
Smirna este un tip de rășină obținută dn arbuști și arbori ai 

speciei Commiphora myrrha, din familia Burseraceae, cu 

ramuri ceruite și cu spini mari, care cresc în zonele deșertice 

ale Peninsulei Arabice și pe coasta de est a Africii.[1]  

Smirna se recoltează prin incizarea scoarței. Astfel, se 

scurge o rășină galbenă care,olectată, se lasă la uscat timp 

de trei luni. Rășina se va întări și se va preface în mici 

globule pietrificate.[2] Acestea, la rândul lor, se vor măcina 

ori folosi intacte în producerea parfumurilor, 

medicamentelor și a unsorilor de corp.  

Primele menționări 

În Biblie, smirna este menționată frecvent. Evanghelia după 

Matei menționează ca smirna și tămâia au fost unele dintre 

darurile aduse de Magi la nașterea lui Isus din Nazaret. În 

afara de aceasta, smirna este menționată și în Cântarea 

Cântărilor.[3][4]  

Utilizări 

  Similar cu tămâia, ofrandă și leac, smirna se folosește în 

unele ceremonii religioase, prin ardere, când răspândește un 

miros specific, în cosmetică și medicină. 

 (Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Smirna) 
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 21 decembrie 2017- 11 ian 2018 

Expoziție de debut în  AAPB cu 

lucrări de artă sacră „La mamuca. În 

casa cea mare spre soare răsare” 

 

 13-23 februarie 2018 –„ Itinerar 

iconografic al frescelor de la Curtea 

de Argeș – Rugăciuni în culori” – 

expoziție de grup sub egida Școlii de 

Artă, Centrul Cultural al M.A.I 

 

 25 octombrie – 12 noiembrie 2018 

expoziție de grup AAPB 

„În an centenar porți deschise la 

Palatul Brătianu” 

 

 Participări la saloanele AAPB 
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Ofrandă și leac, smirna este un tip de 

rășină obținută din arbori ai speciei 

Commiphora myrrha, din familia 

Burseraceae, cu ramuri ceruite și cu 

spini mari, care cresc în Peninsula 

Arabică  și în Africa.[1]  

Alături de aur și tămâie, smirna a 

facut parte din darurile aduse de 

cei Trei Magi pruncului Iisus, la 

naștere, după cum spune chiar 

Evanghelistul Matei în Noul 

Testament:  

Smirna are o mireasmă specială 

despre care încă din Antichitate se 

credea ca îndepărtează ispitele si 

gândurile negre, predispunând 

oamenii la rugăciune și meditație. 

În tradiția multor popoare creștine, 

smirna este simbolul cumințeniei, 

al înfrânării și înțelepciunii și nu 

numai atât. 

Smirna are și  certe calități 

terapeutice, dovedite de-a lungul 

timpului, în perioada când nu 

existau medicamente de sinteză si 

farmacii pentru distribuirea lor, 

când natura era singurul furnizor 

de leacuri pentru vindecarea 

bolilor. 

 

...  

Se spune că prima icoană a  fost realizată de către 

sfântul evanghelist Luca (considerat ocrotitorul iconarilor) 

și o reprezenta pe Maica Domnului. 

Prin tradiția de sute de ani, icoanele, adevărate „rugăciuni în 

culori”, se pictează după străvechi izvoade și în 

conformitate cu învățătura din erminii dintre care cea mai 

cunoscută este Erminia lui Dionisie din Furna. 

Hotărâri de căpetenie privitoare la icoane au fost luate de-a 

lungul timpului în sinoadele bisericești ca de exemplu Al 

Șaptelea Sinod Ecumenic. 

În viața mea icoana reprezintă o trimitere la rădăcini, o 

întoarcere în timp și spațiu, la anii copilăriei și la casa 

bunicilor. 

Prin negura timpului răzbate spre mine imaginea lor la ceas 

de seară, când, după ce truda se încheiase, cu trupul 

primenit, își ostoiau și sufletul murmurând rugăciuni la 

flăcăruia tremurândă a candelei, îngenunchiați în fața 

icoanelor. 

Ofrandă și leac pentru ei atunci, ofrandă și leac acum pentru 

mine când reușesc să duc la bun sfârșit câte-o lucrare, 

boabă de smirnă obținută cu multă trudă. 

Au fost întâmplări care m-au împins cătinel de la spate pe 

acest drum de parcă mi s-ar fi pus în palmă un talant. Încerc, 

cu  tot sufletul, să nu-l îngrop ba chiar pe cât pot  de mult 

să-l sporesc. 

