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Postul Adormirii Maicii 
Domnului își are originile 
încă din secolul al  V-lea, 
de când s-a dezvoltat cul-
tul Preacuratei Fecioare. 
Postul a început pe 31 iu-
lie și se încheie la jumă-
tatea lunii, pe 15 august, 
exact în ziua prăznuirii 

Adormirii Sfintei Fecioa-
re. În toată această peri-
oadă, în locașele de cult 
din țară, preoții săvârșesc 
slujba Vecerniei, plus cele 
două Paraclise ale Fecioa-
rei Maria. De asemenea, 
în ajunul sărbătorii, slu-
jitorii bisericilor ortodoxe 

oficiază slujba Prohodului 
Maicii Domnului. Practic, 
până la jumătatea lunii 
august se consumă doar 
mâncăruri care nu sunt 
de dulce, se merge la bi-
serică și se asistă cu ev-
lavie la slujbele speciale 
săvârșite în cinstea Mai-
cii Domnului. În plus, tre-
buie să renunțăm la gân-
durile rele la adresa se-
menilor noștri, să ne ru-
găm în tihnă și să ne puri-
ficăm sufletele de păcate. 
Să întâmpinăm marea zi a 
Adormirii Maicii Domnului 
cu trupul, gândul și sufle-
tul curat. Doar așa vom 
cunoaște mântuirea. 

Să ne mărturisim 
păcatele și să ne 
căim pentru ele 

Înainte de toate, tre-
buie să ținem cont de 

sensul spiritual al pos-
tului și să-l urmăm cu 
desăvârșire. Iată cum tre-
buie să petrecem aces-
te zile!  
 să consumăm 

doar legume, fructe, se-
mințe, pâine și apă; 
 să îndepărtăm 

gândurile rele ce umblă 
de jur împrejurul nostru; 
 să evităm să dăm 

curs tensiunilor, certurilor 
și conflictelor cu alte per-
soane;
 să ne rugăm per-

manent cu sufletul curat; 
 să avem milă de 

nenorocirile altora;
 să ne domi-

năm poftele și instincte-
le inferioare ale trupului 
și minții; 
 să ne mărturisim 

păcatele; 
 să ne căim pentru 

greșelile făcute de-a lun-
gul timpului; 
 să fim milostivi.   
Preoții ne îndeam-

nă să facem din rugăciu-
ne mâncarea care să ne 
hrănească sufletul și tru-
pul în aceste două săptă-
mâni care vor urma. Așa 
vom vedea cât de hrăni-
toare și de ieftine sunt ali-
mentele de post. Să nu 
uităm că postul are ne-
voie și de rugăciune. Fără 
ea, toată această perioa-
dă o să ni se pară extrem 
de lungă și de grea, chiar 
chinuitoare. Adormirea 
Maicii Domnului este con-
siderată și “Paștele verii”. 
În această mare zi, este 
celebrată suirea la Cer a 
Maicii Domnului. 

religie

PaginĂ realizatĂ de 
 ionela ChirCu

De acest praznic es-
te legată minunea arătării 
lui Hristos și descoperirea 
Lui ca Fiu al lui Dumne-
zeu. Pe 6 august, Mântui-
torul S-a arătat ucenicilor 
Săi, Petru, Iacov și Ioan, 
cu slava Dumnezeirii Sa-
le. S-a descoperit oameni-
lor exact așa cum era El în 
realitate, cu fața nevăzută 
până atunci. Minune care 
a avut loc în ultimul an al 
propovăduirii lui Hristos, 
pe când se apropia spre 
pătimirile cele de bună vo-
ie pentru mântuirea noas-
tră, a întregii omeniri. “Și, 
după șase zile, Iisus a lu-
at cu Sine pe Petru și pe 
Iacov și pe Ioan, fratele 
lui, și i-a dus într-un mun-
te înalt, de o parte. Și S-a 
schimbat la față înaintea 
lor, și a strălucit fața Lui 
ca soarele, iar veșmintele 
Lui s-au făcut albe ca lu-
mina. Și, iată, Moise și Ilie 
s-au arătat lor, vorbind cu 
El. Și, răspunzând, Petru a 
zis lui Iisus: Doamne, bi-
ne este să fim noi aici. Da-
că voiești, voi face aici trei 
colibe: Ție una, și lui Moi-
se una, și lui Ilie una. Vor-
bind el încă, iată un nor 
luminos i-a umbrit pe ei, 

