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 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. Aş ijderi 
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 pr in 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?! [→ pagina 2] 

»» Prof. Daniel Murăriţa, Târgu Jiu 
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[→ din pagina 1] 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.  

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 Nicoale 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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POEZIA CREŞTINĂ   ●      Hristos a înviat! de Vasile Militaru 

 

 

Hristos a Înviat! Ce vorbă Sfântă! 

Îţi simţi de lacrimi calde ochii uzi 

Şi-n suflet parcă serafimii-ţi cântă 

De câte ori creştine o auzi. 

 

Hristos a Înviat în firul ierbii, 

A înviat Hristos în Adevăr; 

În poieniţa-n care zburdă cerbii, 

În florile de piersec şi de măr. 

 

În stupii de albină fără greş, 

În vântul care suflă mângâios 

În ramura-nflorită de cireş 

Dar vai, în suflet ţi-nviat Hristos? 

 

 

Ai cântărit cu mintea ta creştine 

Cât bine ai făcut sub cer umblând, 

Te simţi măcar acum pornit spre bine 

Măcar acum te simţi mai bun, mai blând? 

 

Simţi tu topită-n suflet vechea ură? 

Mai vrei pieirea celui plin de Har? 

Ţi-ai pus zăvor pe bârfitoarea-ţi gură? 

Iubirea pentru semeni o simţi jar? 

 

O, dacă-aceste legi de-a pururi Sfinte 

În aur măcar azi te-au îmbrăcat 

Cu serafimii-n suflet imn fierbinte 

Ai drept să cânţi: Hristos a Înviat! 

 

http://www.acsemn.wordpress.com/
http://agonia.ro/index.php/author/2182/Vasile_Militaru
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„Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând  

şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le !” 
Prof. Monica Aurelia Zgîrcea 

 

Învierea Mântuitorului, creează in noi, creştinii, o stare sufletească ce nu se poate compara cu 

nici una din cele prin care trec oamenii. Ea este efectul unei uşurări, unei bucurii, unei încrederi si unei 

nădejdi, pe care n-o poate produce în om, nici un alt fapt, nici un alt sentiment, nici o schimbare, nici o 

emoţie din cele ce pot încerca sufletul nostru 

Hristos a înviat, biruind moartea cu moartea Sa pe Cruce. 

Hristos a înviat si porţile iadului s-au sfărâmat. Mormântul nu l-a 

putut tine în el pe Fiul lui Dumnezeu. Pământul nu l-a putut înghiţi pe 

Cel ce l-a creat. Întunericul iadului a fost risipit de lumina Învierii 

Mântuitorului lumii. 

Învierea Lui Iisus Hristos, pe care creştinii o cinstesc an de an, 

dar si în fiecare Duminica, nu este parte a unui basm, a unei poveşti 

cu conţinut moral si plină de eroism. Învierea Mântuitorului Hristos 

este un eveniment cât se poate de real, consemnat de istorie, strâns 

legat de un alt eveniment, de asemenea consemnat de istorie, si 

anume cel al răstignirii Sale pe Cruce. Mărturii ale Învierii Sale ne 

dau Sfinţii Apostoli, Femeile Mironosiţe, precum si toţi cei ce au 

asistat la Înălţarea Sa la cer. Mai mult decât atât, acest praznic central 

al creştinătăţii nu este o simpla comemorare a faptelor întâmplate în 

acele timpuri, ci este o retrăire „acum si aici” a Patimilor, a Răstignirii pe Cruce si a Învierii 

Mântuitorului.              

În mod paradoxal, omenirea este contemporană cu evenimentele comemorate, dar azi, la fel ca 

si atunci, nu toţi oamenii participă la fel. Nu toţi aleg calea Postului pentru a călători împreună cu 

Hristos pe drumul spre Patima Sa cea de bunăvoie, nu toţi Îl însoţesc pe Mesia spre Cruce, mulţi 

risipindu-se, ca si atunci, dar nu din frica, ci mai mult din indiferenta sau purtaţi de grijile lumeşti. Nu 

toţi vor plânge la picioarele Crucii si se vor tângui prohodindu-L pe Hristos spre mormânt. La praznic 

însă se vor înghesui mai mulţi, dar Domnul este bun şi-i primeşte la masa Bucuriei şi pe aceştia.  

Sfântul Ioan Gura de Aur în Cuvântul de la Paşti spune: „Darnic fiind Stăpânul, primeşte pe 

cel din urma ca si pe cel dintâi; odihneşte pe cel din al unsprezecelea ceas, ca şi pe cel care a lucrat 

din ceasul întâi; si pe cel din urmă miluieşte, si pe cel dintâi mângâie; si aceluia plăteşte, si acestuia 

dăruieşte; si faptele le primeşte, si gândul îl tine în seama; si lucrul îl preţuieşte si voinţa o lauda. 

Pentru aceasta, intraţi toţi în bucuria Domnului nostru; si cei dintâi si cel de-al doilea luaţi plata. 

Bogaţii si săracii împreună bucuraţi-vă. Cei ce v-aţi înfrânat si cei leneşi, cinstiţi ziua. Cei care aţi 

postit si cei care n-aţi postit, veseliţi-va astăzi. Masa este plina, ospătaţi-vă toţi”. 
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Dacă pentru evrei Paştele (Pesha = trecere) era o sărbătoare instituită în amintirea scoaterii 

poporului lui Israel din Egipt, pentru creştini Paştele este trecerea împreună cu Hristos de la moarte la 

viaţa, de la moartea cauzată de păcat, la viaţa întru Hristos - înnoirea firii noastre. 

Certitudinea Învierii Domnului stă la temelia creştinismului si este izvorul nadejdii noastre în 

învierea cea de obşte. Privită după natura divină a persoanei lui Iisus, Învierea Sa e un miracol, pentru 

că El n-ar fi putut învia, dacă n-ar fi fost si Dumnezeu în acelaşi timp. Mântuitorul ca Fiu al lui 

Dumnezeu nu a fost niciodată lipsit de putere. Dar, vieţuind ca om, într-o desavârsită smerenie si 

umilinţa, în momentul învierii din morti, El se arată ca ''Fiu al lui Dumnezeu întru putere, după Duhul 

Sfinteniei, prin învierea Lui din morti'' (Romani 1, 4). Înviindu-L pe Hristos din morţi, Dumnezeu ''L-a 

asezat de-a dreapta Sa întru cele ceresti, mai presus de toate ... Şi toate le-a supus sub picioarele Lui 

si mai presus de toate, L-a dat pe El cap al Bisericii'' (Efeseni 1, 20-23). 