 

 

 

 

 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83%C8%99in%C4%83_natural%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Smirn%C4%83#cite_note-aspirina-1
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/nastere/
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Maica Domnului  

„din Vladimir” 

Știați că exită sute de reprezentări ale 

Maicii Domnului în iconografie.  

În toate acestea  Maica Domnului 

(Theotokos=născătoare de Dumnezeu) este 

îmbrăcată la fel: poartă o tunică lungă până la 

pământ,  de culoare albastră sau verde-închis, 

fiind fixată la încheieturi cu ajutorul 

mânecuţelor, realizate dintr-o culoare ocru-

auriu.  

Peste tunică este aplicat un maforion de 

culoare roşu-închis, mergând până la nuanţe 

maronii. El este o mantie largă, de formă 

trapezoidală (desfăşurată), care acoperă capul, 

umerii şi braţele, ajungând până la nivelul 

genunchilor, având marginile tivite cu fir de aur 

şi ornate de regulă cu franjuri.  

Pe maforion sunt aplicate trei steluţe – 

în dreptul frunţii şi al celor doi umeri – care 

simbolizează pururea fecioria Maicii Domnului: 

înainte, în timpul şi după Naşterea 

Mântuitorului Hristos. 
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Icoanele cu Maica Domnului se împart 

în mai multe tipuri și subtipuri după mai multe 

criterii. 

Hodighitria ( „îndrumătoarea”), Oranta 

(rugătoare și mijlocitoare pentru toți) etc 

Maica Domnului din Vladimir sau 

„Vladimirskaia” este de tip ELEUSA 

(„milostiva”, „îndurătoarea” 

 

Sfantul Prooroc Ilie 

Sărbătorit pe 20 iulie, Sfântul Ilie este 

reprezentat în iconografie în principal cu carul 

de foc urcând la cer sau viețuind în pustiu unde 

era hrănit de un corb.  

Există o multitudine de obiceiuri populare și 

credințe legate de acest Prooroc este cinstit de 

creştini ca aducător de ploidar şi ca divinitate 

populară a Soarelui şi a focului, atestată prin 

numeroase tradiţii şi datini.  
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În anul mântuirii 1500, voievodul Ştefan Cel 

Mare şi Sfânt a trimis un steag al Moldovei la 

mânăstirea Zografu din muntele Athos, care poartă 

pe el chipul Sfântului Gheorghe omorând balaurul, 

însemnele stemei moldave şi următoarea inscripţie-

rugăciune:  

„O, luptătorule şi biruitorule mare Gheorghe, 

în nevoi şi nenorociri grabnic ajutător şi cald 

sprijinitor, iar celor întristaţi bucurie nespusă, 

primeşte de la noi această rugăciune a smeritului 

tău rob, a Domnului Io Ştefan Voievod, din mila lui 

Dumnezeu, domnul Ţării Moldovei. Păzeşte-l pe el 

neatins în lumea aceasta şi în cea de apoi, pentru 

rugăciunile celor ce te cinstesc pe Tine, ca să Te 

preamărim în veci. Amin.  

Şi aceasta a făcut-o în anul 7008 (1500), în al 43-lea 

an al Domniei sale”. 

În prezent Sf.  Mare Mucenic Gheorghe este și 

ocrotitorul Forțelor Terestre ale Armatei Române. 

 

Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de 

biruintă răpunând balaurul 
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 Știați ce semnificație au 
literele de pe icoanele Maicii 

Domnului?  

 

În limba greacă „Maica 
Domnului” se spune „Mitéra tou 

Theoú”. Cu majuscule se scrie 

ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. 

Așa a rezultat acronimul MP ΘΥ. 
 

Pentru pruncul Iisus Hristos 

corespund cuvintele Ιησούς 

Χριστός  

(Iisoús Christós) și a 

rezultat acronimul Ις Χς. 
 
 

 

Maica Domnului GIATRISA (vindecătoarea / 

doctorita). Izvodul se află la Loutraki, Grecia 
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Sfanta Mucenita Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis si Agapis sunt 

prăznuite pe 17 septembrie. Au viețuit în Italia și au pătimit în timpul domniei 

lui Adrian (117-138). Sofia, nume grecesc, înseamnă înțelepciune. Ea a avut 

trei fiice pe care și le-a botezat cu numele celor trei virtuți teologice: Pistis - 

credința, Elpis - nădejde și Agapis – iubire. 

