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SPIRITUALITATE
 Oul simbolizeazã mormântul lui Iisus Hristos,
care s-aa deschis la Învierea Sa. Oul, el însuºi
purtãtor de viaþã, este simbolul regenerãrii, al
purificãrii ºi al veºniciei. Culoarea lor roºie
aminteºte de sângele lui Iisus. Sfânta Fecioarã
venind sã-ººi vadã Fiul rãstignit a adus ouã întrun coº, care s-aau însângerat stând sub cruce.
Dupã ce Iisus a fost rãstignit, rabinii farisei s-aau
ospãtat de bucurie, exclamând: “când ouãle
fierte vor deveni roºii, atunci va învia ºi Iisus”.
Imediat, ouãle s-aau înroºit. Se spune cei care
ciocnesc ouã se vor întâlni pe lumea cealaltã.
 Pasca, un fel de cozonac cu brânzã, se face
doar de Paºti. Are forma rotundã, la fel ca scutecele lui Hristos. Legenda spune cã Iisus ºi apostolii au fost gãzduiþi la un om primitor. La plecare, acesta le-aa pus în traistã o pâine, fãrã
ºtirea oaspeþilor. Întrebându-ll pe Hristos când va
fi Paºtele, El le-aa spus cã atunci când vor gãsi
pâine în traistã. Cãutând, apostolii au pe aceea
pusã de gazda lor.
 Mielul îl simbolizeazã chiar pe Mântuitorul
nostru, Iisus Hristos, care s-aa jertfit pentru
pãcatele lumii ºi a murit pe cruce ca un miel
nevinovat. Rugãciunile pentru binecuvântarea
mieilor dateazã din secolul 17. Ulterior, mielul
fript a devenit felul principal al mesei de Paºte.
 Crucea este simbolul iubirii lui Dumnezeu
pentru oameni, al jertfei lui Iisus pentru salvarea
o simomenirii. Împãratul Constantin a declarat-o
bol al creºtinãtãþii, în 325 d.H.
 În noaptea Învierii, fiecare participant la slujbã
are cu el o lumânare pe care o aprinde ºi o þine
aprinsã tot timpul sãvârºirii Sfintei Învieri. Apoi,
fiecare se întoarce acasã cu lumânarea aprinsã.
Se spune cã se aduce vestea miracolului.
Lumânarea se pãstreazã tot timpul anului,
aprinzându-sse când se abate vreun necaz
asupra familiei, membrii ei fiind astfel cãlãuziþi
de luminã.
 Iepurele, cel mai fertil animal, era vîzut ca un
simbol al renaºterii naturii primãvara. Se presupune cã semnificaþia pascalã îºi are originea
în credinþele precristiane ale fertilitãþii. Prima
apariþie a iepuraºului, ca simbol al Paºtelui, a
avut loc în Germania, în jurul anului 1500.

Sfintele Paºti, minunea
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