doi	 fii.	 Cel	 mai	 tânăr	 îi	 spuse	 tatălui:	
"Tată,	 dă-mi	 partea	 mea	 	 moștenire!"	 Tatăl	 i-a	 dat-o	 și	
băiatul	 a	 plecat	 într-o	 țară	 îndepărtată	 și	 acolo	 a	 risipit	
averea	sa	trăind	în	păcat.	

Când	a	 cheltuit	 totul,	 în	acea	țară	a	venit	o	 foamete	
mare	și	el	a	început	să	se	afle	în	mare	nevoie.	Atunci	a	intrat	
în	slujba	unui	om	care	l-a	trimis	să	pască	porcii.	Și	voia	să-și	
umple	 stomacul	 cu	 roșcovele	 porcilor,	 dar	 nimeni	 nu	 i	 le	
dădea.	Atunci	și-a	venit	în	fire	și	s-a	gândit:	"Mă	voi	ridica	și	
voi	 merge	 la	 tatăl	 meu	 și-i	 voi	 spune:	 „Tată,	 am	 păcătuit	
împotriva	cerului	și	împotriva	ta;	nu	mai	sunt	vrednic	să	mă	
numesc	fiul	tău,	tratează-mă	ca	pe	unul	dintre	slujitorii	tăi".	
Și	a	pornit	la	drum	către	casa	tatălui	său.	

Dar	în	timp	ce	era	încă	departe,	tatăl	său	l-a	văzut,	i	
s-a	 făcut	 milă	 de	 el	 și,	 alergând	 în	 întâmpinarea	 lui,	 s-a	
aruncat	la	gâtul	lui	și	l-a	sărutat	cu	duioșie.	Apoi,	tatăl	le-a	
spus	slujitorilor:	

"Repede,	 îmbrăcați-l	 cu	 haina	 cea	 mai	 frumoasă	 și	
puneți	 inelul	 familiei	 pe	 degetul	 lui;	 să	 facem	 sărbătoare	
pentru	că	acest	fiu	al	meu	mort	a	fost	și	s-a	întors	la	viață,	
pierdut	a	fost	și	s-a	regăsit!"	
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Să	recapitulăm!	Cum	facem	o	Spovadă	bună?	

Pentru	 a	 face	 o	 Spovadă	 bună,	 trebuie	 să	 îndeplinești	
cinci	lucruri:	

1.	Să	faci	bine	examinarea	conștiinței,	pentru	a-ți	reaminti	
păcatele	 comise	 începând	 de	 la	 ultima	 Spovadă	 făcută	 bine.	
Dacă	ai	păcate	de	moarte,	 încearcă	să-ți	amintești	și	numărul	
lor.	

2. Să-ți	 pară	 rău	 de	 păcatele	 săvârșite,	 pentru	 că	 prin	
ele	 l-ai	 răstignit	 pe	 Isus,	 ai	 pierdut	 viața	 divină	 și	 ți-ai	 pătat	
sufletul,	meritând	pedeapsa	veșnică	a	iadului.	

3. Să	 promiți	 că	 nu	 le	 vei	 mai	 săvârși,	 luându-ți	
hotărârea	 să	 eviți	 pe	 viitor	 toate	 ocaziile	 (ziare,	 televiziune,	
prieteni…)	care	te	fac	să	păcătuiești.	

4. Să	mărturisești	 preotului	 păcatele	 tale,	 începând	 cu	
cele	 de	 moarte,	 dar	 și	 pe	 cele	 lesne-iertătoare	 de	 care	 îți	
amintești.	Dacă,	fără	vina	ta,	uiți	vreun	păcat,	Isus	ți-l	va	ierta	
și	 pe	 acela;	 dar,	 dacă	 era	 un	 păcat	 de	 moarte,	 va	 trebui	 să-l	
mărturisești	 la	 viitoarea	 Spovadă.	 Tu	 știi	 de-acum	 că	 preotul	
căruia	 te	 mărturisești	 este	 Isus	 și	 că	 nu	 va	 putea	 să	 spună	
nimănui,	niciodată,	păcatele	tale,	chiar	dacă	ar	fi	amenințat	cu	
uciderea.	El	poate	numai	să-ți	dea	iertarea	lui	Isus.	

5. Să	îndeplinești	canonul	dat	de	către	preot!	

	

Să recapitulăm! Cum facem o Spovadă bună?
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și	 pe	 acela;	 dar,	 dacă	 era	 un	 păcat	 de	 moarte,	 va	 trebui	 să-l	
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nimănui,	niciodată,	păcatele	tale,	chiar	dacă	ar	fi	amenințat	cu	
uciderea.	El	poate	numai	să-ți	dea	iertarea	lui	Isus.	

5. Să	îndeplinești	canonul	dat	de	către	preot!	
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Un	miracol,	ca	exemplu:	

Un	 copil	 repeta	 aceleași	 greșeli	 în	 viața	 lui	 și	
totodată	repeta	în	spovadă	aceleași	păcate	făcute.	Privea	cu	
părere	 de	 rău	 spre	 Crucea	 care	 atârna	 de	 perete	
de-asupra	 sa,	 la	 acel	 Isus	 care	 îl	 privea	 cu	 ochi	 plini	 de	
iubire.	După	o	vreme,	preotul	i-a	spus	copilului	că,	dacă	nu	
încetează	cu	acele	păcate	pe	care	mereu	și	mereu	le	repetă,	
nu	 îi	 v-a	mai	 da	 iertarea	 lui	 Isus.	 Copilul	 intră	 la	 Spovadă	
într-o	 zi	 și,	 după	 ce	 a	 mărturisit	 aceleași	 păcate,	 a	 auzit	
vocea	iritată	a	preotului	care	spunea:	„Destul,	până	aici,	nu	
îți	mai	dau	iertarea	lui	Dumnezeu	pentru	aceleași	păcate!”.	
În	acel	moment,	acel	Isus	de	pe	Crucea	atârnată	de	perete	a	
întins	mâna	spre	copil	și	o	voce	puternică	s-a	auzit:	 “Eu	te	
iert!”	(era	chiar	vocea	Lui).	

De	înțeles:	nu	există	păcat	pe	care	Dumnezeu	să	nu	îl	
poată	 ierta.	 Singura	 cerință	 este	 să	 ne	 pară	 rău	 că	 l-am	
făcut!	

	

...Și	o	scurtă	întâmplare	din	viața	unui	preot:	
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Pregătindu-se	 să	 primească	 pe	 copii	 la	 Spovadă,	 în	
fața	ușii	stătea	un	mic	drăcușor.	Preotul	l-a	întrebat:	„Dar	tu	
ce	 cauți	 aici?	 Doar	 nu	 vrei	 să	 te	 spovedești?”,	 “NUUU”	
răspunse	 vicleanul,	 și	 continuă:	 „Vezi	 tu	 părinte,	 eu	 le	 iau	
rușinea	pentru	ca	să	poată	face	păcate,	iar	aici	vreau	să	le-o	
dau	înapoi	pentru	a	nu	se	putea	spovedi!”	

...???	 Dragul	 meu,	 nu-ți	 fie	 rușine	 să-ți	 mărturisești	
păcatele!	Spovada	este	 locul	 iubirii	și	al	 iertării,	nicidecum	
al	judecații!	

Dacă	 încă	 mai	 ai	 dubii...	 mergi	 la	 Spovadă	 și	
experimentează	iubirea	lui	Isus!	

Unde	putem	trăi	acest	moment	minunat	în	care	
experimentăm	iubirea	Lui	Dumnezeu	și	unde	ne	unim	

cu	Isus	și	cu	Cerul?	
De	 fiecare	dată	 când	participăm	 la	Sfânta	Liturghie,	

noi	 putem	 să	 ne	 unim	 cu	 Isus	 și	 cu	 tot	 Cerul.	 De	 fapt,	
Biserica	nu	este	altceva	decât	Raiul	pe	pământ.	Dacă	de	 la	
ferestrele	caselor	noastre	vedem	lumea	în	care	trăim,	de	pe	
ferestrele	 (vitraliile/picturile	 pereților)	 bisericilor	 vedem	
Sfinți	 și	 Îngeri	 și	 chiar	 pe	 Isus,	 vedem	 de	 fapt	 că	 suntem	
într-o	altă	lume...	chiar	în	Rai!	
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Ce	este	sfânta	Liturghie?	
Mă	 vei	 întreba:	 Ce	 este	 Sfanta	 Liturghie	 pe	 care	

astăzi	 o	 celebrăm	 în	 bisericile	 noastre?	 Îți	 răspund:	
Liturghia	 este	 repetarea	 cinei	 pascale	 a	 lui	 Isus;	 de	 aceea,	
este	 reînnoirea	 sacrificiului	 crucii.	 Ea	 este	 deci	 unicul	
sacrificiu	 al	 noii	 și	 veșniciei	 alianțe	 dintre	 Dumnezeu	 și	
omenire.	

