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Postul – medicament duhovnicesc 

»» Alina Elena Năstase  

Studentă, Iaşi 

Săturarea mărgineşte plăcerea numai în pântece; postul, însă, urcă  folosul la suflet. 

Bucură-te că ți s-a dat de doctor un leac ce ucide păcatul! Sfântul Vasile Cel Mare 

 
  A vorbi despre post şi chiar a-l defini pare foarte simplu, deoarece postul este cunoscut  în toată lumea. 
După mărturisirea marelui Vasile, postul este cea mai veche poruncă dată omului de către Dumnezeu. Îl găsim 

practicat din vremuri străvechi, întâlnindu-l aproape la toate religiile şi toate popoarele. După unii Sfinţi părinţi 

își are originea in rai, prin interzicerea dată de Dumnezeu strămoşilor noştri de a mânca din mărul oprit  

Postul este un mijloc de sfinţire şi binecuvântare a vieţii credincioşilor. Atunci când ne gândim la post 
ne vin în minte un set  de reguli restrictive mai ales din punct de vedere alimentar. Însă acesta nu este un post 

complet!  Reţinerea aceasta de la mâncăruri şi băuturi trebuie însoţită şi de  reţinerea de la gânduri, pofte, patimi 

şi fapte rele, ceea ce înseamnă că postul trupesc trebuie împletit cu postul duhovnicesc. Prin post ne deprindem 
puterile şi ne întărim forţele în lupta împotriva necuratului. Postirea este un mod de înfrânare a poftelor trupeşti, 

şi de solidificare a voinţei omului, lucru care ne ajută la dobândirea mântuirii. 

 Este, însă, şi un act de cult, adică un mod de a cinsti pe Dumnezeu deoarece reprezintă o renunţare de 

bunăvoie de la ceva ce ne este îngăduit, datorită iubirii şi respectului ce le avem faţă de Dumnezeu. Postul 
întăreşte trupul şi curăţeşte sufletul, păstrează sănătatea trupului şi dă aripi sufletului. Sfinţii Părinţi laudă şi 

recomandă postul cu multă stăruinţă. Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă: “Postul potoleşte zburdările trupului, 

înfrânează poftele cele nesăţioase, îl înaltă şi-l uşurează” (Omilia a X-a la Cartea Facerii, cap.II).  
 Prin însuşi exemplul Său, Mântuitorul Hristos, înainte de a-si începe activitatea, S-a retras în pustie  

unde  a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, confirmând astfel importanta postului. El îl recomandă 

alături de rugăciune,drept mijlocul cel mai benefic de a izgoni diavolii: „Acest neam de demoni nu iese decât cu 
post si rugăciune”(Matei 17,21; Marcu 9,29). 

Unii creştini nu înţeleg importanţa postului şi consideră că nu trebuie să facem diferenţe între mâncarea 

de post şi de dulce, fiindcă toate sunt la fel de curate. Este adevărat că in Sfânta Evanghelie se spune: “Nu ceea 

http://www.parohiasfnicodim.wordpress.com/
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ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om”. Paragraful menţionat era adresat 

fariseilor legat de practica libaţiunilor, de a nu mânca decât după ce s-au spălat pe mâini, ca nu cumva, aceea, 

prin contaminare, să fie întinate şi să întineze, si mâncarea şi prin ea, trupul. Fariseii reproşând ucenicilor  că nu 
respectă obiceiul spălării mâinilor, Mântuitorul  le răspunde cu cuvintele citate, accentuând gravitatea necurăţiei 

sufleteşti, fără să respingă postul care duce la curățirea  sufletului, şi pe care, cum am văzut Însuşi l-a practicat și 

poruncit…(Îndrumări misionare). 

 Postul nu reprezintă doar o perioadă din viaţa omului, ci este o stare  continuă la care este chemat omul, 
stare care se accentuează in anumite perioade datorită anumitor motive. Biserica, este un ”spital duhovnicesc”, 

aşa cum frumos o numeşte Sf. Ioan Gura de Aur, deoarece prin lucrarea lui Dumnezeu cei bolnavi primesc 

“leacuri potrivite”. După modul de asprime se deosebesc mai multe tipuri de post: 
Postul aspru sau mâncarea uscată: pâine, seminţe, fructe uscate şi apă, o singură data pe zi,după ora 9 

(orele 15,00) 

Ajunare – post total sau post negru. Biserica noastră recomandă postul “negru”, însă, deoarece acest 
post este foarte greu, şi nu fiecare om îl poate practica, Biserica a rânduit ca doar postul comun, obişnuit să fie 

obligatoriu. 

Postul comun, obişnuit, în care se mănâncă preparate pregătite din alimente vegetale cu undelemn şi 

consumându-se de mai multe ori pe zi putându-se gusta şi puţin vin. 
 Ea a rânduit in decursul anului anumite perioade  în care postul este mai accentuat. Una dinte aceste 

perioade este cea care precede sărbătoarea Învierii Domnului si este alcătuită de şapte săptămâni. Învierea 

Mântuitorului  împreună cu Patimile şi cu moartea Sa, alături de Cincizecime şi de Naştere reprezintă cele mai 
mari evenimente din istoria  mântuirii oamenilor şi cele mai importante sărbători din viaţa creştinului. Astfel 

credincioşii întâmpină sărbătorile într-un mod deosebit luptând pentru a deveni mai curaţi, mai luminaţi spiritual 

pentru a le trăi cu vrednicie. 
Datorită perioadei îndelungate și a profunzimii lui postul Paștelui a fost numit Postul Mare. Sfinții 

Părinţi şi scriitorii bisericeşti consideră că iniţierea postului a fost făcută de către Sfinţii Apostoli. Forma actuală 

a fost stabilită în timp, după Sinodul I Ecumenic, după uniformizarea datei Paştelui. 

 Postul are un înalt sens religios-moral, fiind un act de cinstire a lui Dumnezeu, o jertfă benevolă din 
partea creştinului,în scopul desăvârşirii morale. 