  Fie ca, Învierea Domnului, sărbatoarea sărbatorilor şi praznic al praznicilor, să aducă bucurie în 

toate casele si în toate inimile credincioşilor.Pretutindeni unde este închinat Domnul nostru Iisus 

Hristos, ziua Învierii Lui să reverse mai multă lumină în cugetele noastre, mai multă bunătate în noi si 

prietenie între oameni ! 
 

 

 

 Săptămâna Patimilor ● Joia Mare 

Prof. Maria Plic 
 

În Sfânta şi marea zi de Joi din Săptămâna Patimilor, Biserica prin dumnezeieştii Părinţi, 

urmând predaniilor sfinţilor Apostoli şi Sfintelor Evanghelii, a hotărât să prăznuim patru evenimente 

din viaţa Domnului: 1.Spălarea picioarelor ucenicilor; 2. Cina cea de Taină; 3. Rugăciunea din Grădina 

Ghetsimani; 4. Vânzarea Mântuitorului de către Iuda. 

1. SPĂLAREA PICIOARELOR UCENICILOR DE CĂTRE MÂNTUITORUL. "După ce 

le-a spălat picioarele şi Şi-a luat hainele, S-a aşezat iar la masă şi le-a zis: Înţelegeţi ce v-am făcut Eu? 

Voi Mă numiţi pe Mine Învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi, căci sunt. Deci, dacă Eu, Domnul şi 

Învăţătorul, v-am spălat vouă picioarele, şi voi sunteţi datori ca să spălaţi picioarele unii altora; Că v-

am dat vouă pildă, ca precum v-am făcut Eu vouă, să faceţi şi voi." (IOAN 13,12-15) Prin acest gest al 

Domnului Hristos, care Dumnezeu fiind, a spălat picioarele ucenicilor Săi, suntem îndemnaţi şi noi la 

smerenie. Suntem chemaţi şi noi să fim unii faţă de alţii cinstitori şi să ne smerim unii în faţa altora.  

  2. CINA CEA DE TAINĂ. "Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, zicând: 

Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceţi întru pomenirea Mea.Asemenea şi 

paharul , după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se va 

vărsa pentru voi." (LUCA 22,19-20)  Această poruncă a Mântuitorului de a ne aduce aminte de jertfa 

Sa mântuitoare (Luca 22, 19-20; I Corinteni 11,25) o facem la fiecare Sfântă Liturghie, când ne 

aducem aminte de toate cele ce s-au făcut pentru noi: de cruce, de groapă, de învierea cea de a treia zi, 

de înălţarea la cer şi de şederea de-a dreapta Tatălui şi de cea de-a doua slăvita Sa venire.  

  3. RUGĂCIUNEA DIN GRĂDINA GHETSIMANI. "Precum M-ai trimis pe Mine în lume, 

şi Eu i-am trimis pe ei în lume... Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în 

Mine, prin cuvântul lor, ca toţi să fie una... Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie 

una, precum Noi una suntem..." (IOAN 17, 17-23) Pomenim aşadar în această zi şi Rugăciunea din 

Grădina Ghetsimani pe care o amintesc Sfintele Evanghelii şi la care Biserica ne îndeamnă să luăm 

aminte, pentru ca şi rugăciunea noastră să fie cât mai adâncă, să fie o rugăciune totală şi completă. 

  4. VÂNZAREA MÂNTUITORULUI DE CĂTRE IUDA. "Şi pe când vorbea încă, iată a 

sosit Iuda, unul dintre cei doisprezece, şi împreună cu el mulţime multă, cu săbii şi cu ciomege...Iar 

vînzătorul le-a dat semn, zicând: Pe care-L voi săruta, Acela este! Şi îndată, apropiindu-se de Iisus, a 

zis: Bucură-Te Învăţătorule! Şi L-a sărutat." (MATEI 26,47-50) Tot în acestă zi de Joi din Săptămâna 
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Patimilor pomenim vânzarea şi prinderea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Grădina Ghetsimani. 

Cu referire la acest moment din Grădina Ghetsimani ne rugăm în faţa Sfântului Potir, înainte de 

Împărtăşanie, când rostim: "Nu-ţi voi da sărutare ca Iuda şi nu voi spune Taina Ta vrăjmaşilor Tăi!" 

Observăm că Sfânta şi Marea zi de Joi din Săptămâna Patimilor este plină de semnificaţii 

legate de suferinţele Mântuitorului, motiv pentru care Biserica a rânduit citirea celor 12 Evanghelii ale 

patimilor Domnului la Denia din această seară şi scoaterea Sfintei Cruci în mijlocul bisericii.  

 

 Semnificaţia Zilelor din Săptămâna Patimilor 
Prof. Monica Aurelia Zgîrcea 

● LUNEA CEA MARE. “Iatã Mirele vine în miezul noptii si fericitã este sluga pe care o va 

afla priveghind; iar nevrednicã este iarãsi cea pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, 

cu somnul sã nu te îngreunezi, ca sã nu te dai mortii si afarã de Împãrãtie sã te încui; ci te desteptã 

strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Dumnezeule, pentru rugãciunile Nãscãtoarei de Dumnezeu, miluieste-

ne pe noi”. (Troparul zilei) În aceastã zi, se face pomenire de fericitul Iosif, cel preafrumos, si de 

smochinul ce s-a uscat prin blestemul Domnului.       

 De astãzi încep Sfintele Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos. Iosif cel prefrumos – fiul cel 

mai mic al patriarhului Iacov, nãscut din Rahila – este icoanã a lui Hristos, pentru cã, asemenea lui, si 

Domnul nostru a fost invidiat de iudei, a fost vândut de ucenicul sãu cu treizeci de arginti, a fost închis 

în groapa întunecoasã a mormântului. Sculându-Se de acolo prin El însusi, împãrãteste peste Egipt, 

adicã peste tot pãcatul, îl învinge cu putere si, ca un iubitor de oameni, ne rãscumpãrã prin darea hranei 

celei de tainã, dându-Se pe El însusi pentru noi si ne hrãneste cu pâine cereascã.   

 Tot în aceeasi zi facem pomenire de smochinul cel neroditor care s-a uscat prin blestemul 

Domnului (Matei 21, 17-19). Ca sã convingã poporul nerecunoscãtor cã are putere îndestulãtoare si 

spre a pedepsi, ca un Bun nu vrea sã-si arate puterea Sa de a pedepsi fatã de om, ci fatã de ceva care 

are o fire neînsufletitã si nesimtitoare.       