Momentul	 cel	 mai	 solemn	 al	 sfintei	 Liturghii	 este	
acela	al	"prefacerii",	atunci	când	preotul	pronunță	cuvintele	
lui	 Isus	 asupra	 pâinii	 și	 asupra	 vinului,	 pentru	 că,	 în	 acel	
moment,	Isus,	răstignit	și	înviat,	este	prezent	pe	altar.	

Sfânta	 Liturghie	 este	 celebrată	 de	 Biserică	 prin	
acțiunea	preoților,	 din	 ascultare	 față	 de	 porunca	 lui	 Isus	
care	a	spus:	"Faceți	aceasta	în	amintirea	mea".	

Dar	 la	 sfânta	 Liturghie,	 fiecare	 dintre	 noi	 este	
chemat	 să-și	 ofere	 viața	 și	 sacrificiile	 sale	 împreună	 cu	
acelea	 ale	 lui	 Isus.	 În	acest	 fel,	 și	noi	 colaborăm	cu	 Isus	 la	
mântuirea	 lumii.	 De	 aceea,	 fiecare	 creștin	 trebuie	 să	
participe	la	sfânta	Liturghie,	nu	numai	la	fiecare	sărbătoare,	
ci	cât	mai	des	posibil.	

	
...Ce	zici?...Ne	vedem	acolo?...?	

Ce este sfânta Liturghie?
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Ce	ar	trebui	să	mai	știi?	

Ce	se	întâmplă	după	moarte	
Omul	 trăiește	 o	 singură	 dată	 această	 scurtă	 viață	

pământească	 și,	 după	 moarte,	 intră	 în	 adevărata	 viață	
pentru	care	a	fost	creat:	viața	veșnică.	

Soarta	trupului	
În	momentul	morții,	trupul,	lipsit	de	suflet,	principiu	

vital	 al	 vieții	 sale	 omenești,	 încetează	 să	 mai	 trăiască	 și	
începe	 să	 se	 descompună	 încet,	 așteptând	 să	 fie	 înviat	 de	
Isus,	la	sfârșitul	lumii.	

Soarta	sufletului	
Sufletul	 însă,	 pentru	 că	 este	 nemuritor,	 apare	

imediat	 în	 fața	 lui	 Dumnezeu	 pentru	 a	 fi	 judecat	 de	 El	 la	
judecata	particulară,	care	poate	fi	triplă:	
-	dacă	 în	momentul	morții	 sufletul	posedă	viața	divină	a	
lui	 Isus	 (adică	 "harul	 sfințitor")	 și	 este	 curat	 pentru	 că-l	
iubește	 pe	Dumnezeu	din	 toată	 inima,	 atunci	 intră	 repede	
cu	Isus	în	viața	veșnică	a	paradisului;	
-	dacă	 în	momentul	morții	 sufletul	posedă	viața	divină	a	
lui	Isus	(are	"harul	sfințitor"),	dar	nu	este	curat,	pentru	că	
nu-l	 iubește	 pe	 Dumnezeu	 din	 toată	 inima,	 trebuie	 să-și	
purifice	 iubirea	 în	 purgatoriu,	 înainte	 de	 a	 fi	 vrednic	 să	
intre	în	bucuria	veșnică	a	paradisului;	
-	 dacă	 în	 momentul	 morții	 sufletul	 este	 lipsit	 de	 viața	
divină	 a	 lui	 Isus	 chiar	 și	 din	 cauza	 unui	 singur	 păcat	 de	
moarte	 de	 care	 nu	 a	 vrut	 să	 se	 căiască	 înainte	 de	moarte,	
merge	imediat	în	focul	iadului.	

	
	

Ce ar trebui să mai știi?
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Ce	este	sfârşitul	lumii?	
Isus	se	va	întoarce	pe	pământ:	atunci	toți	morții	

vor	învia	pentru	a	fi	judecați	

	
Isus	ne-a	spus	că	 lumea	 în	care	trăim	într-o	zi	 se	va	

sfârși,	chiar	dacă	nu	ne-a	spus	când	se	va	sfârși.	În	acea	zi,	El	
se	 va	 întoarce	 pe	 pământ	 în	 mod	 vizibil,	 așezat	 pe	 norii	
cerului.	 Imediat,	 Isus	 va	 rechema	 la	 viață	 trupurile	 tuturor	
oamenilor	 care	 au	 trăit	 pe	 pământ:	 aceea	 va	 fi	 învierea	
finală.	 Apoi,	 Isus	 va	 proclama	 în	 mod	 public	 judecata	
particulară	 pe	 care	 fiecare	 om	 a	 primit-o	 în	 ziua	 morții:	
aceea	 va	 fi	 judecata	 universală.	 (În	 legătură	 cu	 aceasta,	 îți	
recomand	să	citești	capitolul	25	din	Evanghelia	după	sfântul	
Matei,	versetele	31-46).	

Cele	cinci	porunci	ale	Bisericii	
1.	Să	sfinţeşti	sărbătorile	prescrise	de	Biserică	şi	să	participi	
la	Sfânta	Liturghie	în	duminici	şi	sărbători.	
2.	Să	ţii	posturile	rânduite	de	Biserică.	
3.	Să	îţi	mărturiseşti	păcatele	cel	puţin	o	dată	pe	an	şi	să	
primeşti	Sfânta	Împărtăşanie	cel	puţin	la	Paşte.	
4.	Să	nu	faci	nuntă	în	zilele	oprite.	
5.	Să	ajuţi	Biserica,	contribuind	după	legi,	obiceiuri	şi	
posibilităţi.		

  Ce este sfârşitul lumii?
Isus se va întoarce pe pământ: atunci toți morții 

vor învia pentru a fi judecați
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Ce	este	sfârşitul	lumii?	
Isus	se	va	întoarce	pe	pământ:	atunci	toți	morții	
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aceea	 va	 fi	 judecata	 universală.	 (În	 legătură	 cu	 aceasta,	 îți	
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Matei,	versetele	31-46).	
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la	Sfânta	Liturghie	în	duminici	şi	sărbători.	
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3.	Să	îţi	mărturiseşti	păcatele	cel	puţin	o	dată	pe	an	şi	să	
primeşti	Sfânta	Împărtăşanie	cel	puţin	la	Paşte.	
4.	Să	nu	faci	nuntă	în	zilele	oprite.	
5.	Să	ajuţi	Biserica,	contribuind	după	legi,	obiceiuri	şi	
posibilităţi.		
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Rugăciuni	începătoare	

	 Împărate	 Ceresc,	 Mângâietorule,	 Spirite	 al	
adevărului,	 care	 pretutindenea	 eşti	 şi	 toate	 le	 împlineşti;	
Vistierul	bunătăţilor	şi	dătătorule	de	viaţă,	vino	şi	Te	așază	
întru	 noi,	 şi	 ne	 curăță	 de	 toată	 întinarea,	 şi	 mântuieşte,	
Bunule,	sufletele	noastre.	

	 Sfinte	 Dumnezeule,	 Sfinte	 Tare,	 Sfinte	 Fără	 de	
moarte,	îndură-te	spre	noi	(de	3	ori).	

	 Preasfântă	 Treime,	 îndură-te	 spre	 noi.	 Doamne,	
curăță	păcatele	noastre;	Stăpâne,	iartă	fărădelegile	noastre;	
Sfinte,	 cercetează	 şi	 vindecă	 neputinţele	 noastre,	 pentru	
numele	Tău.	

Doamne,	îndură-te	spre	noi	(de	3	ori).	

	 Mărire	 Tatălui,	 şi	 Fiului,	 şi	 Spiritului	 Sfânt,	 acum	 şi	
pururea,	şi	în	vecii	vecilor.	Amin.	