 Postul, aşa cum a fost prezentat este măsura optima, însă fiecare dintre noi lucrăm după măsura darului 

primit. Într-adevăr, nu tuturor ni se cer zece talanţi,că nu toţi am primit cinci; dar , să nun e amăgim zicând că 
nu am primit nimic: cel puţin unul am primit şi noi, pe acela să-l lucrăm. Duhovnicul ne va ajuta să ne vedem 

măsura, să ne ridicăm atunci când cădem, să ne ducă de mâna la altar pentru a-L primi pe Hristos. Însă, pentru a 

ne cunoaşte rănile, pentru a ne ști bolile trebuie să I le mărturisim şi pentru a ne vindeca trebuie să-I ascultăm 

sfatul… (pr. Vasile Gavrilă, POSTUL MARE). 

 

Postul           ●         Preot Ilarion Argatu 

Hai creştine ţine minte 

Să nu dai uitării, 

C-am să-ţi spun ceva cuvinte 

Despre ispita mâncării. 

Toate lucrurile-n lume 

Pentru om sunt date toate, 

Omul dar să ştie anume 

Să le ia fără păcate. 

Lege întru toate este. 

Chiar venirea ta pe lume, 

Lege este, nu-i poveste 

Nici în rele nici în bune. 

Să mănânci ca să-ți duci viața 

Este-un lucru de valoare, 

Să mănânci ca să-ți pierzi viața 

E-o faptă  păgubitoare. 

Orice hrană o duci la gură 

Dulce acră-i rânduită, 

Să o iei dar cu masură 

Și la vreme potrivită. 

Nici o lege nu îți spune 

Ca să rabzi de nemâncare, 

Numai-ncearcă de iți spune 

Doar un fel că gustu-i mare. 

Postu-i bun întotdeauna 

Că te-nvață cupănit, 

Și îți merge traiul una 

După cum ți l-ai dorit. 

Cel ce postul ține-n seamă 

Sănătos e și ferit, 

De noi și mai cu seamă 

Are tot ce și-a dorit. 

Cel ce merge pe de-alături 

Boală, scârbă, doctori are, 

Și-o să fie dat în lături 

Și nici loc în ceruri n-are. 
 

http://poezie-crestina.trei.ro/?p=191
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Hramul bisericii 

   † Pr. Prof. Iliuţă Ilarie Dovleac 

 
Numele hramului ● După tradiţia Bisericii Ortodoxe, fiecare biserică în momentul în care se târnoseşte 

de către episcop primeşte un nume, care devine hramul său.  
Târnosirea este deci actul de botez al noului lăcaş de închinăciune, care primeşte de la arhiereu hramul său, 
numele său. Acest nume este un eveniment din istoria Sfântă sau numele unor persoane sfinte Prin sfinţirea 
bisericii, hramul devine îngerul păzitor al bisericii, patronul său spiritual, icoana hramului se aşează în iconostas 

în rândul întâi, la dreapta, alături de Sfintele Icoane Împărăteşti Mântuitorul Iisus Hramul Bisericii se serbează cu 
deosebită solemnitate, la ziua pomenirii evenimentului sau sfântului,Hristos, şi Sfânta Fecioară Maria. . 

Originea Hramului ● Cuvântul hram vine din limba slavonă, şi înseamnă casă, o casă excepţională în 
care locuieşte Dumnezeu cu aleşii Săi. De la începutul istoriei sale, poporul nostru a numit casa lui Dumnezeu 
biserică. 

Cuvântul biserică este de origine grecească, şi însemnează casă împărătească, bazilica, locuinţa 
împăratului. În acest lăcaş sfânt, sufletul creştinesc se întâlneşte cu Dumnezeu, în orice clipă, comunică cu El, se 
sfinţeşte şi se îndumnezeieşte, prin revărsarea harului divin al Sfintelor Taine, prin rugăciunile sfinţilor din cer şi 
ale slujitorilor sfintelor altare, aici, pe pământ.  
Zidurile bisericii devin sfinţite şi deosebite de ale altor case comune pentru că au un scop supranatural. De aceea, 
noul lăcaş se aşează de la târnosire, sub scutul unui sfânt al lui Dumnezeu, sau în cazul biserici noastre, sub 
însuşi acoperământul Sf. Nicodim și al Sf. Proorociţă  Ana, care devin hramul bisericii. .   

Sensul duhovnicesc al hramului ● Hramul are o întreită semnificaţie în viaţa Bisericii, şi a comunităţii 

a) religioasă b) morală c) unitate naţională 
a) Semnificaţia religioasă. Hramul împlineşte acelaşi rol în viaţa bisericii ca şi îngerul păzitor în viaţa 

particulară a credincioşilor. El este paznicul bisericii, este primul care se îngrijeşte de soarta ei. El veghează 
neîncetat pentru trăinicia bisericii în istorie, căci aceasta este mireasa lui Hristos. 

Hramul ocroteşte Sfântul locaş, apărându-l de calamităţi foc, apă, cutremure, războaie, distrugeri, 
profanare şi înjurături, de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi ai dreptei credinţe.  

Hramul priveghează continuu la viaţa spirituală a credincioşilor, care vin cu regularitate în sfântul lăcaş, 
cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste.  

Acestora le dă milă şi ajutor, îi scapă de necazuri şi nevoi, de dureri şi suferințe. 
Hramul Bisericii este modelul viu de urmat în pelerinajul nostru pământesc prin viaţa harică a sfintelor 

taine, prin care creştem în Hristos, intrăm în comunitate de viaţă fericită cu Sfânta Treime, ne îndumnezeim. Prin 
hram ajungem îngeri luminaţi în trup, una în sfinţenie, după care tânjeşte sufletul credinciosului drept-măritor. 

Când credinciosul exclamă Mă duc la hram!, semnificativ mărturiseşte - mă duc să mă unesc cu viaţa de har 

a hramului, a sfântului comemorat, să mă sfinţesc şi să fiu fericit!  
  În timp ce îngerul păzitor al credinciosului se îngrijeşte de salvarea unui singur suflet creştinesc, hramul 

bisericii ocroteşte viaţa şi se îngrijeşte de mântuirea tuturor credincioşilor bisericii. El strânge laolaltă conştiinţa 
tuturor credincioşilor bisericii sub stindardul izbăvitor al Sfintei Cruci, pentru realizarea supremului ideal, 
îndumnezeirea tuturor întru Hristos, Domnul. 