 Istoria smochinului a fost asezatã aici spre a îndemna la umilintã, dupã cum istoria lui Iosif a 

fost asezatã spre a ne înfãtisa pe Hristos. Fiecare suflet lipsit de orice roadã duhovniceascã este un 

smochin. Dacã Domnul nu gãseste în el odihnã, a doua zi, adicã dupã viata aceasta de acum, îl usucã 

prin blestem si-l trimite în focul vesnic.     “Cãmara Ta, Mântuitorule, 

o vãd împodobitã si îmbrãcãminte nu am ca sã intru într-însa. Lumineazã-mi haina sufletului meu, 

Dãtãtorule de luminã si mã mântuieste”. (Condacul zilei) 

● MARŢEA CEA MARE. Aceastã zi ne pregãteste pentru intrarea în cãmara Mântuitorului, 

cu douã parabole strict eshatologice – parabola celor zece fecioare (Matei 25, 1-13) si parabola 

talantilor (Matei 25, 14-30; Luca 19, 12-27).        

  Când Domnul se suia la Ierusalim si se ducea la Patimã, a spus ucenicilor Sãi si aceste 

douã parabole, pentru ca nu cumva cineva trãind în feciorie sã nu se îngrijeascã si de celelalte virtuti si 

mai ales de milostenie, prin care se vãdeste strãlucirea fecioriei. Pe cinci dintre fecioare le numeste 

întelepte cãci împreunã cu fecioria au avut si minunatul si îmbelsugatul undelemn al milostivirii. Pe 

celelalte cinci le numeste nebune pentru cã, desi si ele aveau virtutea fecioriei, nu aveau în aceeasi 

mãsurã milostenie. Pe când se scurgea noaptea acestei vieþi au adormit toate fecioarele, adicã au murit. 

Cu adevãrat moartea se numeste somn. Pe când dormeau ele, strigãt mare s-a fãcut la miezul noptii; 

cele care au avut undelemn din belsug au intrat cu mirele la deschiderea usilor, iar cele nebune, pentru 

cã nu aveau undelemn din destul îl cãutau dupã ce s-au sculat din somn.    

 Pentru aceasta deci, au rânduit dumnezeiestii Pãrinti pilda celor zece fecioare, împreunã cu cea 

a talantilor, ca sã ne îndemne sã veghem necontenit si sã fim gata sã iesim în întâmpinarea 

adevãratului Mire prin fapte bune, dar mai cu seama prin milostenie, pentru cã nestiutã este ziua si 
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ceasul sfârsitului vietii.           Dacã 

vom sãvârsi o singurã virtute, cea mai mare chiar, si nu ne vom îngriji de celelalte, si mai cu seamã de 

milostenie, nu vom intra cu Hristos în odihna vesnicã, ci vom fi întorsi rusinati. Si într-adevãr nu-i 

lucru mai rusinos ca fecioria sã fie biruitã de bani.   “La ceasul sfârsitului, suflete, 

gândind si de tãierea smochinului temându-te, cu iubire de ostenealã lucreazã-l, ticãloase, priveghind 

si strigând: Sã nu rãmânem afarã de cãmara lui Hristos”. (Condacul zilei) 

● MIERCUREA CEA MARE. În aceastã zi, se face pomenire de femeia cea pãcãtoasã 

(Matei 25, 17-13; Luca 7, 37-50), care a uns cu mir pe Domnul pentru cã lucrul acesta s-a întâmplat 

putin înainte de mântuitoarea patimã.         

 Când Iisus s-a suit în Ierusalim si era în casa lui Simon cel lepros, o femeie pãcãtoasã s-a 

apropiat de El si a turnat pe capul Lui acel mir de mare pret. Pomenirea ei s-a pus în acea zi pentru ca, 

dupã cuvântul Mântuitorului, sã se predice pretutindeni si tuturor fapta ei cea cu multã cãldurã. Ce-a 

îndemnat-o oare la asta? Dragostea pe care ea a vãzut cã o are Hristos pentru toti, dar mai cu seamã 

faptul de acum, când L-a vãzut cã intrã în casa unui lepros. Se gândea deci femeia cã îi va vindeca 

boala dupã cum l-a vindecat si pe acela. Si într-adevãr Hristos a tãmãduit-o dându-i iertare de pãcate. 

 “Doamne femeia ce cãzuse în pãcate multe, simtind dumnezeirea Ta, luând rânduiala de 

mironositã si tânguindu-se, a adus tie mir mai înainte de îngropare…” (Casiana Monahia) 

● JOIA CINEI CELEI DE TAINĂ. “Când mãritii ucenici la spãlarea Cinei s-au 

luminat, atunci Iuda cel rãu credincios, cu iubirea de arginti bolnãvindu-se, s-a întunecat … Vezi, 

iubitorule de avutii, cel ce pentru acestea spânzurare si-a agonisit. Fugi de sufletul nesãtios care a 

îndrãznit unele ca acestea asupra Împãratului. Cel ce esti peste toti bun, Doamne, slavã Tie”. (Tropar)

 Patru lucruri mai prãznuim în aceastã zi: spãlarea picioarelor, Cina cea de tainã, Rugãciunea 

din grãdina Ghetsimani si vânzarea si prinderea Domnului.  Înainte de a începe Cina, Hristos S-a 

sculat, Si-a dezbrãcat hainele si El singur a spãlat picioarele tuturor. Prin aceasta a vrut sã îl facã pe 

Iuda sã se rusineze, iar celorlalti sã le aducã aminte sã nu umble dupã întâietãti: “Cel care vrea sã fie 

întâiul sã fie slujitorul tuturor” (Marcu 9, 35), dându-Se El însusi pildã. La sfârsitul mesei aduce vorbã 

si despre vânzarea Lui. Dupã putin timp, luând pâinea a zis: “Luati mâncati”; la fel si paharul, zicând: 

“Beti dintru acesta toti, acesta este Sângele Meu, al Legii celei Noi. Aceasta sã o faceti întru pomenirea 

Mea” (Matei 26, 26-28). Dupã aceea, arãtându-Se om, spune ucenicilor: “Întristat este sufletul meu 

pânã la moarte” (Matei 26, 38) si S-a rugat în Grãdina Ghetsimani cu sudoare de sânge (Luca 22, 44). 

Iuda cunostea locul si, luând câtiva soldati, a venit sã-L prindã. A fost prins si dus la Ana, la Caiafa, si 

în cele din urmã la Pilat. Acum Petru se va lepãda de trei ori de Hristos, tãgãduind cã-L cunoaste.