	 Tatăl	nostru,	care	eşti	în	ceruri,	sfinţească-se	numele	
tău,	 vină	 împărăţia	 ta,	 fie	voia	 ta,	precum	 în	Cer,	 aşa	 şi	pe	
pământ.	 Pâinea	 noastră	 cea	 de	 toate	 zilele	 dă-ne-o	 nouă	
astăzi	 şi	 ne	 iartă	 nouă	 păcatele	 noastre,	 precum	 şi	 noi	
iertăm	greşiţilor	noştri;	şi	nu	ne	duce	pe	noi	în	ispită,	ci	ne	
mântuieşte	de	cel	rău.		

Că	 a	 ta	 este	 împărăţia,	 şi	 puterea,	 şi	 mărirea:	 a	
Tatălui,	şi	a	Fiului,	şi	a	Sfântului	Spirit,	acum	şi	pururea	şi	în	
vecii	vecilor.	Amin.	

Rugăciuni începătoare
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Rugăciunea	de	dimineaţă	

Trezindu-mă	din	somn	la	tine	cad,	Bunule,	şi	cântare	
îngerească	 strig	 ţie,	 Puternice:	 Sfânt,	 Sfânt,	 Sfânt	 eşti,	
Dumnezeule;	 pentru	 Născătoarea	 de	 Dumnezeu,	 îndură-te	
spre	noi.	

	 Mărire...	 Din	 pat	 şi	 din	 somn	 m-ai	 ridicat,	
Doamne,	mintea	mea	o	 luminează,	şi	 inima,	şi	buzele	mele	
deschide-le	ca	să	te	laud	pe	tine,	Sfântă	Treime:	Sfânt,	Sfânt,	
Sfânt	 eşti	 Dumnezeule;	 pentru	 rugăciunile	 Născătoarei	 de	
Dumnezeu,	îndură-te	spre	noi.	

Și	acum...	 Fără	de	veste	Judecătorul	va	veni	și	ale	
fiecăruia	 fapte	 le	 va	 descoperi,	 ci	 cu	 frică	 să	 strigăm	 la	
începutul	 zilei:	 Sfânt,	 Sfânt	Sfânt	eşti,	Dumnezeule;	pentru	
Născătoarea	de	Dumnezeu,	îndură-te	spre	noi.	

Rugăciune	către	Sfânta	Fecioară	

	 Născătoare	 de	 Dumnezeu,	 Fecioară,	 bucură-te	 ceea	
ce	 ești	 plină	 de	 har,	 Marie,	 Domnul	 este	 cu	 tine;	
binecuvântată	eşti	tu	între	femei	şi	binecuvântat	este	rodul	
pântecelui	 tău,	 că	 L-ai	 născut	 pe	 Hristos,	 Mântuitorul	
sufletelor	 noastre.	 Preasfântă	 Marie,	 Maica	 lui	 Dumnezeu,	
roagă-te	pentru	noi,	păcătoşii,	acum	şi	în	ora	morţii	noastre.	
Amin.	

	

	

Rugăciunea de dimineaţă

Rugăciune către Sfânta Fecioară
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Rugăciune	către	Îngerul	păzitor	

Înger,	 îngeraşul	 meu,	 ce	 mi	 te-a	 dat	 Dumnezeu,	
totdeauna	fii	cu	mine	și	mă-nvaţă	să	 fac	bine.	Eu	sunt	mic,	
tu	 fă-mă	 mare,	 eu	 sunt	 slab,	 tu	 fă-mă	 tare,	 în	 tot	 locul		
mă-nsoţeşte	și	de	rele	mă	fereşte.	Doamne,	îngerașii	Tăi,	fie	
păzitorii	 mei	 și	 în	 zi,	 și	 în	 noapte,	 pân'	 la	 ceasul	 cel	 de	
moarte.	Amin!	

Rugăciune	înainte	de	masă	

	 Mânca-vor	 săracii	 şi	 se	 vor	 sătura;	 şi	 vor	 lăuda	 pe	
Domnul	 cei	 ce-l	 caută	 pe	 Dânsul;	 vii	 vor	 fi	 inimile	 lor,	 în	
veacul	veacului.	Amin.	

Rugăciune	după	masă	

Mulţumim	ţie,	Cristoase,	Dumnezeul	nostru,	că	ne-ai	
hrănit	pe	noi	cu	bunătăţile	tale	cele	pământeşti;	nu	ne	lăsa	
lipsiţi	nici	de	 cereasca	Ta	 Împărăţie;	 ci	precum	ai	 venit	 în	
mijlocul	Apostolilor	Tăi	pace	dăruindu-le,	aşa	vino	şi	la	noi	
şi	ne	mântuieşte.	Amin.	

Rugăciune	înainte	de	pregătirea	lecţiilor	

Bunule	 Isuse,	 care	 la	 doisprezece	 ani	 ai	 şezut	 în	
mijlocul	 învăţătorilor	 şi	 îi	 ascultai	 şi	 îi	 întrebai	 ca	 să	
sporeşti	 în	 înţelepciune,	 trimite-mi	 darul	 tău	 şi	 mă	
luminează	 să	 învăţ	 cele	 ce-ţi	 plac	 ţie,	 şi	dăruieşte-mi	 să	 le	
pot	împlini	spre	lauda	numelui	tău.	Amin.	
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Rugăciune	către	Îngerul	păzitor	

Înger,	 îngeraşul	 meu,	 ce	 mi	 te-a	 dat	 Dumnezeu,	
totdeauna	fii	cu	mine	și	mă-nvaţă	să	 fac	bine.	Eu	sunt	mic,	
tu	 fă-mă	 mare,	 eu	 sunt	 slab,	 tu	 fă-mă	 tare,	 în	 tot	 locul		
mă-nsoţeşte	și	de	rele	mă	fereşte.	Doamne,	îngerașii	Tăi,	fie	
păzitorii	 mei	 și	 în	 zi,	 și	 în	 noapte,	 pân'	 la	 ceasul	 cel	 de	
moarte.	Amin!	

Rugăciune	înainte	de	masă	

	 Mânca-vor	 săracii	 şi	 se	 vor	 sătura;	 şi	 vor	 lăuda	 pe	
Domnul	 cei	 ce-l	 caută	 pe	 Dânsul;	 vii	 vor	 fi	 inimile	 lor,	 în	
veacul	veacului.	Amin.	

Rugăciune	după	masă	

Mulţumim	ţie,	Cristoase,	Dumnezeul	nostru,	că	ne-ai	
hrănit	pe	noi	cu	bunătăţile	tale	cele	pământeşti;	nu	ne	lăsa	
lipsiţi	nici	de	 cereasca	Ta	 Împărăţie;	 ci	precum	ai	 venit	 în	
mijlocul	Apostolilor	Tăi	pace	dăruindu-le,	aşa	vino	şi	la	noi	
şi	ne	mântuieşte.	Amin.	

Rugăciune	înainte	de	pregătirea	lecţiilor	

Bunule	 Isuse,	 care	 la	 doisprezece	 ani	 ai	 şezut	 în	
mijlocul	 învăţătorilor	 şi	 îi	 ascultai	 şi	 îi	 întrebai	 ca	 să	
sporeşti	 în	 înţelepciune,	 trimite-mi	 darul	 tău	 şi	 mă	
luminează	 să	 învăţ	 cele	 ce-ţi	 plac	 ţie,	 şi	dăruieşte-mi	 să	 le	
pot	împlini	spre	lauda	numelui	tău.	Amin.	
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Rugăciune	către	Îngerul	păzitor	

Înger,	 îngeraşul	 meu,	 ce	 mi	 te-a	 dat	 Dumnezeu,	
totdeauna	fii	cu	mine	și	mă-nvaţă	să	 fac	bine.	Eu	sunt	mic,	
tu	 fă-mă	 mare,	 eu	 sunt	 slab,	 tu	 fă-mă	 tare,	 în	 tot	 locul		
mă-nsoţeşte	și	de	rele	mă	fereşte.	Doamne,	îngerașii	Tăi,	fie	
păzitorii	 mei	 și	 în	 zi,	 și	 în	 noapte,	 pân'	 la	 ceasul	 cel	 de	
moarte.	Amin!	