Sfântul Arhanghel Gabriel  Numele „Gabriel” (Gavril sau 

Gavriil) semnifică în limba ebraică Dumnezeu este puterea mea 

(latină: Sanctus Gabriel; italiană: San Gabriello; arabă: Jibril). 

Voievod al oștilor cerești, aducător de vești bune, i-a vestit 

Maicii Domnului zămislirea pruncului sfânt. 

 

http://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/sfanta-mucenita-sofia-cele-trei-fiice-sale-pistis-elpis-agapis-36222.html
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„Ştefane, Măria Ta, 

Tu la Putna nu mai sta, 

Las’ Arhimandritului 

Toată grija schitului, 

Lasă grija Sfinţilor 

În sama părinţilor, 

Clopotele să le tragă 

Ziua ‘ntreagă, noaptea 

‘ntreagă, 

Doar s-a ‘ndura Dumnezeu 

Ca să-ţi mântui neamul tău! 

Tu te ‘nalţă din mormânt 

Să te-aud din corn sunând 

Şi Moldova adunând. 

De-i suna din corn odată, 

Ai s-aduni Moldova toată, 

De-i suna de două ori 

Iţi vin codri ‘n ajutor, 

De-i suna a treia oară 

Toţi duşmanii or să piară 

Din hotară în hotară, 

Îndragi-i-ar ciorile 

Şi spânzurătorile!” 

(Mihai Eminescu –Doina) 
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Mântuitorul Pantocrator - icoana din Mânăstirea Sfânta 

Ecaterina, Muntele Sinai 

Icoana care-L infatiseaza pe Mantuitorul Iisus Hristos in calitate Sa de 

Pantocrator, pastrata inca si astazi in , Munte Sinai, Egipt, este una dintre foarte 

putinele icoane pastrate de Biserica Ortodoxa de Rasarit inca de din-nainte de 

Perioada Iconoclasta, cand majoritatea icoanelor au fost distruse de furia celor 

orbi la minte. 

 Jumătate din chipul mântuitorului ne arată mila iar cealaltă jumătate dreptatea. 

Totul are un rost, o ratiune... culorile, formele, elementele 

componente. 

Nici o icoana ortodoxa nu este zugravita la intamplare, ci numai dupa o anumita 

randuiala, bine gandita si simtita de catre cei ce au inmultit, in inimile lor, harul. 

Exista deci un tipic iconografic bine stabilit care arata pictorilor bisericesti si 

iconarilor cum si in ce fel sa picteze fiecare trasatura a chipurilor sfinte si a 

celorlalte detalii din icoana. Aceasta randuiala s-a asezat, incetul cu incetul, de-a 

lungul a multor ani de rugaciuni si simtire a lui Dumnezeu. 

Incepand cu secolele VIII-IX, si mai ales dupa (787), prin care s-a restabilit 

definitiv cultul icoanelor, imaginatia si aportul personal al celor ce se ocupau cu 

ctitoria/pictarea bisericilor a inceput sa fie pus mai indeaproape sub 

supravegherea Bisericii. Nimic nu va mai fi in plus, nimic lipsit de inteles, nimic 

fara rost. Cu toate acestea, libertatea personala a fiecarui zugrav se vede in stilul 

sau unic, unul mai minunat decat altul. Oricat de diferite ar fi stilurile, icoanele si 

frescele bisericilor se regasesc aproape deplin unele intr-altele, urmarind aceleasi 

canoane si randuieli. 

Sursa Teodor Danalache https://www.crestinortodox.ro/religie/mila-dreptatea-

zugravite-icoana-mantuitorului-93309.html 
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Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe 

Icoană lucrată în tempera cu ou pe blat 

din lemn de tei după un izvod popular 

rusesc pentru copii. 

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (în 

greacă Άγιος Γεώργιος, Ágios Geó̱rgios, 

sau George din greacă Gheorghios, 

„agricultor a fost un soldat roman de 

origine greacă și ofițer în Garda 

împăratului roman Dioclețian, care a 

fost condamnat la moarte pentru că nu a 

renunțat la credința creștină. În calitate 

de martir creștin, el a devenit mai târziu 

unul dintre cei mai venerați sfinți ai 

creștinismului și a fost în mod special 

venerat de cruciați. Sfântul Gheorghe 

este un sfânt pomenit de aproape toate 

Bisericile tradiționale, de obicei pe data 

de 23 aprilie. Este considerat patron al 

multor țări, regiuni și orașe. 

Colectie particulară. 
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