 Pentru a ne reaminti de toate acestea, seara se scoate în mijlocul bisericii Sfânta Cruce.  

● VINEREA PATIMILOR. În aceasta zi, se pomenesc sfintele si mântuitoarele si 

înfricosãtoarele Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos pe care le-a primit de bunãvoie pentru noi. 

Se mai face încã pomenire de mãrturisirea mântuitoare fãcutã de tâlharul recunoscãtor care a fost 

împreunã cu El. Biserica numeste Patimile Domnului: sfinte – pentru cã Cel ce le-a rãbdat este Sfântul 

Sfintilor, sfintenia însãsi; mântuitoare – pentru cã ele sunt pretul cu care Domnul a rãscumpãrat 

neamul omenesc din robia pãcatului; înfricosãtoare pentru cã nu poate fi ceva mai înfricosãtor decât 

ocara pe care Fãcãtorul a rãbdat-o de la fãptura Sa. În aceastã zi nu se sãvârseste Liturghia pentru cã 

însusi Mielul lui Dumnezeu este jertfit acum; este vreme de post total, pentru cã Mirele s-a luat de la 

noi. (Matei 9, 15). Se fac numai ceasurile împãrãtesti care ne pun înainte nemãrginita smerenie a 

Domnului, Crucea cea dãtãtoare de viatã si credinta tâlharului.     

 Seara sãvârsim denia prohodului Domnului, care este ultima treaptã a tânguirii pentru Hristos, 

înainte de Învierea Sa. Se înconjoarã de trei ori biserica cu Sfântul Epitaf – semn al celor trei zile 

petrecute în mormânt. “În mormânt, Viatã, pus ai fost, Hristoase, si s-au spãimântat ostirile îngeresti, 

smerirea Ta cea multã preamãrind”. (Starea întâi – Prohod) 

● SÂMBĂTA MARE. În aceastã sfântã zi, prãznuim îngroparea dumnezeiascã a 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos si pogorârea în iad, prin care neamul nostru, fiind chemat din 

stricãciune, a fost mutat spre viatã vesnică. Iosif cel din Arimateea, coborând de pe cruce Sfântul trup 

al Domnului, l-a îngropat în mormânt nou, punând o piatrã mare la intrarea lui: “Iosif cel cu bun chip, 

de pe lemn luând prea curat trupul Tãu, cu giulgiu curat înfãsurându-l si cu miresme, în mormânt nou 

îngropându-l, l-a pus”. (Tropar) Cuvântul lui Dumnezeu a stat cu trupul în mormânt iar cu sufletul lui 
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curat si dumnezeiesc Se pogoarã în iad. Sufletul a fost despãrtit prin moarte de trup si l-a dat în mâinile 

Tatãlui. Si-a dat si propriul Sãu sânge, pret de rãscumpãrare pentru noi. Trupul Domnului a suferit si 

despãrtirea sufletului de trup, dar nicidecum stricãciunea în întelesul unei putreziri a trupului.  

 

 

Tradiţii şi obiceiuri de Sfintele Paști  
Prof. Angela Bâldea 

 

Două sunt marile sărbători ale anului la ortodocşi: Crăciunul şi Paştele, adică Naşterea 

Domnului Iisus Hristos şi Învierea Sa. Perioada cuprinsă între Crăciun şi începutul Postului Mare 

este numită câşlegi. Dacă câşlegile sunt scurte, ca în anul acesta, oamenii se grăbesc să termine de 

mâncat porcul tăiat la Ignat, ca să nu mai rămână ceva ce s-ar putea strica până la Paşti. 

• Polocania sau Spolocania este numită prima zi de post. În această zi se spală oalele în care se 

face mâncare „de dulce” şi se urcă în pod. Copiii mai mănâncă în această zi din hrana care rămâne de 

la Lăsatul secului. • Pentru femei joia Mare este foarte importantă deoarece trebuie să termine torsul 

lânii şi al cânepii, să termine cusutul iei noi pentru Paşte. Dacă aceste lucrări nu sunt isprăvite, 

Joimăreţele, personaje din mitologia populară, urâte ca aspect, le vor pedepsi aspru pe fete şi pe femei. 

Tot în Joia Mare, gospodinele vopsesc şi încodeiază ouăle. După ce au stat pe masă toată Săptămâna 

Luminată, ouăle încodeiate se aşază în coşuleţul lor pe raft într-o vitrină, unde rămân tot anul, cu 

excepţia zilei de Înălţare, când decorează din nou masa. • Se spune că Irod, regele iudeilor, voia să-L 

găsească pe Mântuitorul nou născut şi să-L ucidă în faşă. Fecioara Maria, împreună cu Iosif au fugit de 

primejdie în Egipt, prin arşiţa soarelui dogoritor. În calea lor au găsit un plop şi s-au aşezat la umbra 

lui sub crengi. Dar plopul îşi clătina frunza şi umbră nu ţinea. Atunci, maica Domnului a plecat de sub 

plop spunând: „Umbră să nu mai ai în vecii vecilor!” Nu departe de plop era o salcie. Cei trei s-au 

aşezat la umbra ei. Salcia le-a ţinut umbră deasă. Atunci Maica Domnului a spus : „Copac bun ce eşti! 

Întotdeauna să rămâi liniştit şi la umbra ta lumea să vină cu drag! Toţi să te folosească şi o ramură 

de-a ta, dacă o va înfige în pământ, să prindă rădăcini şi să înmugurească”. De atunci frunzele 

plopului tremură neclintit şi salcia ţine umbră răcoroasă. Se spune că de durerea maicii Domnului 

„plâng” unele sălcii cu ramurile lungi. Cu ramurile de salcie înflorită merg credincioşii la biserică în 

ziua de Florii pentru a le pune la picioarele Domnului.  