Rugăciune	înainte	de	masă	

	 Mânca-vor	 săracii	 şi	 se	 vor	 sătura;	 şi	 vor	 lăuda	 pe	
Domnul	 cei	 ce-l	 caută	 pe	 Dânsul;	 vii	 vor	 fi	 inimile	 lor,	 în	
veacul	veacului.	Amin.	

Rugăciune	după	masă	

Mulţumim	ţie,	Cristoase,	Dumnezeul	nostru,	că	ne-ai	
hrănit	pe	noi	cu	bunătăţile	tale	cele	pământeşti;	nu	ne	lăsa	
lipsiţi	nici	de	 cereasca	Ta	 Împărăţie;	 ci	precum	ai	 venit	 în	
mijlocul	Apostolilor	Tăi	pace	dăruindu-le,	aşa	vino	şi	la	noi	
şi	ne	mântuieşte.	Amin.	

Rugăciune	înainte	de	pregătirea	lecţiilor	

Bunule	 Isuse,	 care	 la	 doisprezece	 ani	 ai	 şezut	 în	
mijlocul	 învăţătorilor	 şi	 îi	 ascultai	 şi	 îi	 întrebai	 ca	 să	
sporeşti	 în	 înţelepciune,	 trimite-mi	 darul	 tău	 şi	 mă	
luminează	 să	 învăţ	 cele	 ce-ţi	 plac	 ţie,	 şi	dăruieşte-mi	 să	 le	
pot	împlini	spre	lauda	numelui	tău.	Amin.	
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Rugăciune	către	Îngerul	păzitor	

Înger,	 îngeraşul	 meu,	 ce	 mi	 te-a	 dat	 Dumnezeu,	
totdeauna	fii	cu	mine	și	mă-nvaţă	să	 fac	bine.	Eu	sunt	mic,	
tu	 fă-mă	 mare,	 eu	 sunt	 slab,	 tu	 fă-mă	 tare,	 în	 tot	 locul		
mă-nsoţeşte	și	de	rele	mă	fereşte.	Doamne,	îngerașii	Tăi,	fie	
păzitorii	 mei	 și	 în	 zi,	 și	 în	 noapte,	 pân'	 la	 ceasul	 cel	 de	
moarte.	Amin!	

Rugăciune	înainte	de	masă	

	 Mânca-vor	 săracii	 şi	 se	 vor	 sătura;	 şi	 vor	 lăuda	 pe	
Domnul	 cei	 ce-l	 caută	 pe	 Dânsul;	 vii	 vor	 fi	 inimile	 lor,	 în	
veacul	veacului.	Amin.	

Rugăciune	după	masă	

Mulţumim	ţie,	Cristoase,	Dumnezeul	nostru,	că	ne-ai	
hrănit	pe	noi	cu	bunătăţile	tale	cele	pământeşti;	nu	ne	lăsa	
lipsiţi	nici	de	 cereasca	Ta	 Împărăţie;	 ci	precum	ai	 venit	 în	
mijlocul	Apostolilor	Tăi	pace	dăruindu-le,	aşa	vino	şi	la	noi	
şi	ne	mântuieşte.	Amin.	

Rugăciune	înainte	de	pregătirea	lecţiilor	

Bunule	 Isuse,	 care	 la	 doisprezece	 ani	 ai	 şezut	 în	
mijlocul	 învăţătorilor	 şi	 îi	 ascultai	 şi	 îi	 întrebai	 ca	 să	
sporeşti	 în	 înţelepciune,	 trimite-mi	 darul	 tău	 şi	 mă	
luminează	 să	 învăţ	 cele	 ce-ţi	 plac	 ţie,	 şi	dăruieşte-mi	 să	 le	
pot	împlini	spre	lauda	numelui	tău.	Amin.	

Rugăciune către Îngerul păzitor

Rugăciune înainte de masă

Rugăciune după masă

Rugăciune înainte de pregătirea lecţiilor
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Doamne,	Doamne,	ceresc	Tată,	noi	pe	Tine	Te	rugăm,	
luminează-a	noastră	minte,	 lucruri	bune	 să-nvăţăm.	Că	Tu	
eşti	 Stăpânul	 lumii	 și	 al	 nostru	 Tată	 eşti	 și	 pe	 toate	 cele	
bune	numai	Tu	le	împlineşti.	Amin.	

Rugăciune	după	pregătirea	lecţiilor	

	 Îţi	 mulţumesc	 ţie,	 Isuse	 preabune,	 că	 ai	 luminat	
mintea	 mea	 spre	 pricepere.	 Ajută-mă	 să	 ţin	 minte	 cele	
învăţate	şi	să	le	folosesc	bine	şi	cu	stăruinţă	spre	mărirea	ta.	
Amin.	

Rugăciune	pentru	părinţi	

	 Părinte	 ceresc,	 îţi	 mulţumesc	 Ţie	 că	 mi-ai	 dat	 pe	
pământ	 părinţi	 atât	 de	 buni,	 care	 îmi	 poartă	 de	 grijă	 în	
numele	 Tău.	 Binecuvântează-i!	 Dă-le	 sănătate,	 credinţă	 şi	
bucurie.	 Fă-i	 cu	 răbdare	 faţă	 de	 greşelile	 mele	 şi	 să	 mă	
îndrume	 la	 bine,	 ca	 împreună	 cu	 ei	 să	 ajung	 la	 fericirea	
veşnică.	Amin.	

	 Doamne,	 ține-i	 fericiți	 pe	 părinții	 mei	 iubiți,	 să	 mă	
poată	crește	bine,	să	se	bucure	de	mine.	Amin.	
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Doamne,	Doamne,	ceresc	Tată,	noi	pe	Tine	Te	rugăm,	
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eşti	 Stăpânul	 lumii	 și	 al	 nostru	 Tată	 eşti	 și	 pe	 toate	 cele	
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Doamne,	Doamne,	ceresc	Tată,	noi	pe	Tine	Te	rugăm,	
luminează-a	noastră	minte,	 lucruri	bune	 să-nvăţăm.	Că	Tu	
eşti	 Stăpânul	 lumii	 și	 al	 nostru	 Tată	 eşti	 și	 pe	 toate	 cele	
bune	numai	Tu	le	împlineşti.	Amin.	

Rugăciune	după	pregătirea	lecţiilor	

	 Îţi	 mulţumesc	 ţie,	 Isuse	 preabune,	 că	 ai	 luminat	
mintea	 mea	 spre	 pricepere.	 Ajută-mă	 să	 ţin	 minte	 cele	
învăţate	şi	să	le	folosesc	bine	şi	cu	stăruinţă	spre	mărirea	ta.	
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	 Părinte	 ceresc,	 îţi	 mulţumesc	 Ţie	 că	 mi-ai	 dat	 pe	
pământ	 părinţi	 atât	 de	 buni,	 care	 îmi	 poartă	 de	 grijă	 în	
numele	 Tău.	 Binecuvântează-i!	 Dă-le	 sănătate,	 credinţă	 şi	
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Rugăciune după pregătirea lecţiilor

Rugăciune pentru părinţi
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Doamne,	Doamne,	ceresc	Tată,	noi	pe	Tine	Te	rugăm,	
luminează-a	noastră	minte,	 lucruri	bune	 să-nvăţăm.	Că	Tu	
eşti	 Stăpânul	 lumii	 și	 al	 nostru	 Tată	 eşti	 și	 pe	 toate	 cele	
bune	numai	Tu	le	împlineşti.	Amin.	

Rugăciune	după	pregătirea	lecţiilor	

	 Îţi	 mulţumesc	 ţie,	 Isuse	 preabune,	 că	 ai	 luminat	
mintea	 mea	 spre	 pricepere.	 Ajută-mă	 să	 ţin	 minte	 cele	
învăţate	şi	să	le	folosesc	bine	şi	cu	stăruinţă	spre	mărirea	ta.	
Amin.	

