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Paștele Blajinilor: Rugăciunea zilei de luni 

Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilință recunosc și 

mărturisesc, că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii Tale 

Dumnezeiești. Deci, astăzi, că este luni și începutul săptă-

mânii, mă rog cu umilință îndurării Tale celei mari: iartă-

mi păcatele cele de voie și fără de voie, și-mi ajută să pun 

început bun și să port mai multă grijă de sufletul meu, 

pentru care ai răbdat atâtea. O Doamne, astăzi îți dau 

sufletul și trupul meu și voința mea, rugându-Te să fie 

voia Ta cu mine, după bună plăcerea Ta. Pedepsește-mă, 

Doamne, după îndurarea Ta, în această lume, iar nu în 

cealaltă viață. Și iartă pe cei vii și pe cei răposați, pentru 

rugăciunile Sfintei Tale Biserici, și pe toți ne învrednicește 

de mărirea Ta în Rai. La această pun mijlocitori pe Sfinții 

Tăi îngeri, către care zic: <O, cereștilor ajutători și păzi-

tori ai oamenilor, vouă mă închin și va mulțumesc, pentru 

ajutorul și conducerea ce ne-o dați în toate zilele nouă, 

nevrednicilor și păcătoșilor. Scutiți-mă de vrăjmașii cei 

văzuți și nevăzuți, că să nu mai păcătuiesc de acum înain-

tea Dumnezeului meu! Învredniciți-mă să va văd la moar-

tea mea, stând în jurul meu și să duceți sufletul meu în 

cer, că să se închine măririi Feței lui Dumnezeu, iar vouă 

să va mulțumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce ați 

avut pentru mine și binele vostru să-l spun cu glas neînce-

tat în veci!> Amin”.  
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În fiecare an, la o 

săptămână după Du-

minica Învierii, cre-

dincioșii sărbătoresc 

Paștele Blajinilor, 

cunoscut și sub numele de Prohoadele sau Lunea Morți-

lor. Asta pentru că cinstește amintirea tuturor celor dragi 

care au plecat dintre noi. Legenda spune că blajinii făceau 

parte dintre cei dintâi oameni de pe pământ, trăiau fără 

femeile lor și erau incapabili să facă rău semenilor. Nu 

știau, însă, cum să calculeze data Sfintelor Paști, motiv 

pentru care sărbătoreau întotdeauna cu întârziere. În 

această zi trebuie să mergem în cimitir pentru a aprinde 

lumânări la mormintele celor care nu se mai află printre 

noi și pentru a da de pomană celor nevoiași. Preotul vine 

la morminte şi sfințește aceste pomeni, care se împart, de 

obicei, copiilor, rudelor, prietenilor, dar, mai ales, oame-

nilor săraci. Superstiții de Paștele Morților 

Tradiția populară spune că blajinii, oameni blânzi şi paș-

nici, incapabili de a face rău, s-ar afla într-o lume îndepăr-

tată, la vărsarea Apei Sâmbetei în Sorbul Pământului. 

Aceștia sunt anunțați că a sosit Paștele de oamenii care 

aruncă în apele curgătoare coji de ouă sparte în timpul 

înroșitului sau la prepararea unor alimente rituale precum 

cozonaci și pască. Chiar dacă este cunoscută ca o sărbă-

toare a celor trecuți în neființă, aceștia nu sunt singurii 

pomeniți de Paștele Blajinilor.  Preoții citesc pomelnicele 

în biserică, după oficierea slujbei, putând întocmi și po-

melnice personalizate, ceea ce înseamnă că se roagă pen-

tru toți credincioșii aflați pe listă și îi binecuvântează. 

Pastele blajinilor                 legendă        tradiție                                mister 

Dacă vrei să ai parte de sănătate și belșug pentru 

tot restul anului, trebuie să ții seama de anumite 

superstiții. Nu ai voie sa coși, să speli haine și nici 

să bați covoare, pentru că zgomotul astfel produs îi 

poate speria pe blajinii care se întorc în această zi 

specială de pe lumea cealaltă pentru a se ruga și a 

ține post pentru cei vii. Se spune că spiritele blaji-

nilor intra în biserică la Sfânta Liturghie. De aseme-

nea, nu ai voie să îi vorbești de rău pe cei care s-au 

dus, chiar dacă nu ai fost în relații tocmai bune cu 

aceștia, pentru că morții bârfiți pot face necazuri în 

casele oamenilor. În zonele rurale se crede că blaji-

nii pot da foc grajdurilor sau pot omorî animalele 

aflate în câmp, însetându-le chiar și dacă beau apă. 

Țara unde sărbătoarea ia cea mai mare amploare 

este Republica Moldova, unde ziua de luni de după 

duminica Paștelui Blajinilor este declarată oficial ca 

fiind zi liberă. 

La slavii de est ortodocși există o sărbătoare simi-

lară, numită Radonița (Радоница) la ruși, Radauni-

ța (Радаўнiца) la belaruși și Provodî (Проводи) la 

ucraineni, sărbătorită în ziua de marți de după Du-

minica Tomi. 

În popor se crede că blajinii se numără prin-

tre cei dintâi oameni de pe Pământ. Conform 

unei legende, blajinii trăiesc fără femeile lor, 

stând cu ele doar 30 de zile pe an în scopul 

procreației. Incapabili de a săvârși fapte rele, 

blajinii se află dincolo de lumea văzută, pe 

unde se varsă Apa Sâmbetei, pe Insulele Albe. 

Cele mai importante preocupări ale blajinilor 

sunt rugăciunile și postul pentru cei vii. Se 

crede că, deși sunt virtuoși, blajinii nu știu 

cum să calculeze când va cădea sărbătoarea 

Sfintelor Paști. Oamenii dau de veste blajinilor 

că a venit Paștele cu ajutorul apei, aruncând 

pe ea coji de ouă roșii. 

 

 

 

 

Chiseliță Raisa. 