• Pregătirea sufletească, pe lângă grijire (mărturisirea şi împărtăşirea la biserică), mai 

presupunea şi respectarea mai multor tradiţii care dădeau diversitate şi frumuseţe sărbătorii. Mai ales 

interdicţiile de a munci în zilele de sărbătoare: * Nu lucrează nici oamenii la câmp, nici femeile în 

casă. O femeie care a cârpit în această zi (în marţea Paştelui), ducându-se la câmp la secerat, fiind 

îmbrăcată cu cămaşa aceea, s-a întâmplat o furtună cu trăsnete şi tunete. Femeia împreună cu copiii au 

stat la adăpostul căruţei şi tunetele şi fulgerele erau numai împrejurul lor. Atunci, femeia, reamintindu-

şi că este îmbrăcată cu cămaşa cârpită în marţea Paştelui, a scos-o de pe ea şi a alergat de a aruncat-o 

pe o claie de grâu. Imediat ce a lăsat-o din mână, cămaşa a fost trăsnită. * Se spune că o femeie a prăşit 

la porumb cu copiii ei în această zi. Aceşti porumbi prăşiţi în această zi s-au făcut foarte buni. La 

nimeni nu se făcuseră aşa. Tocmai când le era dragul mai mare a bătut piatra (grindina) aşa de tare, 

încât i-a făcut praf. Piatra a sfărâmat numai porumbii prăşiţi în această zi.” * Nu se lucrează pentru 

boli, semănături, grindină şi ger. Nu se toarce. * Se ţine de teamă să nu se înţepe vara cu ghimpi ori cu 

mărăcini, fiind obişnuiţi a umbla desculţi. * Se ţine ca să nu facă porumbul tăciune. Se ţine să nu 

mănânce gândacii grâul. * Marţea albă se ţine pentru că se cade că e o zi luminată şi cel ce lucrează 

orbeşte. 

• O altă categorie de tradiţii se referă la minunile ce s-au săvârşit de Paşti: * Se spune că din 

lacrimile maicii Domnului, căzute pe pământ, au ieşit mai în toate părţile izvoare făcătoare de minuni, 

şi cine se spală în aceste izvoare, şi mai cu seamă în această zi, se vindecă de orice boală ar fi cuprins. 

* Zice că se serbează, pentru izvorul ploilor, adică cu această zi începe cursul ploilor. Se ţine pentru ca 

vara să fie ploioasă. * Se ţine fiindcă atunci mulţi oameni se vindecă de boli, scăldându-se sau 

spălându-se dimineaţa cu rouă.  

• Iată o poveste care ne încredinţează de realitatea Învierii lui Hristos: „În noaptea dinspre ziua 

de Paşti, când era Iisus în mormânt, necredincioşii se bucurau foarte. Au tăiat un cucoş, l-au fript şi l-
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au pus pe masă şi un peşte l-au făcut cu borş şi au zis: „Când va cânta cucoşul ista şi când va înota 

peştele în borş, atunci va învia Hristos!”. Deodată, cucoşul a început a bate din aripi, iar peştele, cum 

era bucăţi, s-a împreunat şi a început a înota şi a stropit pe necredincioşi cu zeamă de aceea. Iar 

copiii s-au trezit cu câte un ou roş în mână şi au strigat «Hristos a înviat!».”  

• În cele mai multe părţi ale ţării, întorcându-se de la biserică, toţi cei ai casei se aşază la masă, 

gustând din pasca şi ouăle sfinţite. Apoi zic: „Hai să ciocnim ouă, ca să ajungem şi la anul cu bine, 

iar după moarte să ne vedem iar în cer”. Când ciocnesc ouă, bărbatul cu femeia lui, al cui nu se va 

sparge, acela va trăi mai mult. Copiii, sau flăcăii cu fetele ciocnesc ouă unii cu alţii, iar acela al cărui 

ou se sparge, trebuie să-l dea neapărat altuia al cărui ou a rămas întreg. 

• Un ou roşu de Paşte este bine să-l păstrezi şi să-l pui vara în patul cu viermi sau gogoşi de 

mătase pentru ca aceştia să nu se îmbolnăvească. • În dimineaţa zilei de Paşti, când te speli, pune în 

cana cu apă un ou roşu şi un ban. Dacă te speli cu acea apă, vei fi rumen la faţă şi sănătos tot anul. • În 

unele zone ale ţării se pun în primul snop secerat o pâine şi un ou de Paşti, ca rodul anului următor să 

fie cât se poate de bogat. • Într-o legendă se zice că maica Domnului a adus o coşarcă cu ouă ca s-o 

ofere celor care-L chinuiau pe Iisus răstignit, rugându-i cu lacrimi în ochi să le fie milă de suferinţele 

Lui. Dar ei râseră şi tot Îl mai chinuiau. Atunci Sfânta Fecioară se aşeză lângă cruce, puse coşarca cu 

ouă alături şi începu să plângă cu foc. Din sângele care curgea din rănile lui Iisus, căzuse stropi în 

coşarca cu ouă. Unele se împestriţară, iar altele sa făcuseră roşii de sânge. Mântuitorul privind spre ouă 

zise: „De acum înainte, să faceţi şi voi ouă roşii de Paşti ca să vă aduceţi aminte de răstignirea Mea”. 
• Se spune că în timp ce Mântuitorul Hristos se afla ţintuit pe cruce şi îşi aştepta în pace sfârşitul, 

un păianjen s-a lăsat pe un fir până la faţa Mântuitorului şi I-a vorbit astfel: „Pentru Mine, Dumnezeu a 

rânduit să mă hrănesc cu sânge. Tu, care eşti asemenea Lui, dă-mi putere să sorb sângele călăilor Tăi şi 

să Te scap de chin”. Iisus l-a privit liniştit şi i-a zis: „Nu este bine să fac ceea ce-mi ceri. Dar pentru 

că ai dovedit mai multă milă decât toţi aceşti păcătoşi, să porţi pe spate de aici înainte semnul crucii 

pe care sunt răstignit ca să te ferească de primejdii”. De atunci oricine încearcă să facă rău 

păianjenului cu cruce are multe de pătimit, căci crucea cu care a fost însemnat de Mântuitorul îl 

ocroteşte cu o tainică putere. „Paştele Blajinilor” este la o săptămână după Paşti. În această zi de luni, 

după duminica Tomei sau a Orbului oamenii  dau de pomană ouă roşii,  şi cozonac de sufletul celor 

blajini din lumea de dincolo. Toate aceste tradiţii creionează în linii mari bogăţia spirituală de care 

dădeau dovadă bunicii noştri. Deşi ele nu aveau valoare dogmatică, ne place frumuseţea lor şi în acest 

univers ne simţim acasă. 
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Construirea unei noi Biserici în Municipiul Vulcan,  

binecuvântare dumnezeiască şi datorie sfântă. 
† Pr.Iconom Mănăsuc Zgîrcea 

 

Biserica este locaşul sfânt, în care se preamăreşte Dumnezeu, se săvârşeşte Taina Sfintei Jertfe 

a Mântuitorului Hristos şi în care se adună credincioşii spre a se împărtăşii din darurile şi adevărurile 

mântuirii, prin slujirile rânduite de Domnul Iisus Hristos.  