Rugăciune	pentru	părinţi	

	 Părinte	 ceresc,	 îţi	 mulţumesc	 Ţie	 că	 mi-ai	 dat	 pe	
pământ	 părinţi	 atât	 de	 buni,	 care	 îmi	 poartă	 de	 grijă	 în	
numele	 Tău.	 Binecuvântează-i!	 Dă-le	 sănătate,	 credinţă	 şi	
bucurie.	 Fă-i	 cu	 răbdare	 faţă	 de	 greşelile	 mele	 şi	 să	 mă	
îndrume	 la	 bine,	 ca	 împreună	 cu	 ei	 să	 ajung	 la	 fericirea	
veşnică.	Amin.	
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poată	crește	bine,	să	se	bucure	de	mine.	Amin.	
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Rugăciune	pentru	fraţi	şi	surori	

	 Doamne	 Isuse,	 ţie	 mă	 rog	 pentru	 fraţii	 şi	 surorile	
mele;	 dăruieşte-le	 sănătate,	 harul,	 dragostea	 şi	 pacea	 Ta.	
Ajută-ne,	 Isuse,	 să	 trăim	 împreună	 în	 iubire	 şi	 pace,	 căci	
plăcut	lucru	este	a	locui	fraţii	împreună.	Ajută-ne,	Doamne,	
ca	 fraţi	 şi	 surori	 să	 umblăm	 în	 căile	 tale	 şi	 să	 facem	 cele	
bineplăcute	 ţie,	 ca	 împreună	 să	 ne	 bucurăm	 de	 tine	 în	
cereasca	ta	Împărăţie.	Amin	

Rugăciune	când	te	afli	în	ispite	

	 Doamne	 şi	 Stăpâne	 al	 vieţii	 mele,	 nu-mi	 da	 mie	
spiritul	trândăviei,	al	grijii	de	multe,	al	iubirii	de	domnie	şi	
al	 grăirii	 în	 deşert.	 Iară	 spiritul	 curăţiei,	 al	 umilinţei,	 al	
răbdării	 şi	 al	 dragostei	 dăruieşte-l	 mie,	 servului	 Tău.	 Aşa,	
Doamne	Împărate,	dăruieşte-mi	mie,	ca	să-mi	văd	greşelile	
mele	şi	să	nu	osândesc	pe	fratele	meu;	că	bine	eşti	cuvântat	
în	vecii	vecilor.	Amin.	

Rugăciunea	de	seară	

	 Îţi	 mulţumesc,	 Isuse,	 că	 m-ai	 învrednicit	 a	 trece	
lungimea	 zilei	 şi	 a	 mă	 apropia	 de	 începuturile	 nopţii.	
Ascultă	 rugăciunea	 mea	 şi-mi	 iartă	 toate	 păcatele	 cele	 de	
voie	şi	cele	fără	de	voie.	Primeşte	rugăciunile	de	seară	şi-mi	
trimite	 mulţimea	 milelor	 tale.	 Păzeşte-mă	 cu	 sfinţii	 Tăi	
îngeri.	 Apără-mă	 cu	 puterea	 Ta.	 Mântuieşte-mă	 de	 toată	
viclenia	celui	rău.	Dăruieşte-mi	această	seară	cu	noaptea	ce	
vine,	 sfântă,	 cu	 pace	 şi	 fără	 de	 păcate,	 pentru	 rugăciunile	
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Preasfintei	de	Dumnezeu	Născătoare	şi	ale	tuturor	Sfinţilor.	
Amin.	

	 Când	merg	să	mă	odihnesc,	Ție	Doamne	mă	jertfesc,	
pentru	toate-ți	mulțumesc,	Părintele	meu	Ceresc.	Amin.	

	 Nădejdea	 mea	 este	 Tatăl,	 scăparea	 mea	 este	 Fiul,	
acoperământul	 meu	 este	 Spiritul	 sfânt,	 Treime	 Sfântă,	
mărire	 ţie.	 Toată	 nădejdea	 în	 tine	 o	 pun,	 Maica	 lui	
Dumnezeu:	păzeşte-mă	sub	acoperământul	Tău.	Amin!	
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Mărturisirea	credinţei	

	 Cred	 întru	 unul	 Dumnezeu,	 Tatăl	 atotţinătorul,	
făcătorul	 cerului	 şi	 al	 pământului,	 văzutelor	 tuturor	 şi	
nevăzutelor.	
	 Şi	 într-unul	 Domn	 Isus	 Cristos,	 Fiul	 lui	 Dumnezeu,	
Unul	 născut,	 care	 din	 Tatăl	 s-a	 născut	 mai	 înainte	 de	 toţi	
vecii.		
Lumină	 din	 lumină,	 Dumnezeu	 adevărat	 din	 Dumnezeu	
adevărat,	născut,	 iar	nu	 făcut,	 cel	de	o	 fiinţă	 cu	Tatăl,	prin	
care	toate	s-au	făcut.	
	 Care	 pentru	 noi	 oamenii	 şi	 pentru	 a	 noastră	
mântuire,	s-a	coborât	din	ceruri,		s-a	întrupat	de	la	Spiritul	
Sfânt	şi	din	Maria	Fecioară	şi	s-a	făcut	om.	
	 Şi	s-a	răstignit	pentru	noi	în	zilele	lui	Ponţiu	Pilat	şi	a	
pătimit	şi	s-a	îngropat.	
	 Şi-a	înviat	a	treia	zi,	după	Scripturi.	
	 Şi	s-a	înălțat	la	cer	şi	şade	de-a	dreapta	Tatălui.	
	 Şi	iarăşi	va	să	vină	cu	mărire,	să	judece	viii	şi	morţii,	
a	cărui	împărăţie	nu	va	avea	sfârşit.	
	 Şi	 întru	 Spiritul	 Sfânt,	 Domnul	 de	 viaţă	 Făcătorul,	
care	 de	 la	 Tatăl	 și	 de	 la	 Fiul	 purcede,	 cel	 ce	 împreună	 cu	
Tatăl	 şi	 cu	 Fiul	 este	 închinat	 şi	 mărit,	 care	 a	 grăit	 prin	
Proroci.	
	 Într-una,	sfântă,	catolică	şi	apostolică	Biserică.	
	 Mărturisesc	un	botez	întru	iertarea	păcatelor.	
	 Aştept	învierea	morţilor.	
Şi	viaţa	veacului	ce	va	să	fie.	Amin.	
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Examinarea	conştiinţei	înainte	de	Spovedanie	

-	pentru	copii	-	

Porunca	 1:	 Eu	 sunt	 Domnul	 Dumnezeul	 tău,	 să	 nu	 ai	 alţi	
dumnezei	 afară	 de	Mine.	 Să	 nu-ţi	 faci	 chip	 cioplit;	 să	 nu	 te	
închini	lor,	nici	să	le	slujeşti.	

Te	rogi	dimineaţa	şi	seara?	Ce	rugăciuni	ştii?	Eşti	atent	când	
le	 rosteşti	 sau	 le	 spui	 mecanic,	 pe	 fugă?	 Îţi	 faci	 semnul	
Crucii	 când	 treci	 prin	 dreptul	 bisericii?	 L-am	 pus	 pe	
Dumnezeu	 pe	 primul	 loc	 în	 viața	 mea?	 Au	 existat	 lucruri,	
persoane	 sau	 preocupări	 care	 să	 mă	 facă	 să	 neglijez	
îndatoririle	 pe	 care	 le	 am	 față	 de	 Dumnezeu?	 Caut	 să	 îi	
urmez	voința?	Îi	sunt	recunoscător	pentru	tot	ce	mi-a	dat	și	
pentru	grija	cu	care	mă	înconjoară?	

Porunca	 2:	Să	 nu	 iei	numele	Domnului	Dumnezeului	 tău	 în	
deşert.	

Ai	 înjurat?	 Te-ai	 luat	 după	 colegii	 care	 vorbesc	 prostii?	 Ai	
vorbit	 lucruri	 necuviincioase?	 Ai	 spus	 bancuri	 şi	 glume	
despre	 lucruri	sfinte?	Ai	vorbit	urât	 cu	părinţii,	 profesorii,	
colegii,	fraţii/surorile	tale?	

Porunca	3:	Adu-ţi	aminte	de	ziua	odihnei,	ca	să	o	sfinţeşti.	

Mergi	duminica	 la	biserică?	Te	 împărtăşeşti	des?	Mergi	de	
bună	 voie	 la	 biserică	 sau	 trebuie	 să-ți	 spună	 părinţii?	
Întârzii	 adesea?	 Îţi	 place	 la	 biserică	 sau	 te	 plictiseşti	
repede?	Îţi	faci	lecţiile	duminica	sau	ţi	le	pregăteşti	deja	de	

Examinarea conştiinţei înainte de Spovedanie
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vineri,	 sâmbătă,	 ca	 duminica	 să	 fii	 liber?	 Mergi	 la	 ora	 de	
religie	şi	la	cateheză?	Îţi	place?	