Hramul desăvârşeşte această unitate soteriologică în Hristos, a celor vii cu cei răposaţi. De aceea, la 
hram, se face pomenirea ctitorilor şi binefăcătorilor sfântului locaş, ca Domnul să le răsplătească potrivit faptelor 
lor minunate, împlinite în viaţa lor pământească. 

  b) Semnificaţia morală. Semnificaţia morală a hramului rezultă din cea religioasă. Unitatea de credinţă 

şi viaţă întru Hristos, a celor mulţi care se adună la hram, creează conştiinţa interdependenţei familiale, 
conştiinţa fraternităţii creştine, făurită prin puterea iubirii lui Hristos. Izvorul său este participarea activă la 
rugăciune în comun pentru implorarea, sub aceeaşi cupolă, a harului ceresc care-I aduce de sus ajutor, milă şi 
spor pentru toţi, în toate cele bune, ocroteşte în necazuri şi dureri, scapă de primejdii şi încercări. 
  c). Hramul, simbol al păstrării unităţii comunitare. În istoria bimilenară a poporului român, hramul 
bisericilor a avut şi are şi o adâncă  semnificaţie de unitate naţională.  

           Hărăziţi de Dumnezeu a fi creştini încă  de la naştere, în toate provinciile României Mari Ţara 
Românească, Moldova şi  Transilvania, trei surori din aceeaşi mamă, poporul român a avut şi păstrează aceeaşi 
credinţă în Hristos, aceeaşi limbă, tradiţii şi obiceiuri. Prin sfintele locaşuri de închinăciune, şi prin sfintele 
mânăstiri, presărate prin munţi, şi pe tot întinsul pământ străbun, din evlavia voievozilor şi a credincioşilor 
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cucernici de la sate, târguri şi oraşe, poporul român şi-a păstrat limba, obiceiurile şi legea străbună, tradiţiile şi 

datinile moştenite din moşi strămoşi, aspiraţii şi idealuri comune această valenţă de unitate naţională 

manifestându-se în deosebi cu prilejul pelerinajelor la hram. Aceste pelerinaje au fost izvoare de credinţă, o 
reînviere a elanului religios-moral al credincioşilor, ocazie de strângere a legăturilor de frăţietate dintre toţi românii 
           În această lună, martie, pe data de 3, parohia noastră a serbat cel de-al doilea hram cinstind pe Sf. 
Proorociţă Ana pentru ocrotirea si ajutorul pe care ni le-a dăruit nouă, tuturor credincioşilor acestei parohii. 
            Ana proorociţa era fata lui Fanuil, din neamul lui Asit. După ce a locuit cu bărbatul ei şapte ani, acela 
săvârşindu-se prin moarte, ea a rămas la Templu toată viaţa ei, zăbovind cu rugăciunea şi cu postul. Ţinând 
acest fel de viaţă în chip neobosit, ea s-a învrednicit a vedea pe Domnul, când a fost dus la Templu, la patruzeci 
de zile de la naşterea Sa în trup, de preasfânta Lui Maică şi de dreptul Iosif. Şi mulţumind lui Dumnezeu, Ana a 
proorocit despre Dânsul, către toţi cei ce se aflau în Templu: Acest prunc este Domnul, Cel ce a întărit cerul şi 
pământul; Acesta este Hristos, despre Care au proorocit toţi proorocii. Deci, făcându-se acestora astăzi 
pomenire, însemnăm şi propovăduim pogorârea şi iubirea de oameni pe care a făcut-o pentru noi Dumnezeu.  
             Vă invităm, fraţi şi surori, veniţi la Sfânta Biserică, veniţi la hram, veniţi la sfânta Înviere, veniţi în fiecare 
duminică, căci în fiecare duminică este sfânta Înviere, veniţi de luaţi lumina, veniţi şi beţi din paharul mântuirii, 
veniţi la Hristos! 
 

Obiceiuri de Mucenici 

 

  Ziua de 9 martie, când Biserica Ortodoxă sărbătorește pe cei 40 de Mucenici uciși în Sevastia, are 

pentru spiritualitatea populară o conotație aparte. 

În ziua de 9 martie, în toate comunitățile rurale era obiceiul de a se scoate plugul la arat, momentul fiind 
marcat de respectarea unor interdicții sau de oficierea unor practici cu caracter simbolic. 

După ce, în luna februarie (luna lui Faur), plugul era trecut prin foc de către fierarul (faurul) satului, 

era reparat, curățat și purificat iar între plugari se încheiau înțelegeri pentru întovărășire la arat, în dimineața 
acestei zile plugul era scos în  fata casei în  mod festiv. Acesta era momentul ce deschidea, de fapt, ciclul 

sărbătorilor de primăvară, presărat cu numeroase obiceiuri. 

În  cadrul ceremonialului de scoatere a plugului, femeia din 
casa era principalul protagonist în  desfășurarea practicilor. După 

aducerea plugului în  fata casei, plugarii, de obicei doi la număr, 

stăteau cu capetele descoperite înaintea boilor sau a cailor, după 

caz, iar femeia ieșea din casa având în tr-o mâna traista pentru 
plugari iar în  cealaltă ținând un vas cu apa sfințită, tămâie și un 

șomoiog de busuioc. Femeia se apropia de plug și de carul în  care 

se afla restul atelajelor specifice acestei lucrări agricole, le în 
conjura de trei ori, stropindu-le cu agheasma și afumându-le cu 

tămâie. În  timpul celor trei rotații executate în  sensul mișcării 

aparente a soarelui, femeia rostea, într-o solemnitate deplină, 
următoarele: "Cat de curata este tămâia și agheasma, așa de curați 

să fiți și voi / Și să umblați nedespărțiți la arat / Și nicicând să nu 

dați peste vre-un strigoi sau moroi care să vă facă rău".  

În  fața animalelor de muncă se așeza un ou, în  credința ca 
daca acesta va rămâne întreg după pornirea carului, atunci și 

plugarilor le va merge bine pe toată durata plugăritului. Plugarii 

primeau traista cu mâncare, după care femeia vărsa agheasma 
rămasă în  cofa la picioarele animalelor. Se obișnuia ca în  coamele 

plugului să se pună acum și un colac împletit în  opt, numit Creciun, 

păstrat în casa de la Crăciunul trecut, ca simbol al fertilității. 