În Sfânta Scriptură citim că biserica , ori din ce material ar fi ea construită, este casa lui 

Dumnezeu, locaş sfânt, de rugăciune pe pământ, în care locuieşte Cel ce este mai presus de cer, 

Dumnezeu : "Din aceasta  să-Mi faci locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor" (Ieşire 25,8 ), grăieşte 

Domnul către Moise poruncindu-i să-i zidească cortul sfânt. 

După zidirea cortului, citim că "Domnul se pogoară în chipul unui stâlp de nor, şi se oprea la 

intrarea cortului, şi Domnul grăia către Moise" ( Ieşirea 33,9 ). 

  În altă parte a Cărţii Sfinte citim că, după ce Solomon a zidit vestitul templu din Ierusalim, 

Dumnezeu Însuşi L-a Sfinţit, astfel: "Când preoţii au ieşit din locaşul sfânt, un nor a umplut casa 

Domnului. Şi nu au putut preoţii să stea la slujbă, din pricina norului, căci slava Domnului umpluse 

Casa  Celui Prea Înalt" (3 Regi 8, 10-11). Iar după ce s-a isprăvit cu sfinţirea templului, Domnul S-a 

arătat lui Solomon şi i-a zis: "Am auzit rugăciunea ta şi cererea ta: am sfinţit templu pe care L-ai zidit, 

ca să petreacă numele Meu acolo în veci, şi vor fi ochii şi inima mea acolo în toate zilele" (3 Regi 9, 

3). 

  Mântuitorul Iisus Hristos a avut respect deosebit faţă de templu din Ierusalim, pe care-L 

socotea Casa lui Dumnezeu, precum spune cu prilejul izgonirii neguţătorilor din templu: „Nu faceţi 

Casa Tatălui Meu casă de negoţ" (Ioan 2,16). Acelaşi respect l-au  avut şi Sfinţii Apostoli faţă de 

templu. Aici Domnul Iisus Hristos a ţinut  cele mai înflăcărate cuvântări, şi aici învăţăceii stăruiau 

multe ceasuri din zi în rugăciune: „Şi erau pururea în templu, lăudând şi binecuvântând pe 

Dumnezeu" (Luca 24,53). 

  În Noul Testament s-au aşezat rândurile Noului Legământ. În locul templului din Ierusalim s-

au ridicat pe toată faţa pământului bisericile creştine, în care se aduce jertfă nesângeroasă a Domnului 

Iisus Hristos, şi pe altarele cărora stă permanent Fiul lui Dumnezeu, în Taina Sfintei Împărtăşanii. Nu 

este, aşadar, nici o îndoială că Biserica este cu adevărat locaşul lui Dumnezeu, unde se mântuiesc 

sufletele credincioşilor. 

Biserica este pentru noi adevărată mamă duhovnicească. Ea ne naşte din nou, „din apă şi din 

Duh" ( Ioan 3,5 ), prin Taina Sfântului Botez, şi ne călăuzeşte paşii până în ultima clipă, purtându-ne 

de grijă prin Sfintele sale Taine. De aceea ne spune Sfântul Ciprian : „Cine nu are Biserica de Mamă, 

nu poate avea pe Dumnezeu de Tată", iar în alt loc acelaşi Sfânt Parinte ne glăsuieşte : „În afară de 

Biserică nu există mântuire". 

  Deci, iubiţi credincioşi, când vorbim despre Sfânta Biserică, trebuie să fim conştienţi despre ce 

vorbim, şi cum vorbim despre ea, cum ne purtăm cu ea, şi cum trăim în ea. 

  Este pe drept cuvânt vorba despre  "viaţă şi moarte", fiindcă biserica este cu adevărat o frântură 

de cer pe pământ. Stând într-o biserică zidită după modelul bisericilor noastre ortodoxe învăluindu-ne 

în pictura sfinţilor, şi ascultând sfintele slujbe, ni se pare că vieţuim în cer, în preajma slavei lui 
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Dumnezeu, precum grăieşte psalmistul: „Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: Să 

locuiesc în Casa Domnului în toate zilele vieţii mele. Ca să văd frumuseţea Domnului, şi să cercetez 

locaşul lui" ( Ps. 26,7-8). 

  Biserica este locul unde s-au întors şi se întorc mii şi milioane de suflete din calea păcatului la 

viaţa curată.  

Însă, în convingerea că Biserica este instituţie divino-umană, care trebuie să dăinuie veşnic, pe 

care "nici porţile iadului nu o vor birui", fiindcă are drept cap pe însuşi Întemeietorul ei, Hristos 

Domnul, noi avem misiunea moral - spirituală să ne jertfim interesele noastre personale pentru ea, şi 

pentru asigurarea viitorului ei. Avînd ferma convingere că suntem trecători pe acest pământ ,iar 

biserica neamului a fost liantul care ne-a ţinut uniţi ca neam,mai ales în aceasta Vale a Jiului greu 

încercată, avem o datorie de suflet de a ne aduce aportul la păstrarea valorilor religios-naţionale.Am 

fost creştini  înainte de a ne forma ca popor şi îmi doresc Bunul Dumnezeu să-şi reverse asupra noastră 

plinătatea darurilor Sale cele bogate. În Municipiul Vulcan, sunt în jurul a 28.000 credincioşi 

ortodocşi. Viaţa religioasă a credincioşilor este deservită de trei biserici, toate în partea de jos a 

oraşului, Parohia Vulcan I, Parohia Vulcan II, Parohia Vulcan Coroieşti. Zona de sus a oraşului, având 

ca delimitare teritorială B-dul Mihai Viteazul, începând de la  PECO Vulcan, apoi blocurile de pe B-

dul M.Viteazul  B1, B2, B3, G3, G4, C22, C23, C24, C25, Bl G3, G4, E1, E2, E3, F8, F9, str. Traian 

Bl A1, A2, A3, A4, A5, A6 (începând din zona pieţei), Bl Q-1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17 (în faţa 

Şcolii Nr. 6), Aleea Muncii Bl G12, G8, G10, 2a, 2b, 4a, 6a, C6, C7, C11, C12, C13, e1, e2, 

totalizează un nr. de 784 de familii.         

Ţinând cont de faptul că este o distanţă foarte mare,aprox. 2-3 km până la biserica parohială Sf. 

Nicolae de pe strada N.Titulescu, în urma consultării cu membrii ai Consiliului Parohial şi ai Adunării 

Parohiale, ne exprimăm dorinţa de a construi în zona primăriei Vulcan, în partea de sus a oraşului o 

nouă biserică cu  hramul principal Naşterea Maicii Domnului, iar cel de al doilea hram va fi 

Duminica Sfinţilor Români, care va deservi religios populaţia din zonă.   