Porunca	4.:	Cinsteşte	pe	tatăl	tău	şi	pe	mama	ta,	ca	să-ţi	fie	
bine	şi	să	trăieşti	ani	mulţi	pe	pământ.	

Asculţi	 de	 părinţii	 sau	 le	 întorci	 vorba,	 te	 cerţi	 cu	 ei?	 I-ai	
supărat	 cumva?	 V-aţi	 împăcat?	 Îi	 ajuţi	 când	 îţi	 solicită	
ajutorul	 sau	 le	 faci	 în	 ciudă?	 Te	 rogi	 pentru	 părinţii	 tăi,	
pentru	 fraţii/	 surorile	 tale,	 pentru	 familia	 ta?	 Asculţi	 de	
învăţători,	de	profesori,	de	preot?	
Porunca	5:	Să	nu	ucizi!	
Te-ai	bătut	sau	certat	cu	cineva?	Urăşti	pe	cineva?	Ai	chinuit	
sau	ucis	animale?	Ai	bârfit?	

Porunca	 6	 și	 9:	 Să	 nu	 comiți	 adulter	 /	 Să	 nu	 faci	 fapte	
necurate	 /	 Să	 nu	 fii	 desfrânat.	 Să	 nu	 poftești	 femeia	
aproapelui	tău.	

Am	 respectat	 intimitatea	 propriului	 meu	 trup?	 Dar	
intimitatea	altora?	Am	ascultat	sau	vizionat	materiale,	prin	
diferitele	 mijloace	 de	 comunicare	 existente	 (de	 la	 cărți	 și	
reviste,	 la	 tv,	 internet	și	orice	alte	 tehnologii),	care	să	aibă	
conținut	 indecent,	 chiar	 pornografic?	 Păstrez	 astfel	 de	
materiale	 la	 îndemână?	 Am	 furnizat	 altora	 astfel	 de	
materiale	sau	i-am	încurajat	să	le	folosească?	Am	participat	
la	discuții	nepotrivite	pe	teme	indecente?	Am	fost	indecent	
în	comportamentele,	gesturile	și	cuvintele	mele?	M-am	pus	
în	situații	care	pot	conduce	la	fapte	necurate?	Am	fost	atent	
să	mă	îmbrac	decent,	astfel	încât	să	nu	îi	conduc	pe	alții	 la	
gânduri	 necurate?	 Îi	 respect	 pe	 ceilalți	 ca	 persoane	 sau	 îi	
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privesc	 ca	 mijloace	 pentru	 plăcerea	 mea?	 Am	 căutat	 să	
despart	pe	alții	din	gelozie?	

Porunca	 7	 și	 10:	 Să	 nu	 furi.	 Să	 nu	 poftești	 niciun	 lucru	 al	
aproapelui	tău.	

Am	 furat?	 Cât	 sau	 ce?	 De	 la	 cine?	 Am	 copiat	 la	 lucrările	
scrise?	Am	înșelat,	șantajat	sau	amenințat	pe	cineva	pentru	
a	obține	bani	 sau	bunuri?	Am	provocat	pagube	cuiva?	Am	
lipsit	pe	cineva	de	bunurile	care	i	se	cuveneau	pe	drept?	Am	
primit	sau	cumpărat	bunuri	furate?	Am	reparat	răul	făcut	în	
oricare	 dintre	 situațiile	 descrise	 până	 aici?	 Am	 ajutat	 sau	
am	îndemnat	pe	altul	să	fure?	Am	cheltuit	bani	fără	rost,	din	
mândrie,	chiar	mai	mult	decât	mi-aș	fi	permis?	Am	practicat	
jocuri	 de	 noroc?	Am	 fost	 zgârcit,	 lacom,	pofticios?	Am	dat	
pomană	 după	 posibilități?	 Am	 ajutat	 persoane	 aflate	 în	
situații	cu	lipsuri	grave?	Am	fost	invidios	pe	alții	pentru	pe	
bunuri,	 succes,	 aptitudini,	 poziție	 socială	 sau	 altele	
asemenea?	 Am	 dorit	 pe	 nedrept	 lucruri	 care	 nu	 îmi	
aparțineau?	 Lipsa	 unor	 bunuri	 mă	 întristează	 puternic	 și	
mă	oprește	din	a-mi	pune	încrederea	în	Dumnezeu?		

Porunca	8:	Să	nu	mărturisești	 strâmb	împotriva	aproapelui	
tău/Să	nu	minți.	
Am	 mințit?	 Cu	 ce	 consecințe?	 Am	 stricat	 renumele	 cuiva	
prin	 calomnie	 sau	 bârfă,	 dezvăluind	 greșelile	 lui	 fără	 a	 fi	
necesar?	 Am	 ascuns	 adevărul	 sau	 părți	 din	 adevăr	 în	 fața	
celor	 care	 aveau	 dreptul	 să	 îl	 cunoască	 sau	 pentru	 a	 nu	
suporta	 consecințele	 faptelor	 mele	 rele?	 Am	 inventat	
lucruri	despre	mine	pentru	a	fi	apreciat	de	ceilalți?	Am	dat	
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vina	 pe	 alții	 pentru	 propriile	 mele	 greșeli?	 Am	 semănat	
discordie	între	semeni?	Am	reparat	răul	făcut	în	oricare	din	
situațiile	descrise	până	aici?	Am	dezvăluit	secrete	ce	mi-au	
fost	 încredințate?	Am	 căutat	 să	 aflu	 secretele	altora?	 I-am	
vorbit	de	rău	pe	alții?	Sunt	sincer	cu	ceilalți?	
	 Îmi	pare	rău	din	adâncul	inimii	de	păcatele	mele,	
pentru	că	am	vătămat	cu	ele	pe	Dumnezeul	 cel	bun	şi	
vrednic	 de	 iubire;	 îmi	 propun	 cu	 tărie	 că	 nu	 voi	mai	
păcătui	şi	pe	viitor	mă	voi	feri	de	toate	împrejurările	ce	
m-ar	putea	duce	la	păcat!	
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vina	 pe	 alții	 pentru	 propriile	 mele	 greșeli?	 Am	 semănat	
discordie	între	semeni?	Am	reparat	răul	făcut	în	oricare	din	
situațiile	descrise	până	aici?	Am	dezvăluit	secrete	ce	mi-au	
fost	 încredințate?	Am	 căutat	 să	 aflu	 secretele	altora?	 I-am	
vorbit	de	rău	pe	alții?	Sunt	sincer	cu	ceilalți?	
	 Îmi	pare	rău	din	adâncul	inimii	de	păcatele	mele,	
pentru	că	am	vătămat	cu	ele	pe	Dumnezeul	 cel	bun	şi	
vrednic	 de	 iubire;	 îmi	 propun	 cu	 tărie	 că	 nu	 voi	mai	
păcătui	şi	pe	viitor	mă	voi	feri	de	toate	împrejurările	ce	
m-ar	putea	duce	la	păcat!	
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CÂNTECE	RELIGIOASE	
	

	
Te	ador,	Isuse	

	
Te	ador,	Isuse,	tainic	Dumnezeu,	
Taina	aceasta	sfântă	e	locaşul	Tău.	
Inima	mea-ntreagă	Ţie	Ţi-o	jertfesc,	
Când	sub	vălul	pâinii,	dornic	Te	privesc.	
	
Simţurilor	mele,	Tu	le	eşti	ascuns.	
Singură	credinţa,	taina	Ţi-a	pătruns.	
Cred	tot	ce	mi-ai	spus	Tu,	Fiule-ntrupat,	
Căci	Tu	eşti	Cuvântul	cel	adevărat.	
	
S-ascundea	pe	cruce	tot	ce	e	ceresc,	
Iar	aici	s-ascunde	şi	ce-i	omenesc.	
Cred	că	eşti	de	faţă,	om	şi	Dumnezeu,	
Mângâierea	dulce	a	sufletului	meu.	
	