Semnificația oului aruncat este de sorginte precreștină, oul fiind considerat măsura tuturor lucrurilor de 
început (ab ovo), el având aici rol augural și protector în  desfășurarea aratului. 

  După acest moment plin de solemnitate, desfășurat în  curtea casei, plugarii porneau plugul către câmp 

sau către gradina din apropiere, unde marcau o brazda simbolică, de pocinog (început) după care dejugau și 
hrăneau animalele iar ei se ospătau în  mod ritual pe brazdă. 

  În  unele sate era obiceiul ca în  această zi toate plugurile din sat să fie adunate pe islazul sătesc unde, 

în  fata mulțimii adunate, era chemat preotul care făcea o slujbă de sfințire a apei și de stropire a fiecărui plug 
în  parte, după care plugarii se îndreptau către ogorul propriu pentru marcarea brazdei de început. 
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În  tradiția populară se consideră ca în  ziua de 9 martie sfinții mucenici se adună pentru a participa 

la un sobor de dezghețare a pământului și de slobozire a căldurii, ei bătând, în acest scop, cu ciomegele în 

pământul înghețat. Această practică a fost uzitată și de către sătenii din comunitățile bucovinene, care băteau 
cu bâtele în pământ zicând: "Intră frig și ieși căldură, / Să ne fie vreme bună / Pentru plug și arătură".  

Ziua mucenicilor era și un prilej de prognozare a vremii. Se considera că dacă plouă în această zi, va 

ploua și de Pasti; dacă tună, vara va fi prielnică tuturor culturilor; dacă îngheață în noaptea dinaintea acestei 

zile, atunci toamna va fi lungă iar știuleții de porumb vor urui spre cosare precum roțile de la căruță în trecere 
peste pământul înghețat. 

  Obiceiurile și practicile descrise mai sus puteau fi întâlnite în satele Bucovinei - în special în 

Corocăiești, Dumbrăveni, Calafindești, Bilca, Vicov, Solea, Stulpicani, Capu Codrului - până în preajma celui 
de-al doilea război mondial. O dată cu instalarea comunismului, ele au dispărut din obișnuința sătenilor, în 

special după ce aratul a început să fie executat cu tractorul pe pământul devenit proprietate colectivă. 

  Astăzi, dintre toate practicile străvechi, mai persistă  obiceiul ca femeile să coacă în ziua de 9 martie 
40 de figurine din aluat, numite "sfințișori" sau "mucenici", reminiscente ale idolilor neolitici ai fertilității, iar 

bărbații să bea cate 40 sau 44 de pahare de rachiu. "Sfințișorii" sunt făcuți din aluat dospit și au forma 

antropomorfă a cifrei opt, cifra echilibrului cosmic. Proaspăt scoși din cuptor, ei se ung cu miere de albine și se 

presară cu nucă măcinată, după care se împart, pentru sufletul morților, mai ales copiilor din vecini. 
[Sursa: CrestinOrtodox.ro] 

 

 

Mărţişorul… tradiţie, semnificaţie, legendă 
                                                                                    »» Prof.dr. Johana Holt 

                                                                           Grupul Şcolar Traian Vuia, Târgu Jiu 

 
Legenda Mărţişorului are peste 8.000 de ani şi vine de la daci. Conform literaturii de specialitate şi a 

descoperirilor arheologice, s-a stabilit ca tradiţia Mărţişorului are o vechime de 8.000 de ani. La baza acestei 
datări au stat mărţişoarele albe şi roşii descoperite în siturile arheologice din România. Roşul simbolizează 

vitalitatea şi feminitatea, iar albul limpezimea şi masculinitatea.  

Obiceiul Mărţişorului este răspândit astăzi pe tot teritoriul locuit cândva de neamurile tracice, din 
Albania până în Ucraina şi din Maramureş până în Grecia - dar nicăieri altundeva în lume. Tradiţia lui este 

legată de cultul silenului Marsias, inventatorul fluierului, un fel de duh al vegetaţiei şi al fecundităţii, pe de o 

parte, dar şi de legende având legătură cu sărbătoarea Dragobetelui, pe 24 februarie. Dragobetele este simbolul 
erosului la romani, un fel de zeu care uneşte masculinitatea şi feminitatea, la tot ce este viu, de la om la plante. 

În unele zone din România aceste două sărbători, Mărţişorul şi Dragobetele, sunt suprapuse. 

Dacă despre Dragobete datele nu pot fi obţinute decât din tradiţia populară românească, despre silenul 

Marsias se ştie din legendele răspândite în antichitate în nordul Marii Mediterane, de la traci şi greci, la etrusci 
şi romani. Silenul Marsias apare pe mai multe monumente funerare din Dacia, 

legat de copac, aşteptându-şi supliciul, adică jupuirea de viu. Pedeapsa i se trage de 

la pierderea unui concurs muzical cu zeul  Apollo. Marsias a îndrăznit să-l 
provoace la o întrecere artistică pe însuşi zeul artei - lucru care i-a adus moartea. 

Trebuie specificat aici că toate sărbătorile de trecere de la sezonul rece la cel cald 

sunt însoţite în toate societăţile omeneşti de tradiţii care vorbesc despre jertfirea 

unei divinităţi pentru a crea viața - adică mitul sacrificiului pentru regenerarea 
lumii. 

 După vechiul calendar roman, 1 Martie era prima zi din an şi se celebra 

sărbătoarea “Matronalia” la care se desfăşurau serbările lui Marte, zeul forţelor 
naturii, al primăverii şi al agriculturii. Baba Dochia este o bătrână zeiţă agrară, care moare de 1 martie şi renaşte 

de Mucenici, pe 9 martie. Dochia aduce aminte de marea zeiţă Terra Mater şi poate fi asociată cu Diana si Iuno 

de la romani si cu Hera şi Artemis de la greci. 
Semnificaţia mărţişorului a rămas aceeaşi de-a lungul timpului: este un simbol al primăverii,al revenirii 

la viaţă. El ne aduce optimism şi credinţă. Forma acestuia s-a schimbat în timp. La început mărţişorul era 

simbolizat printr-o monedă. Mai târziu apărea sub forma unor mici pietre de râu vopsite în alb şi roşu înşirate pe 

