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SPIRITUALITATE

Sãrbãtorile de Paºti - omagierea vieþii - marcheazã
miracolul Învierii Domnului, iar actele de purificare din
Sãptãmâna Luminatã readuc echilibrul ºi armonia
creºtinilor. Menirea acestei sãrbãtori este amintirea
vie a patimii, a morþii ºi a învierii lui Iisus Hristos.
Rãstignirea ºi învierea reprezintã eterna legãturã dintre
moarte þi viaþã, aºa cum renaºte natura în fiecare
primãvarã, când se reia ciclul vieþii.
Sfintele Paºti reprezintã cea mai importantã sãrbãtoare
din viaþa creºtinilor, cu atât mai mult cu cât ea
aparþine, cum spuneam, primãverii - anotimpul
înnoirii, al renaºterii naturii, al purificãrii sufleteºti ºi
spirituale. Sãrbãtoarea Paºtelui, sãrbãtoarea luminii ºi a bucuriei, ºi-aa pãstrat pânã în prezent
importanþa ºi semnificaþia, fiind un moment de liniºte sufleteascã ºi de apropiere de familie. Este
momentul în care întreaga familie, cu mic, cu mare, participã la pregãtirile tradiþionale ce includ
mesele festive, în meniul cãrora se aflã la loc de cinste borºul de miel, drobul, stufatul de miel, frip tura, cozonacul, plãcinta, pasca ºi vinul roºu.
Semnificaþia religioasã a acestei copleºitoare sãrbãtori este îmbogãþitã ºi de tradiþiile ºi simbolurile
pascale: ouã vopsite, iepuraºul, masa cu mâncãruri tradiþionale de Paºte ºi slujba de sâmbãtã
seara cu luarea luminii. La noi, ouãle nu se vopsesc doar în roºu, ci ºi în alte culori, realizându-sse
pe ele desene deosebit de inspirate ºi frumos lucrate, în motive geometrice sau reprezentând
diferite simboluri. Bucovina este recunoscutã pentru tradiþia de a “încondeia” ouã. Armonia culo rilor, delicateþea modelelor transmise din generaþie în generaþie þi mãiestria execuþiei au transfor mat acest meþteþug în artã. Iatã ºi semnificaþia fiecãrei culori: roºu -ssoare, foc, dragoste, negrueternitate, statornicie, galben-lluminã, bogãþia recoltelor, tinereþea, verde-fforþa naturii, speranþa,
albastru-ssãnãtate, seninul cerului.
Paºtele sau Învierea Domnului este una dintre cele mai frumoase, mai profunde sãrbatori creºtine,
în perioada cãreia oamenii încearcã sã fie mai buni ºi mai plini de evlavie.
La miezul nopþii de sâmbãtã spre duminicã, începe slujba Învierii Domnului. Preotul dã credin cioºilor vestea Învierii lui Hristos, aprinzând în mod simbolic lumânãrile lor de la lumânarea cu care
iese din altar. Calculul datei pascale se bazeazã pe trei norme, asupra cãrora s-aa convenit în anul
325, la Conciliul de la Niceea ºi anume: Paºtele se serbeazã întotdeauna duminica; aceasta este
prima de dupã prima luna plinã, de dupã echinocþiul de primãvarã; dacã aceastã datã coincide
cu Paºtele evreiesc, se mai amânã o duminicã.
De la Paºti pânã la Rusalii, porþile Raiului stau deschise...
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