 Pentru derularea în bune condiţii a proiectului vom implica factori locali, judeţeni, naţionali, 

fonduri proprii, sponsorizări şi donaţii ale credincioşilor. S-a obţinut acceptul forurilor superioare 

bisericeşti, în genere Episcopia Devei şi Hunedoarei, mulţumind pe această cale † Preasfinţiei Sale 

Gurie Georgiu, precum şi părinţilor consilieri pentru sprijinul şi dragostea arătată nouă şi nu în cele din 

urmă protopopului locului Pr. Dr. Dorel Pogan. Din partea parohiei noastre s-a solicitat Primăriei 

Municipiului Vulcan un teren în cauză , pentru a putea demara lucrările de construcţie, fiind convinşi 

că atât Consiliul Local cât si Dl. Primar Ile Gheorghe si D-na Viceprimar Angela Stoica vor fi alături 

de noi în realizarea acestui proiect de interes local. Nădăjduim ca Dumnezeu cel Atotputernic să 

vegheze şi să Îşi reverse binecuvântarea Sa cea cerească asupra turmei sale. 

D u m n e z e u   s ă   n e   a j u t e  ! 

Donaţii pentru construcţia Bisericii ● Andreescu Lucia  2000 lei † Anghel Elena  400 lei † Gherghina 

Vasile  200 lei † Hărăţiu Jan 100 lei † Grosuleac Mihai 100 lei † Sandu Zoe 100 lei † Ciobănică 

Magdalena 100 lei † Bordeianu Doina 100 lei † Malcoci Emil 100 lei † Marcu Traian 100 lei † Jacotă 

Ioan Viorel 100 lei † Puşcaru Valentina 100 lei † Plic Maria 100 lei † Vîlceanu Constantin 100 lei † 

Tivdă Georgeta 260 lei † Dan Letiţia 100 lei † Silion Natalia 120 lei  † Le mulţumim din suflet 

binefacătorilor şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i binecuvinteze cu daruri însutite! 
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Permanenţa şi continuitatea daco-romană  

pe teritoriul ţării noastre 
Prof Maria Plic 

Şcoala Generală Nr.4 Vulcan 

  

          În perioada sec. III-VIII  d. Hr , teritoriul fostei provincii romane Dacia a continuat să fie locuit 

de o numeroasă populaţie romanizată, a cărei prezenţă este dovedită de numeroasele mărturii 

arheologice, numismatice epigrafice, linvistice etc.. Acestora li se adaugă evenimentele istorice privind 

permanentele legături dintre romanitatea nord-dunăreană şi cea din Balcani, de la sud de Dunăre. 

          Cercetările arheologice nu lasă nici o urma de îndoială cu privire la continuitatea locuirii 

teritoriului fostei provincii. Astfel, la Sarmizegetusa romană (Ulpia Traiana Sarmizegetusa Augusta 

Dacica) au fost descoperite ziduri ridicate în sec. IV şi s-a constatat că tot atunci, porţile amfiteatrului 

au fost blocate, el fiind transformat într-o fortăreaţă. 

          Obiecte de factură romană au fost descoperite şi la Apulum. Locuitorii acestei aşezări au 

început, în prima jumătate a sec. IV, să-şi îngroape morţi în ruinele unor temple romane. Un fenomen 

asemănător se constată şi la Porolissum, unde tot în ruinele unei clădiri din epoca romană, s-au 

descoperit morminte de înhumaţie datând din sec. IV. Sunt de amintit şi cele trei morminte de 

incineraţie găsite la Baciu, în apropierea aşezării antice Napoca, precum şi urma funerară de la Iernut, 

pe Mureş, în care alături de oseminte calcinate, se afla o monedă romană de argint, emisă la 275 d.Hr. 

La Napoca au fost descoperite şi două cuptoare romane de olărit, care au funcţionat în sec.IV d.Hr.  

          Aşezările daco-romane de la Biertan, Brătei, Saslea, Sighişoara de pe valea Târnavei Mari, 

conturează imaginea unui loc de refugiu al populaţiei rămase în provincie după abandonarea oficială a 

Daciei. 

          Deosebit de semnificative pentru demonstrarea continuităţii sunt monumentele şi obiectele 

creştine ce datează din secolele al IV-lea şi al V-lea. La Napoca, o piatra funerară păgână a fost 

transformată în sarcofagiu şi creştinată prin incizarea semnului crucii. Un asemenea monument a fost 

descoperit şi la Ampelum (Zlatna). La Apulum şi la Oneşti s-au găsit câte un opaiţ creştin. Foarte 

important este donariul creştin cu inscripţie latină şi cu monograma lui Hristos, descoperit la Biertan , 

lângă Mediaş. 

          Creştinismul s-a răspândit în Dacia mai ales în secolul IV, deci după retragerea Aureliană. În 

acest secol se răspândeşte numai printre daco-romani. 

          Cercetările arheologice au scos la iveală vestigii ale autohtonilor daco-romani nu  numai pentru 

epoca de după retragerea Aureliană, ci şi pentru secolele următoare. O necropolă a fost cercetată la 

Brătei ( Jud. Sibiu ), iar la Tibiscum s-a găsit un capac de vas paleocreştin, databil în sec. IV-V. 

          Aşezări autohtone, din aceiaşi vreme, au fost descoperite la Taga şi Soporu de Câmpie (jud. 

Cluj), Cipău (jud. Mureş), Noşlac (jud. Alba), Brătei (jud. Sibiu), Verbiţa (jud. Dolj). 

          Ceramică de secol I-VII, descoperită în aşezări şi necropole, se leagă strâns, din punctul de 

vedere al formelor şi al tehnicii, de ceramica autohtonă dacică şi romană. La Sărata-Monteoru (jud. 

Buzău) s-au descoperit vase de lut ars, din sec. VI-VII lucrate la roată, asemănătoare ceramicii din 

aşezarea  Moreşti, pe Mureş. 

          Continuarea circulaţiei monetare pe teritoriul provinciei şi după Aurelian reprezintă o altă 

dovadă a dăinuirii doco-romanilor. Majoritatea monedelor sunt din bronz, mai puţin din argint. Aceste 

monede au aparţinut daco-romanilor, deoarece migratorii preferau monedele de argint şi aur. 

          La Sarmizegetusa, Cipău (lângă Tg. Mureş), Răcăjdia (Banat) s-au găsit monede din sec IV. 