o aţă. Acum mărgelele frumos colorate, ceramica şi florile le-au luat locul. 
Legenda mărțișorului. Conform unei legende populare, în prima zi a lunii martie, frumoasa Primăvară 

a ieşit la marginea pădurii şi a observat cum, într-o poiană, într-o tufă de porumbari, de sub zăpadă răsare un 

ghiocel. Ea a hotărât să-l ajute şi a început să dea la o parte zăpada şi să rupă ramurile spinoase. Iarna, văzând 
aceasta, s-a înfuriat şi a chemat vântul şi gerul să distrugă floarea. Ghiocelul a îngheţat imediat. Primăvara a 

acoperit apoi ghiocelul cu mâinile ei, dar s-a rănit la un deget din cauza mărăcinilor. Din deget s-a prelins o 
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picătură de sânge fierbinte care, căzând peste floare, a făcut-o să reînvie. În acest fel, Primăvara a învins Iarna, 

iar culorile mărţişorului simbolizează sângele ei roşu pe zăpada albă. 

Un mit al poporului român cu privire la mărţişor povesteşte cum Soarele a coborât pe Pământ în chip de 
fată preafrumoasă. Dar un zmeu a furat-o şi a închis-o în palatul lui. Atunci păsările au încetat să cânte, copiii au 

uitat de joacă şi veselie, şi lumea întreagă a căzut în mâhnire. Văzând ce se întâmplă fără Soare, un tânăr curajos 

a pornit spre palatul zmeului să elibereze preafrumoasa fată. A căutat palatul un an încheiat, iar când l-a găsit, a 

chemat zmeul la luptă dreaptă. 
Tânărul a învins creatura şi a eliberat fata. Aceasta s-a ridicat înapoi pe Cer şi iarăşi a luminat întregul 

pământ. A venit primăvara, oamenii şi-au recăpătat veselia, dar tânărul luptător zăcea în palatul zmeului după 

luptele grele pe care le purtase. Sângele cald i s-a scurs pe zăpadă, până când l-a lăsat pe tânăr fără suflare. În 
locurile în care zăpada s-a topit, au răsărit ghiocei — vestitori ai primăverii. Se zice că de atunci lumea cinsteşte 

memoria tânărului curajos legând cu o aţă două flori: una albă, alta roşie. Culoarea roşie simbolizează dragostea 

către frumos şi aminteşte de curajul tânărului, iar cea albă este a ghiocelului, prima floare a primăverii. 
În prezent, mărţişorul este purtat întreaga lună martie, după care este prins de ramurile unui pom fructifer. Se 

crede că aceasta va aduce belşug în casele oamenilor. Se zice că dacă cineva îşi pune o dorinţă în timp ce atârnă 

mărţişorul de pom, aceasta se va împlini numaidecât. La începutul lui aprilie, într-o mare parte a satelor 

României şi Moldovei, pomii sunt împodobiţi cu mărţişoare. 

 

 

Poezia religioasă eminesciană 
»» Prof. Dr. Johana Holt 

Grupul Şcolar Traian Vuia, Târgu Jiu 

 

Poezia religioasă este o adevărată comoară duhovnicească, menită sa îmbogăţească şi  

să înfrumuseţeze spiritual cititorii. 

Una dintre temele prezente în lirica eminesciană, aceea a divinităţii, merită toata atenţia, 

căci cercetând mai îndeaproape această temă, se poate spune că  Eminescu a fost un poet 

creştin. Relaţia poetului cu divinitatea a fost sesizată şi de către criticii literari şi de către marii 

teologi români. Părintele Galeriu afirma: “prin gândirea lui şi teologică atât de profundă, 

răspunde odată mai mult titlului acordat de omul deplin al culturii româneşti. Iar in viitoarele 

sinteze ale gândirii şi filosofiei creştine,chiar ale teologiei noastre, va trebui să se ţină seama 

şi de el ca un adânc gânditor creştin”. 

În poezii ca Rugăciune, Colinde, colinde, Învierea, Răsai asupra mea, se simte fiorul 

creştin şi prezenţa sacrului în gândirea poetului. Un lucru deosebit de important este faptul că 

poemul Luceafărul are ca sursă de inspiraţie, sacrul. Acest lucru a fost demonstrat prin dovezi 

pertinente de către critici si istorici literari,printre care si Zoe Dumitrescu Buşulenga. Pe 

marginea manuscrisului a fost găsit Prologul Evangheliei Sfântului Ioan. Însuşi structura 

poemului ne trimite cu gândul la geneză,la fiinţele spirituale înzestrate cu atributul nemuririi, 

al veşniciei, la oameni-supuşi morţii. Despre acest poem, Nichifor Crainic afirma :”Luceafărul 

este poemul creştin prin excelenţă al literaturii române”. 

În poemul Luceafărul , Dumnezeu e dătător de viaţă ”O cere-mi, Doamne, orice preţ,/ 

Dar dă-mi o altă soartă,/ Căci Tu izvor eşti de vieţi/ Şi dătător de moarte?”. Pe Maica 
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Domnului o numeşte regină peste îngeri şi-i cere: “Fii scut de întărire/ Şi zid de mântuire/ 

Privire-ţi adorată/ Asupră-ne coboară,/ O, Maica prea curată/ Şi pururea fecioară,/ Marie!” 

Maica Precista este în concepţia eminesciană un ideal de frumuseţe, sprijin şi nădejde.: 

,,Nădejde şi-ntărire/ Şi zid de mântuire/ Pe tine câștigându-te/ Îngenunchem rugându-te.” 

 Şi în poezia Răsai asupra mea, poetul îi cere ajutorul: ”Speranţa mea tu n-o lăsa să 

moară/ Deşi al meu e un noian de vină/ Privirea ta de milă caldă, plină/ Îndurare-asupra mea 

coboară/ Străin de toţi, pierdut în suferinţă/ Adânca a nimicniciei mele,/ Eu nu mai cred nimic 

şi n-am tărie…”, iar mai departe insistă: “Dă-mi tinereţea mea, redă-mi credinţa/ Si reapari din 

cerul tău de stele:/ Ca să te-ador de-acum pe veci, Marie.” 

