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Pentru mine ziua de mâine 
este o mare sărbătoare. Mama 
spune că această zi e la fel 
de importantă ca şi ziua mea 
de naştere. Mâine e ziua mea 
onomastică - ziua sfântului al 
cărui nume port! 

Salut! Sunt Ilie. Alături de mine este mama, fratele 
mai mic Maxim şi surioara Anecika. Îl aşteptăm şi 
pe tata, care în curând soseşte de la serviciu.
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Aceasta este biserica 
noastră. Aici s-au cununat 
mămica şi tăticul meu. Mai 
târziu m-am născut şi eu. 
Părintele nostru spune că 
copiii sunt binecuvântarea 
Domnului. Tot în această 
biserică, când eram 
foarte micuţ, am fost şi eu 
botezat. Fraţii mei Maxim 
şi Anecika de asemenea 
au fost botezaţi în biserica 
noastră.Noi venim la 
biserică foarte des pentru 
că suntem creştini. Şi încă 
pentru că ne place să ne 
aflăm aici. 
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Cum am fost botezat mi-a povestit mama. Părintele 
m-a cufundat de trei ori în cristelniţă, iar apoi mi-a pus 
la gât crucea şi m-a îmbrăcat în cămaşă albă. La botez 
Domnul mi-a dat un înger păzitor, care de atunci este 
întotdeauna alături de mine.
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Prima icoană mi-a fost 
dăruită de naşul meu 
de botez. Este icoana 
îngerului păzitor. Îngerul 
are o faţă minunată. 
Naşul mi-a povestit că 
îngerul mă ocroteşte din 
pruncie, că el îmi ajută să 
cresc mare şi mă păzeşte 
de toate relele. Când am 
crescut mai mare mama 
m-a învăţat rugăciunea 
către îngerul păzitor.
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Iată şi naşul meu de botez. El a promis Domnului să 
mă ajute să cresc un adevărat creştin. Când eram mic, 
naşul mă aducea la biserică şi mă împărtăşea. Iar când 
am crescut, mi-a ajutat să mă pregătesc de mărturisire. 
Naşul meu este foarte bun şi întotdeauna gata să mă 
ajute. Eu adesea mă rog pentru sănătatea lui. 
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În zilele de onomastică mergem cu toată familia la 
biserică. Tata şi mama zic că e cel mai bine să sărbăto-
rim ziua îngerului la biserică: să ne mărturisim, să ne 
împărtăşim şi să-I mulţumim Domnului că ne-a ajutat 
să mai trăim un an cu vrednicie. Mie îmi place să merg 
la biserică de ziua onomastică.
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Intrând în biserică, ne închinăm şi ne facem semnul 
crucii. Apoi cumpărăm lumânări şi transmitem pomel-
nicul părintelui ca să pomenească rudele şi apropiaţii 
noştri.

Mă apropii de icoana sfântului al cărui nume port, a 
Sfântului Proroc Ilie, aprind o lumânare şi mă închin. 
La fel mă închin la icoanele altor sfinţi. La biserică este 
atât de luminos şi de frumos!
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În ziua de pomenire a Sfântului 
Proroc Ilie mă pregătesc de Sfânta 
Împărtăşanie. După mărturisire mi-i 
atât de cald şi uşor în suflet! Îngerul 
păzitor şi Sfântul Proroc Ilie mi-au 
ajutat să mă mărturisesc, căci i-am 
rugat atât de fierbinte!
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Iată că a sosit  şi 
momentul cel mai 
important: părintele 
a ieşit din Altar cu 
Potirul cu Sfintele 
Taine ale lui Hristos! 
Eu m-am închinat 
la Sfintele Taine, am 
încrucişat mîinile la 
piept şi m-am îm-
părtăşit. Mă simţeam 
atât de fericit!
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Astăzi am fost în ospeţie la Dumnezeu! Şi îngerul 
meu a fost cu mine. Am fost fericit toată ziua. Şi 
prietenii au venit să mă felicite. După mine onomasti-
ca este o sărbătoare foarte frumoasă şi veselă!
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De ziua onomastică 
simţi cât de mult te iubesc 
apropiaţii! Casa e plină de 
oaspeţi, masa încărcată de 
bucate. Vin prietenii să te 
felicite şi, desigur, îţi aduc 
cadouri! Îi iubesc şi eu pe 
toţi din tot sufletul şi mă 
rog pentru ei.
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După masa de sărbătoare, noi cântăm, ne jucăm, 
spunem poezii. Adulţii se bucură şi ei împreună cu 
noi! Adevărat a zis mama că ziua onomastică este a 
doua  zi de naştere!
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Nici nu-mi vine să cred că am fost 
cândva atât de mic! În fiecare an 
de ziua onomastică mama îmi arată 
cămaşa în care am fost îmbrăcat 
după botez. Ea simbolizează sufletul 
curat. Voi păstra cămaşa de la botez 
toată viaţa. 14
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Noi avem o tradiţie în familie: în fiecare seară, 
înainte de culcare eu, fratele şi surioara mai mică 
ne rugăm Domnului, sfinţilor şi îngerului păzitor.

Îi rugăm să nu ne părăsească, ci să ne întărească 
în dragostea pentru Domnul şi credinţa ortodoxă. 
Mama şi tata de asemenea se roagă pentru noi, iar 
noi - pentru ei. Cât e de bine să fii creştin!
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