 

LUMINĂ DIN LUMINĂ   

13 

          Dovezi grăitoare ale continuităţii daco-romane oferă şi linvistica. Ea a stabilit că numele râurilor 

Olt, Mureş, Someş, Criş, Timiş, etc. derivă din denumiri dacice folosite în epoca romană: Alutus, 

Maris, Samus, Crisius, Tibiscus, ceea ce înseamnă că Dacia a rămas o populaţie care a folosit aceste 

denumiri. 

          Pe teritoriul fostei Dacii romane limba latină a fost purtătoarea creştinismului. În limba română 

termeni de bază ai religiei creştine: cruce, creştin, înger, Dumnezeu, etc., derivă din limba latină. 

Semnificativ în această privinţă este termenul biserică din latinescul basilica.S-a stabilit că toponimia 

şi hidronomia ţării noastre sunt latine în proporţie de 80%.Folosirea aceloraşi nume de râuri timp de 

peste 2000 de ani este o clară demonstraţie a continuităţii daco-romane.   Formarea limbii 

române a parcurs aceleaşi etape ca şi formarea poporului român. O primă etapă a formării limbii 

române o constituie procesul de romanizare a geto-dacilor. Ca urmare, aceştia au preluat treptat limba 

latină vorbită (sau vulgară), în perioada de până în secolul al Vl-lea se generalizează pe întreg spaţiul 

istoric al Daciei şi Moesiei o limbă romanică unitară, numită de filologi limba protoromână comună. 

Din limba geto-dacilor după diferite opinii s-au păstrat în cea română 170-180 de cuvinte. 

Sub impactul migraţiei slavilor romanitatea nord şi sud-dunăreană este divizată, iar din limba 

protoromână comună, care avea un caracter în linii generale de o limbă închegată, se formează 

dialectul daco-român (nord-dunărean) şi dialectele sud-dunărene (aromân sau macedo-român, 

megleno-român şi istro-român). Acest proces, care se desfăşoară în secolele VII-IX, a cunoscut 

influenţa limbii slave. Influenţa slavă n-a schimbat caracterul latin al limbii române, exercitându-se 

prin îmbogăţirea ei cu circa 20% de cuvinte de origine slavă. Stratul lingvistic latin, cel mai important , 

cuprinde circa 60% din vocabularul limbii române. 
 

† Parohia Ortodoxă Vulcan ● Centrul Vechi 
«Pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui» (Matei 16, 18) 

Consiliul Parohial şi Comitetul Parohial al Parohiei Ortodoxe Române Vulcan Centrul 

Vechi, împreună cu Preot Paroh Iconom Mănăsuc Zgîrcea, ţinând cont de nevoile spirituale ale  

credincioşilor, motivaţi de faptul că în partea de sus a oraşului populaţia nu beneficiază de un locaş de 

cult, ne exprimăm dorinţa de a construi în zona primăriei Vulcan,în partea de sus a oraşului o nouă 

biserică cu  hramul „Naşterea Maicii Domnului”, care va deservi religios populaţia din zonă. 

Puteţi fi alături de noi prin orice donaţii şi sponsorizări. Conform legii, angajaţii  pot vira 2% 

din impozitul reţinut de către stat. Contribuabilii au posibilitatea de a dispune asupra destinaţiei unei 

sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru 

sponsorizarea organizaţiilor  nonprofit, în conformitate cu prevederile art.57, alineatul 4, din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

Contact: Parohia Ortodoxă Română Vulcan Centrul Vechi, Vulcan, Bulevardul Mihai 

Viteazu, Nr.24, Bl 17, Sc E, Ap. 3, judeţul Hunedoara, Telefon: 0762/606.125; Cod Fiscal: 25852180, 

Cont bancar: RO92BRDE220SV39726772200 . 

Bunul Dumnezeu să-şi reverse asupra noastră plinătatea darurilor Sale cele bogate! 
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Întru această zi, cuvânt din Pateric, că bine este a se osteni călugării. 
 

 venit un călugăr la egumenul Siluan, din muntele Sinai, şi, văzând pe fraţi lucrând, a zis stareţului: "Să 

nu lucraţi lucrare pieritoare, că Maria partea cea bună şi-a ales." Iar staretul a zis ucenicului său 

Zaharia: "Să duci pe fratele acesta în cămara cea deşartă." Iar când au început fraţii a mânca, se uita 
cel închis prin ferestruică şi aştepta, doar îl vor chema şi pe el la masă. Şi fiindcă nu l-a chemat pe el nimeni, 

sculându-se, a venit la Stareţ şi a zis: "Poate nu mâncaţi astăzi, părinte?" Şi a raspuns stareţul: "Acum noi am 

mâncat." Iar fratele a zis: "Dar pentru ce nu m-aţi chemat şi pe mine ?" Şi i-a grăit lui stareţul: "Tu eşti om 

duhovnicesc şi nu ai trebuinţă de mâncarea aceasta, iar noi trupeşti suntem şi trebuie să mâncăm, pentru 
aceasta ne şi ostenim lucrând, iar tu, fiindcă ţi-ai ales partea cea bună, să citeşti cărţile şi să te hrăneşti cu 

cuvintele cele duhovniceşti."  

eci, acestea auzindu-le fratele acela, a pus metanie până la pământ, cerandu-şi iertare. Dupa aceea, i-a 
grăit lui stareţul: "Frate, fiecărui om, de mare folos îi sunt ostenelile, că, până şi Maria, din pricina 

ostenelilor Martei a fost laudată la cină." [PROLOAGE] 
 

 

Ajunge zilei răutatea ei. Matei 6.34 
 

Dialog eşuat 
1. Doamne, de ce sunt eu omul? 

Din lut eu izgonit-am somnul… 

 

2. Mult iertător fiind tu Doamne, 

De ce n-am primit nemurirea? 

Eterne secole ţi-ar risipi trăirea… 

 

3. Tu, Doamne, spune-mi cât îmi e greşeala? 

Întrebi tu oare soarele când vine seara?... 

 

4. Lumina Ta în sufletu-mi păgân nu creşte… 

Lumina de-ntuneric se sfieşte. 

5. Durerea o simt spulberându-mi fiinţa! 

Căderile nopţii nasc necredinţa… 

 

6. Îngenuncheat pe drumul vieţii, mi-e tot mai 

greu… 

Măcar o clipă-n viaţă de-ai fi tu Dumnezeu. 

 

7. Cu ochii-n lacrimi privind icoana-ţi sfântă,  

sunt Iuda… în fiece zi. 
 

Prof. Cristina Murăriţa 

Şcoala Generală “Constantin Brâncuşi” – Târgu Jiu 
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