În poezia Colinde, colinde apare din nou imaginea Maicii Domnului: “Colinde, 

colinde!/ E vremea colindelor/ Căci gheaţa se-ntinde/ Asemeni oglinzilor/ Si tremură brazii/ 

Mişcând rămurelele,/ Căci noaptea de azi-i/ Când scânteie stelele/ Se bucură copiii./ Copiii si 

fetele/ De dragul Mariei/ Își piaptănă pletele/ De dragul Mariei/ Ş-a Mântuitorului/ Luceşte pe 

ceruri/ O stea călătorului.” 

Despre creştinarea poporului nostru român Eminescu notează într-un manuscris că dacii 

au fost colonizați de către creştini. Se cunoaşte faptul că apostolul Andrei cel primul chemat la 

apostolie a ajuns pe meleagurile ţării noastre de azi, a propovăduit şi creştinat pe strămoşii 

noştri. 

  În poezia Rugăciunea unui dac, poetul evocă începutul demiurgic al vieţii spunându-

ne: ”Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toată/ Erau din rândul celor ce n-au fost 

niciodată/ Pe-atunci erai Tu singur”, iar ultima strofă spune ”Astfel numai, Părinte, eu pot să-

ţi mulţumesc,/ că Tu mi-ai dat în lume norocul să trăiesc./ Să cer a tale daruri, genunchi şi 

frunte plec.” 

În poezia Învierea, este evocata jertfa lui Hristos: “C-un muc în mâini moşneagul cu 

barba ca zăpadă/ Din cărți cu file unse norodul îl învaţă/ Că moartea e în luptă cu vecinica 

viaţă,/ că de trei zile-nvinge, cumplit muncindu-şi prada/ …O muzică adâncă şi plină de 

blândețe/ Pătrunde tânguioasa puternicile bolţi;/ Pieirea, Doamne Sfinte, căzu în orice colţ,/ 

Înveninând pre însuşi izvorul de vieţe.” 

Momentul Învierii este evocat în versurile: ”Un clocot lung de glasuri vui de bucurie,/ 

Colo-n altar se uită şi preoţi şi popor,/ Cum din mormânt răsare Christos învingător./ Iar 

inimile toate s-unesc în armonie:/ Cântări şi laude-nălţăm,/…/Noi, Tie Unuia,/ Primindu-l cu 

psalme şi ramuri,/ Cântând Aleluia!/ Christos a înviat din morţi,/ Cu cetele sfinte,/ Cu moartea 

pre moarte călcând-o/ Lumina ducând-o/ Celor din morminte!” 

Este o viziune asupra Învierii, asupra sacrificiului Mântuitorului. In final se pot 

recunoaşte cântările de Înviere din bisericile ortodoxe românești. 

Ziaristul Mihai Eminescu scrie articolul Şi iarăși bat la poartă. În acest adevărat poem 

în proză, Iisus apare ca un simbol al iubirii omului. El afirma ”importanţa biografiei lui 

Hristos pentru inimile unei omeniri veşnic renăscânde”. Articolul e scris pentru marele praznic 

al Învierii, când, precum însuşi poetul mărturiseşte aici, “duiosul ritm al clopotelor ne vesteşte 

că astăzi încă Hristos e în mormânt, că mâine Se va înălța din giulgiul alb ca floarea de crin, 

ridicându-Şi fruntea Sa radioasă la ceruri”. Se impune dintr-un început să observăm în 

exprimarea poetului că timpurile verbelor folosite sunt la prezent şi viitor. Învierea lui Hristos, 

deşi fapt istoric, nu aparţine doar unui trecut, nu este o amintire pioasă, ci un eveniment ce 

“astăzi” are loc şi “mâine”, e prezent şi viitor. Este un fapt care se trăieşte într-un neîncetat 

“acum”, pentru fiecare suflet care vine pe lume în anii mântuirii. 

În perioada când România era sub dictatura comunistă, s-a încercat permanent educarea 

ateistă a maselor. Poezia Împărat şi proletar era predată în şcoli, insistându-se asupra 

discursului proletarului care afirma că: “Religia, o frază de dânșii inventată./ Ca cu a ei putere 

sa vă aplece-n jug,/ Căci de-ar lipsi din inimi speranţa ca răsplată/ După ce-amar muncirăți, 

miseri viața toata/ Aţi mai purta osânda, ca vita de la plug?”. Afirmaţiile proletarului despre 
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religie, nu erau însă şi convingerile poetului. Se încerca astfel ca prezentarea poetului ca pe un 

ateu, necredincios. Eminescu însă n-a fost ateu. El a simţit fiinţa şi puterea Mântuitorului, 

mesajul iubirii pentru întreaga omenire.  
 

● Învierea ● Înviere 
 

Prin ziduri înnegrite, prin izul umezelii, 

Al morții rece spirit se strecura-n tăcere; 

Un singur glas îngână cuvintele de miere, 

Închise in tratajul străvechii evanghelii. 

C-un muc in mani moșneagul cu barba ca zăpada, 

Din cărți cu file unse norodul îl învaţă, 

Ca moartea e în lupta cu vecinica viaţă, 

Ca de trei zile-nvinge, cumplit muncindu-si prada. 

O muzică adâncă şi plină de blândeţe 

Pătrunde tânguioasă puternicile bolţi: 

"Pieirea, Doamne sfinte, căzu în orice colţ, 

Înveninând pre însuşi izvorul de vieţe, 

Nimica înainte-ţi e omul ca un fulg, 

Ş-acest nimic îţi cere o rază mângâioasă, 

În pâlcuri sunătoare de plânsete duioase 

A noastre rugi, Părinte, organelor se smulg". 

Apoi din nou tăcere, cutremur şi sfială 

Şi negrul întuneric se sperie de şoapte... 

Douăsprezece pasuri răsună... miez de noapte... 

Deodată-n negre ziduri lumina dă năvală. 

Un clocot lung de glasuri vui de bucurie... 

Colo-n altar se uită şi preoţi şi popor, 

Cum din mormânt răsare Christos învingător, 

Iar inimile toate s-unesc în armonie: 

"Cântări şi laude-nălţăm 

Noi, Ţie unuia, 

Primindu-l cu psalme şi ramuri, 

Plecaţi-vă neamuri, 

Cântând Aleluia! 