și iată glas din nor zicând: 
„Acesta este Fiul Meu Cel 
iubit, în Care am binevo-
it; pe Acesta ascultați-L”. 
Și, auzind, ucenicii au că-
zut cu fața la pământ și 
 s-au spăimântat foarte. Și 
Iisus S-a apropiat de ei, 
și, atingându-i, le-a zis: 
Sculați-vă și nu vă temeți. 
Și, ridicându-și ochii, nu 
au văzut pe nimeni, de-
cât numai pe Iisus singur. 
Și pe când se coborau din 
munte, Iisus le-a porun-
cit, zicând: Nimănui să 
nu spuneți ceea ce ați vă-
zut, până când Fiul Omu-
lui Se va scula din morți.” 
(Evanghelia după Matei) 
Așadar, în timp ce Mântu-
itorul Se ruga pe muntele 
Tabor, ucenicii Săi au fost 
învăluiți într-un nor de lu-
mină. De ce era nevoie ca 
Hristos să-și arate gran-
doarea Divinității urcat 
pe un munte? Înălțimea 
muntelui Tabor simboli-
zează înălțimea spiritua-
lă. Aceasta este una din-
tre cele mai bune dovezi 
care ne arată că, pen-
tru a primi harul dumne-
zeiesc spre mântuirea și 
viața veșnică, trebuie să 
fim curați sufletește. 

6 august este...

Schimbarea  
la Față sau 

ziua  
îndumnezeirii 

noastre

 Cu bucurie prăznuim joi, pe 6 august, 
Schimbarea la Față a Domnului, ziua 
îndumnezeirii nostre. Acest praznic 
Împărătesc ne amintește de strălucirea 
Divină a Mântuitorului, de pe Muntele 
Tabor, din Galileea, când Dumnezeu 
a arătat omenirii perfecțiunea Raiului, 
dăruindu-i lumina Cerească a vieții 
veșnice. 

Am intrat în Postul Adormirii Maicii Domnului  

Să avem gândul și sufletul 
curat, pentru a fi vrednici de 

cinstirea Preacuratei Fecioare!
Ziua de 31 iulie a avut o însemnătate 
aparte pentru credincioșii ortodocși. În 
toate casele în care credința în Dumnezeu 
este prioritară, a început Postul Adormirii 
Maicii Domnului, cunoscut în popor 
ca fiind Postul Sfintei Marii. Traversăm 
așadar, o perioadă de înfrânare de 
la alimente de dulce, de rugăciune și 
reculegere în tihnă, care ne pregătește 
pentru cele două mari praznice din luna 
august: Schimbarea la Față, celebrată pe 6 
august și Adormirea Maicii Domnului, din 
15 august. 

Rugăciune către Preacurata Fecioară Maria

Celei alese dintre toate neamurile, 
Maicii lui Dumnezeu, Împărătesei,
Celei ce te sui de la pământ la cer, 
Cântare cu cucernicie, pentru preacinstita ta 

Adormire, 
Aducem ție Născătoare de Dumnezeu. 
Iar tu, ca ceea ce ai biruință peste moarte, 
De toate întâmplările aducătoare de moarte
Ne păzește pe noi, ca să-ți cântăm ție: 
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, 
Care întru Adormirea ta, nu ne lași pe noi!
O Maică prealăudată a Împăratului Cerului și al 

Pământului, 
A lui Hristos Dumnezeul nostru, Celui nemuritor, 
Care viețuiește și după moarte, 
Primește de la noi, la cinstită Adormirea ta, 
Această rugăciune de acum în viața aceasta
Și la vremea morții noastre, 
Scapă-ne de toată nenorocirea și chinul
Și Împărăției celei cerești, 
Ne învrednicește,

Împărăteasă, pe noi cei care cântăm lui Dum-
nezeu: Aliluia! 

Preasfântă stăpână, de Dumnezeu Născătoare, 
Depărtează de la noi, păcătoșii și nevrednicii 

robii tăi,
Trândăvirea, uitarea, nerecunoștința, lenevirea
Și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și 

defăimătoare. 
Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase 
Și de la sufletele noastre cele întinate
Și de la mintea noastră cea întunecată.
Stinge văpaia patimilor noastre 
Și ne ajută că neputincioși suntem. 
Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderi-

le cele viclene
Și de toate faptele cele rele, din noapte și din zi 
Și ne izbăvește de ele. 
Că preabinecuvântat și preamărit este nume-

le tău cel sfânt, 
În Cer și pe Pământ, în vecii vecilor, 

Amin!