Rănile-ţi	ca	Toma,	Doamne,	nu	le	văd:	
Dar	ca	şi	el	Domn	şi	Dumnezeu	Te	cred.	
Dă-mi	credinţă	vie,	dă-mi	ca	să	sperez,	
Şi-n	iubire-aprinsă,	Ţie	să-Ţi	urmez.	
	
Taină	de-amintire-a	morţii	Domnului	
Pâine	de	viaţă	eşti	Tu	omului.	
Fii	şi	mie	pururi	dulce	nutremânt	
Singura-mi	dulceaţă	pe	acest	Pământ!	

CÂNTECE RELIGIOASE
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O,	Isuse	bune,	Miel	însângerat,	
Spală	al	meu	suflet	de	orice	păcat,	
Căci	din	al	Tău	sânge,	chiar	şi-un	singur	strop,	
Poate	ca	să	spele	al	relelor	potop.	
	

O,	Isuse	Doamne,	tainic	Dumnezeu,	
Împlineşte-mi	dorul	sufletului	meu:	
Fă	să	cadă	vălul	de	pe	Faţa	Ta,	
Şi-n	vecia-ntreagă	să	Te	pot	vedea.	

În	faţa	Ta,	Isus	iubit,	vin	azi	încrezător,	
Căci	Tu	eşti	Dumnezeu	slăvit	şi	blând	Mântuitor.	
Tu	stai	ascuns	sub	vălul	sfânt	al	Tainei	din	Altar,	
Şi-mparţi,	la	cei	de	pe	pământ,	al	mântuirii	dar.	
	

Pe	cruce,	Tu	mi-ai	dovedit	iubirea	ce	o	ai,	
Păcatul	meu	L-ai	ispăşit,	ca	să	mă	duci	la	Rai.	
Şi-aici,	în	Sfântul	Sacrament,	eşti	jertfă	ne-ncetat,	
Te-arăţi	în	orişice	moment,	prieten	devotat.	
	

Cu	drag,	cuvântul	Ţi-l	ascult	şi-n	inimă-L	păstrez,	
Căci	merită,	nespus	de	mult,	în	toate	să-L	urmez.	
Dă-mi	harul	Tău	întăritor,	să	merg	pe	urma	Ta,	
Isuse	blând,	Mântuitor,	fii	călăuza	mea.	
	

Eu	văd	că	şi	puţinul	bun	îl	fac	atât	de	greu,	
De	aceea-ncrederea	mi-o	pun,	în	ajutorul	Tău.	
Gândindu-mă	la	drumul	sfânt,	spre	mântuirea	mea,	

Îţi	cer,	Isuse,	harul	sfânt	şi	îndurarea	Ta.	
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Îţi	cer,	Isuse,	harul	sfânt	şi	îndurarea	Ta.	

În fața Ta, Isus iubit!
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Dintr-atâtea	hotare	
	
Dintr-atâtea	hotare	care	sunt	pe	pământ	
Mă	îndrept	către	zare,	căci	eu,	Doamne,	vreau	să	fiu	sfânt.		
Şi	din	mii	de	dorinţe	ce	se	nasc	şi-apoi	pier,		
Numai	una-mi	rămâne:	Doamne,	vreau	să	merg	în	cer!		
	

Refren:	Vreau	să	văd	chipul	tău,	e	dorinţa	ce-o	am	pe	pământ.		
M-ai	creat	pentru	cer,	m-ai	creat	să	fiu	sfânt.		
Vreau	să	văd	chipul	tău,	e	dorinţa	ce-o	am	pe	pământ.		
M-ai	creat	pentru	cer	să	fiu	sfânt.		
	

Cu	dorinţa	în	suflet	să	te	întâlnesc		
Cred	cuvintele	tale	şi	poruncile	le-mplinesc.		
Sunt	cu	tine	mereu.	Nu	te	teme!	Mi-ai	spus		
Şi	atâţia	prieteni	mă	veghează	de	sus.		
	

Până	când	va	veni	ziua	să	te-ntâlnesc		
Îndrăznesc	să	te	rog:	nu	lăsa	ca	să	rătăcesc!		
O	făclie	să	faci	din	întreg	trupul	meu		
Şi	de	Spiritul	Sfânt	să	fiu	locuit	mereu.	
	

Vino,	Isuse,	la	noi!	

Refren:	Vino,	Isuse,	la	noi,	
Avem	toţi	nevoie	de	Tine!	
	

În	lume	lipseşte	iubirea,	
Tu	eşti	iubirea,	
Vino,	Isuse,	la	noi!	-	bis	
	

	

Dintr-atâtea hotare

Vino, Isuse, la noi!
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În	lume	lipseşte	lumina,	
Tu	eşti	lumina,	
Vino,	Isuse,	la	noi!	-	bis	
	
În	lume	lipseşte	credinţa,	
Tu	dai	credinţa,	
Vino,	Isuse,	la	noi!	-	bis	
	
În	lume	lipseşte	speranţa,	
Tu	eşti	speranţa,	
Vino,	Isuse,	la	noi!	-	bis	
	
În	lume-i	nevoie	de	pace,	
Iar	Tu	eşti	pacea,	
Vino,	Isuse,	la	noi!	-	bis	
	
În	lume-i	nevoie	de	viaţă,	
Iar	Tu	eşti	Viaţa,	
Vino,	Isuse,	la	noi!	–	bis	

	

Nu	mai	sunt	cuvinte!	

Nu	mai	sunt	cuvinte	să	poată	lăuda	
Toată	iubirea	şi-ndurarea	Ta.	
Pe	altarul	lumii,	răstignit	Tu	eşti,	
Şi	pentru	oameni,	zilnic	Te	jertfeşti.	
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Şi	pentru	oameni,	zilnic	Te	jertfeşti.	
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Refren:	Cerul	şi	marea,	tot	ce	în	ea,	
Muntele,	valea	şi	inima	mea,	
Toate	se-nchină	Creatorului	
Şi	mulţumire	îi	dau	Domnului.	
	

Tu	îmi	eşti	Stăpânul,	Doamne	Te	iubesc,	
Voia	Ta	sfântă	vreau	s-o	împlinesc.	
Tu	arată-mi	drumul	ce	mi-ai	pregătit,	
Să	ajung	la	Tine,	Domnul	meu	iubit.	
	
Ruga	mea-i	tăcerea,	altceva	nu	pot,	
Să	îţi	spun	Doamne,	nu	ştiu	să	mă	rog.	
Îţi	ofer	din	suflet	binele	făcut	
Şi	voi	rămâne	în	faţa	Ta	tăcut.	
	

Isuse,	tu	ne-ai	chemat	
	

Refren:	Isuse,	tu	ne-ai	chemat,	să	te	urmăm		
Pe	drumul	credinţei	şi-al	luminii.		
Spunem	da	chemării	tale	de-a	trăi		
În	alianţa	iubirii.		
	

Tu	ai	venit,	ca	noi	să-l	cunoaştem	pe	Tatăl		
Şi	să	ne-nveţi	cum	să	ne	iubim	unii	pe	alţii.		
	

Ca-ntr-o	familie	să	împărţim		
Tot	ce	trăim:	suferinţe	şi	greutăţi,	speranţe	şi	bucurii.		
	

Ne-ncredinţăm	mamei	tale,	Maria.		
Cu	ea	în	umbra	crucii	să	stăm		
Lângă	cei	care	astăzi	mai	sunt	răstigniţi.	
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Cânt	lui	Cristos	
	

Cânt	lui	Cristos,	el	ne	va	elibera,		
Va	reveni	iar	în	slavă.		
Şi	viaţă	veşnică	ne	va	dărui.		
Aleluia,	aleluia!		
	
Refren:	Aleluia,	aleluia,	aleluia,	aleluia!	(bis)		
	
Cânt	lui	Cristos,	în	el	va	reînflori		
Orice	speranţă	pierdută.		
Toată	fiinţa	în	el	va	re-nvia.		
Aleluia,	aleluia!		
	
Cânt	lui	Cristos,	într-o	zi	va	reveni		
La	toţi	cei	care-l	aşteaptă.		
Va	fi	lumină	în	cer	şi	pe	pământ.		
Aleluia,	aleluia!	
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Mulţumim	Domnului	
	
Mulţumim	Domnului	căci	este	bun,		
Veşnică-i	iubirea	lui!	Veşnică-i	iubirea	lui!		
Mulţumim	Domnului	căci	ne-a	creat,		
Veşnică-i	iubirea	lui!	Veşnică-i	iubirea	lui!		
Mulţumim	Domnului	căci	ne-a	salvat,		
Veşnică-i	iubirea	lui!	Veşnică-i	iubirea	lui!		
	