Christos au înviat din morţi, 

Cu cetele sfinte, 

Cu moartea pre moarte călcând-o, 

Lumina ducând-o 

Celor din morminte!" 

 

Mihai Eminescu 

 

 

În azur se simt întoarceri. 

Vânăt fum de vreascuri ude 

S-a întins în tot oraşul. 

Undeva un zbor se-aude. 

 

Sus cocorii desfăşoară 

Ieroglife din Egipet. 

Dacă tâlcul l-am pricepe 

Inima ar da un ţipăt. 

 

În copaci prin vechi coroane 

Seve urcă în artere: 

S-ar părea că-n ţevi de orgă 

Suie slavă de-nviere. 

 

Muguri fragezi sfarmă scoarţa, 

Solzi şi platoşe, găoace. 

Grav miracolul ne miră 

Cum începe, cum se face. 

 

Fiece sămânță-nalță 

De pe un mormânt o piatră. 

Suferinţa are-un cântec 

Şi nădejdea are-o vatră. 

 

Lucian Blaga 

 

 

 

http://www.crestinortodox.ro/diverse/69626-cu-moartea-pe-moarte-calcand
http://www.poezie.ro/index.php/author/2135/Lucian_Blaga
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Învierea – de la simbol la realitate 
»» Prof. Daniel Murăriţa, Târgu Jiu 

Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu, www.energeticnr.1com 

 
În orice context uman sărbătoarea, ca fenomen generic, dincolo de implicaţiile cotidiene, de trăirile inerente ei, naşte 
nemijlocit interogaţii, solicită insistent, ardent răspunsuri tocmai pentru a conferi fenomenului plenitudine, sens, rost. Aşijderi 
sărbătoarea pascală, sărbătoare milenară, care în multe spaţii culturale a depăşit stereotipia unei tradiţii formale, se înscrie 
deplin în conturul unui fenomen complex. Motiv pentru care vom încerca să descindem, cel puţin raţional, prin înţelesurile ei, 
prin simbolistica sa aparte, tânjind să o depăşim prin atingerea realităţii. 
 Etimologia cuvântului Paşte nu se vrea prea îngăduitoare, refuză să ne ofere suficiente informaţii. Cuvântul Paşte 
provine din cuvântul pesah al limbii ebraice vechi şi însemna a trece peste, a trece dincolo. O înţelegere satisfăcătoare a 
acestui cuvânt o putem dobândi dacă îl percepem integrat în cadrul istoric ce l-a consacrat, dacă, mental, vom putea desluşi 
complementaritatea celor două Testamente ale Bibliei în temporalul revelării lor. Astfel, tradiţia ebraică ne aminteşte că 
primăvara (timpul reînnoirii, al redobândirii forţelor vitale, al renaşterii totale) în luna întâi a anului, luna lui Nisan (aprox. 
aprilie) poporul evreu, într-o gestică rituală, sărbătorea Paştele, celebrând în venerare eliberarea din robia egipteană. 
Celebrare ce se leagă în acest mod şi de Sărbătoarea Azimilor, care durează 7 zile, tot în amintirea acelor timpuri 
nerăbdătoare, potrivnice, care nu le permiteau nici măcar răgazul dospirii pâinilor. Legea sacră, făcută cunoscută prin 
proorocul Moise, impunea ca acest ritual să fie marcat de jertfirea mieilor de până la 1 an, ale căror oase să nu fie zdrobite 
(tocmai pentru a prefigura jertfirea christică), miei ce reprezentau simboluri vii ale neprihănirii, ale purităţii, blândeţii, ale 
izbăvirii întrucât prin sângele lor au fost salvaţi din Egipt primii născuţi din neamul lui Israel. Retoric întrebându-ne, ce ar 
putea dobândi forţa necesară izbăvirii, purificării mai bine decât o jertfă a inocenţei?! Apoi în Noul Testament, oglindit fidel în 

profeţiile Vechiului Testament, Mielul Divin este simbolul lui Iisus Hristos, Om fără meteahnă şi totodată Dumnezeu adevărat, care 
în întreaga Sa existenţă ce transcende istoria şi o centrează, şi-a împlinit opera de restaurare a omului, de izbăvire de păcatul 
primar. Patimile şi răstignirea s-au petrecut în timpul sărbătorilor de Paşte când, ca un adevărat miel pascal, Iisus este dat morţii 
concomitent cu înjunghierea mieilor în Templu. Aşadar, Adam cel Nou, Mesia veşniciei reuşeşte prin suprema jertfă pe Cruce, 
prin Sângele Său vărsat, pecetluirea noului Legământ, a Legii Iubirii, semnificând jertfa Sa o repunere a omenescului în matca 
firii, o restructurare a Ordinii cosmice, o împăcare a omului cu Dumnezeu şi făcând astfel din sacrificiu o veritabilă cale spre 
Lumină, spre Lumina Învierii. Sacrificiul, puterea de jertfă, în ultimă instanţă definindu-ne şi pe noi ca oameni. Sfintele Paşte 
devenind în cele din urmă o sărbătoare centrală a creştinătăţii, fereastră de evadare din acest timp mundan, o prea scurtă trăire a 
veşniciei. Dacă pentru evreu însemna o eliberare fizică, o eliberare istorică din robia egipteană, pentru creştin, Paştele spulberă 
temporalul, fiind o reală eliberare existenţială, o izbăvire transistorică pentru că Iisus nu este nicidecum un mit sau o idee, ci un 
Dumnezeu întrupat, mai adevărat decât orice incertitudine a omului.  
 Paştele – principiul şi centrul anului ecleziastic cuprinde în sfera sa rituală şi vopsirea ouălor, de regulă în culoarea 
sângelui, în roşu. Simbolismul oului acoperă o arie vastă de culturi ce adeseori se prezintă ca fiind antagonice. Este elocvent în 
acest sens să menţionăm că reprezentarea mitologică a oului apare în culturile de pe toate continentele, fapt ce atestă o 
diversificare a acestui mit. Cert este că oul apare ca simbol arhetipal, al începuturilor, că oul a sintetizat misterul Creaţiei; dintr-un 
ou trebuie să se fi născut Universul, Lumea, deci şi omul – purtător mirabil al vieţii şi al tuturor cifrurilor ei. Culoarea roşie este aici 
substituită arderii, focului, sângelui, roşul este considerat pretutindeni ca fiind simbolul fundamental al principiului vital, al biruinţei, 
al forţei, al măririi, cinstei, simbol distinct al celor ce stăpânesc. Aceasta ar fi originea oului roşu, reminiscenţă de la primii locuitori 
ai pământului, care, venerând oul şi focul au sintetizat aceste două simboluri ca expresie perenă a Creaţiei pusă la adăpost de 
presupusele energii ale Răului. Credinţele şi obiceiurile păgâne au trecut prin colbul vremurilor continuându-şi existenţa şi în 
religia creştină chiar dacă  reinterpretate şi, deci, sub o altă formă, cu un alt conţinut care să le pună în acord cu noile principii. 
Datina oului roşu nu a făcut excepţie, încă de la primii creştini aceasta intrându-şi în cursul firesc, fiind asociată inevitabil cu 
sângele, moartea şi învierea lui Hristos. Întocmai cum am spus, după o legendă care circulă prin Ierusalim, primele ouă roşii, în 
legătură cu creştinismul, au fost stropite cu sângele lui Hristos pe drumul Golgotei când coşul cu ouă al unei trecătoare fusese 
pus jos în timp ce cuvioasa Veronica ştergea cu o mahramă faţa însângerată a lui Iisus. De asemenea, se povesteşte că după ce 
Iisus a fost răstignit, fariseii şi saducheii au făcut un ospăţ de bucurie. Unul dintre ei ar fi spus: Când va învia cocoşul pe care-l 
mâncăm şi ouăle fierte vor deveni roşii, atunci va învia şi Iisus. Şi, nici nu şi-a terminat bine vorbele si ouăle s-au şi făcut roşii, iar 
cocoşul a început să bată din aripi. O altă legendă spune că Maria Magdalena a fost cea care a vopsit ouă pentru a face bucurie 
ucenicilor Mântuitorului. 
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Apoi, ciocnirea ouălor semnificând zdrobirea porţilor Iadului de către Hristos, triumful vieţii asupra Morţii, necesitatea trecerii 
pragului morţii pentru a dobândi viaţa. Legendele  în legătură cu ouăle roşii sunt diverse şi numeroase dar ce este mai important 
este simbolul pe care ar trebui să îl comunice făcând astfel nemijlocită legătura dintre sacru şi profan, legătura cu realul individual 
şi, în cele din urmă, realul comun nouă tuturor. 
În tradiţia populară românească, despre ouăle de Paşte se crede că sunt purtătoare de nebănuite puteri miraculoase: pot vindeca 
boli sau proteja animalele din gospodării. Tot din acest motiv, în dimineaţa primei zile de Paşte, copiii sunt puşi să se spele pe 
faţă cu apa dintr-un vas în care s-au pus dinainte un ou roşu şi un ban de argint, pentru ca astfel copiii să fie tot anul sănătoşi 
(rumeni cum oul de Paşte), curaţi şi îmbelşugaţi. La noi, la români, cum odinioară în antichitatea îndepărtată la traci, persani, 
egipteni, de Paşte, ouăle nu se vopsesc doar în roşu, ci şi în alte culori, reprezentându-se artizanal motive geometrice, plante, 
animale ori diferite simboluri. Bucovina este recunoscută pentru tradiţia de a încondeia sau închistri ouă. Ţinând cont de simbolul 
fiecărei culori, ouăle sunt încondeiate cu rost: roşu (putere, mărire, soare, foc, dragoste), negru (eternitate, statornicie), galben 
(lumină, bogăţie, belşug, tinereţe), verde (forţa naturii, rodnicie, speranţă), albastru (sănătate, seninul cerului). Ouă decorative de 
Paşte se mai fac cu vopsele în relief (Vrancea, Putna Sucevei), împodobite cu mărgele (Bucovina), din lemn (zona Neamţ) sau 
din lut (Corund – Harghita). Ciocnite la masa de Paşte (în toate cele trei zile ale sărbătorii) după un anumit ritual, ouăle poartă cu 
sine atât cotidianul cât şi magicul unor realităţi ce ne depăşesc percepţiile. 
 Întrucât creştinismul s-a pliat pe culturile locale, păstrând astfel specificul naţional al ţărilor respective, este lesne de 
înţeles că dincolo de înjunghierea mielului pascal, de înroşirea şi încondeierea ouălor, de pasca tradiţională (expresia Chipului 
christic) datinile regionale şi-au pus amprenta completând bogăţia acestei sărbători. 
 După patruzeci şi ceva de zile de post, de rugăciune sub flacăra credinţei, în care s-a putut primi vestea cea bună a 
întrupării Domnului (Bunavestire), în care s-a trăit bucuria uşor nostalgică a intrării triumfale în Ierusalim asemeni unui Împărat, 
după o Săptămână a Patimilor parcă nesfârşită, cu o Cină de Taină prin care ne-a fost lăsată mângâierea euharistiei dar şi 
amărăciunea trădării Iscarioteanului, săptămână a agonizării divine trăită prin frumuseţea tristă a Deniilor ce culminează cu 
răstignirea Mântuitorului într-un ciclic prohod, o dată cu Învierea Sa, străduinţa noastră ar trebui să ne îndrepte continuu la 
meditaţie asupra demnităţii, demnităţii împărtăşirii cu Paştele Lui. Iar amintirea vieţii Lui, dincolo de butaforiile cotidiene, să ne fie 
drept pildă nemuritoare de conduită, de toleranţă, un exemplu viu în a fi. Şi chiar dacă diversitatea pregătirilor pascale e o dovadă 
a belşugului, s-ar cuveni ca acesta să se continue într-unul spiritual care să depăşească pragul comun al unor competiţii alcoolice 
sau al unor “revelaţii” gastro-culinare. 
 
Pentru o mai bună informare, vă sugerez: ▪ Simion Florea Marian, Sărbătorile la români, vol.II, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1994; 
▪ Maria şi Nicolae Zahacinschi, Ouăle de Paşti la români, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1992; ▪ Pierre Riffard, Dicţionarul esoterismului, Editura 
Nemira, Bucureşti, 1998; ▪ Dicţionarul cultural al Bibliei, Editura Nemira, Bucureşti, 1998. 
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