Refren:	Amin,	amin,	amin,		
Mulţumim	Domnului!	(bis)		
	

Numai	el	a	făcut	multe	minuni,		
A	creat	cerurile	peste	noi,		
A	despărţit	apele	de	pământ.		
	

Din	mâna	celor	răi	ne-a	salvat,		
De	duşmani	ne-a	eliberat,		
Mulţumiţi-i	Domnului	din	cer.	
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Sfânt	eşti,	Doamne	
	
Sfânt	eşti,	Doamne,	sfânt	şi-ndurător		
Dumnezeul	universului.		
Pământul	şi	cerul	sunt	pline	de	mărirea	ta.		
Osana,	în	înaltul	cerului!		
	

Binecuvântat	e	cel	ce	vine,		
Cel	ce	vine	în	numele	Domnului.		
Osana,	osana,	osana,	osana!		
Osana,	în	înaltul	cerului!	
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Fecioara	la	munte	

Fecioara	la	munte,	pe	stânci	apăru,	
Ea	pleac-a	sa	frunte,	salut-o	şi	tu.	
	

Refren:	Ave,	Ave,	Ave	Maria,	
Ţie-ţi	strigăm,	o,	nu	ne	lăsa.	
	

Copilei	fricoase	pe	când	se-nchina	
Şi	gârlei	spumoase,	un	vuiet	şoptea.	
	

Copila-l	pronunţă	cu-n	glas	tremurând,	
Iar	gârla-l	anunţă	cu-n	vuiet	crescând.	
	

Prin	ţările	toate	minunea	se-afla,	
Norodul	în	gloate	la	stâncă-alerga.	
	

A	tuturor	mamă	iubeşte-acest	loc,	
Pe	toţi	Ea	ne	cheamă,	ne-aşteaptă	cu	foc.	
	

O,	Tu,	Preacurată,	priveşte-ne-aci,	
Arată-ne-ndată	că	Mamă	vei	fi.	

	

	

În	astă	zi	frumoasă	

În	astă	zi	frumoasă,	
Dăm	Maicii	lui	Isus,	
Cântarea	noastră-aleasă,	
Căci	o	iubim	nespus.	
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Refren:	Slăvim,	slăvim,	slăvim,	slăvim,	
Slăvim	neîncetat;	
Slăvim,	slăvim,	slăvim,	slăvim,	
Pe	cea	făr'	de	păcat.	
	

Maria-i	dulce	mamă	
Iar	noi	ai	ei	copii,	
La	sânu-i	azi	ne	cheamă	
Pe	toţi	spre-a-o	iubi.	
	

Maria	ne	iubeşte	
Şi	plină	e	de	dar,	
Pe	toţi	Ea	ne	primeşte	
La	sfântul	Ei	altar.	
	

Ea	poartă	grijă	multă	
De	tot	copilul	său,	
Şi	ruga	i-o	ascultă	
Al	Ei	Fiu,	Dumnezeu.	
	

Maria-i	fericirea	
A	celor	ce-o	iubesc,	
Într-însa-i	mântuirea	
A	celor	ce-o	doresc.	
	

Nu	vreau	nimic	pe	lume,	
Decât	ca	să-i	servesc;	
Şi-odată	cu-al	Ei	nume	
Viaţa	să-mi	sfârşesc.	
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O,	Măicuţă	Sfântă	
Te	rugăm	fierbinte,	
Să	ne-asculţi	de-a	pururi	
Marea	rugăminte:	

Când	plângeai	sub	cruce	
Maică-ndurerată,	
Te-am	primit	de	Mamă,	
Noi	şi	lumea	toată.	Refren	

Refren:	Nu	lăsa,	Măicuţă,	
Să	pierim	pe	cale,	
Căci	noi	suntem	fiii,	
Lacrimilor	tale.	

Călători	pe-o	mare,	
Veşnic	tulburată,	
Noi	ne-am	pus	în	Tine	
Şi	nădejdea	toată.	Refren	

Tu	eşti	steaua	mării	
Şi	ajuţi	s-o	treacă;	
Dintre	câţi	Te	roagă,	
Nimeni	nu	se-neacă.	Refren	

Să	ne	duci	cu	Tine	
Unde	calea-Ţi	duce,	
Să	ne	dai	în	ceruri	
Fiului	Tău	dulce.	Refren	

Fă	să-ţi	batem	zilnic	
La	miloasa-ţi	poartă,	
Câtă	vreme-n	lume,	
Valuri	ne	mai	poartă.	Refren	

Şi	să-I	spui,	Măicuţă,	
C-aste	floricele,	
Le-au	făcut	să	crească	
Chinurile	grele.	Refren	

Iar	când	nori	şi	ceaţă	
Înnegri-vor	zarea,	
Vino	Tu	Măicuţă,	
Să	ne-arăţi	cărarea.	Refren	

Şi	cu	ale	Tale	
Lacrimi	de	sub	cruce;	
Tu	le	eşti	Măicuţă,	
Maica	cea	mai	dulce.	Refren	

Să	conduci	luntriţa	
Printre	stânci	şi	valuri,	
Să	ne	scoţi	la	portul,	
Veşnicelor	maluri.	Refren	

Inima-i	Preasfântă	
Mângâios	ne-o	strânge;	
Va	uita	de	patimi,	
Mai	mult	nu	va	plânge.	Refren	

O, Măicuţă Sfântă
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O,	Măicuţă	Sfântă,	
Cea	mai	scumpă	floare,	
Fă	din	şir	de	lacrimi,	
Dalbe	lăcrimioare.	Refren	

Noi,	cuprinşi	de-o	pace	
Fără	de	hotare,	
Lăuda-te-om	veşnic	
Pururea	Fecioară.	Refren	

Scapă-ne	de	patimi	
Şi	de	pofte	rele,	
Şi	ne	schimbă-n	mândre	
Mărgăritărele.	Refren	

Refren:	Nu	lăsa,	Măicuţă,	
Să	pierim	pe	cale,	
Căci	noi	suntem	fiii,	
Lacrimilor	tale.	

	

	

Sub	steagul	Tău,	Marie	

Sub	steagul	Tău,	Marie,	
Voioşi	ne	înrolăm;	
Şi	pentru	veci	noi	Ţie	
Credinţă	îţi	jurăm.	
	

Refren:	Regină	eşti	şi	Mamă,	
În	lume	şi	în	cer;	
Aceia	ce	Te	cheamă	
Sunt	siguri	că	nu	pier.	
	

Duşmanii	ne-nconjoară	
Cu	ţelul	lor	pierdut,	
Smereşte-i,	o,	Fecioară,	
Şi	fii-ne-n	luptă	scut.	
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Susţine-a	noastră	dreaptă	
În	contra	celor	răi,	
Iar	noi,	Preaînţeleaptă,	
Urma-vom	paşii	Tăi.	
	

Măreţ	să	fâlfâiască	
În	aer	al	Tău	steag,	
Sub	umbra	lui	cerească	
Ne	vom	lupta	cu	drag.	
	

Când	cetele	duşmane	
Cu	totul	le-am	răpus,	
Sub	alba-Ţi	manta	ia-ne,	
Şi	du-ne	la	Isus.	

	

Maria,	lumină	lină	
	

Refren:		Maria,	lumină	lină,		
Poarta	cerului,		
Eşti	templul	Spiritului	Sfânt		
Mama	sărmanilor	şi	a	celor	mici.		
	

În	sânul	tău	l-ai	purtat		
Pe	Creatorul	universului,		
Peste	tine	străluceşte		
Numai	lumina	Spiritului	Sfânt.		
	

Toată	frumoasă	eşti,	Marie,		
Tu,	dăruită	cu	atâta	har.		
Tu	porţi	pe	braţe	cu	iubire		
Al	luminii	noastre	trup	sfâşiat.		
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Maria,	tu	eşti	icoana		
Bisericii	de	pe	pământ		
Care	se	roagă	cu	toţi	sfinţii		
Şi	cu	toţi	oamenii	de	pe	pământ.	
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