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Sărbătorile de Paşti omagierea vieţii - marchează
miracolul Învierii Domnului,
iar actele de purificare din
Săptămâna Luminată readuc
echilibrul şi armonia creştinilor.
Menirea acestei sărbători
este amintirea vie a patimii,
a morţii şi a învierii lui Iisus
Hristos. Răstignirea şi învierea
reprezintă eterna legătură
dintre moarte şi viaţă, aşa
cum renaşte natura în fiecare
primăvară, când se reia ciclul
vieţii.
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fintele Paşti reprezintă
cea mai importantă
sărbătoare din viaţa
creştinilor, cu atât mai mult cu
cât ea aparţine, cum spuneam,
primăverii - anotimpul înnoirii,
al renaşterii naturii, al purificării
sufleteşti şi spirituale. Sărbătoarea
Paştelui, sărbătoarea luminii şi
a bucuriei, şi-a păstrat până în
prezent importanţa şi semnificaţia,
fiind un moment de linişte
sufletească şi de apropiere de
familie. Este momentul în care
întreaga familie, cu mic, cu mare,
participă la pregătirile tradiţionale
ce includ mesele festive, în meniul

26

cărora se află la loc de cinste borşul
de miel, drobul, stufatul de miel,
friptura, cozonacul, plăcinta, pasca
şi vinul roşu.
Semnificaţia religioasă a
acestei copleşitoare sărbători
este îmbogăţită şi de tradiţiile şi
simbolurile pascale: ouă vopsite,
iepuraşul, masa cu mâncăruri
tradiţionale de Paşte şi slujba de
sâmbătă seara cu luarea luminii.
La noi, ouăle nu se vopsesc
doar în roşu, ci şi în alte culori,
realizându-se pe ele desene
deosebit de inspirate şi frumos
lucrate, în motive geometrice sau
reprezentând diferite simboluri.

Sfintele
Paşti,
minunea
Învierii
lui Iisus

Bucovina este recunoscută pentru
tradiţia de a “încondeia” ouă.
Armonia culorilor, delicateţea
modelelor transmise din generaţie
în generaţie şi măiestria execuţiei
au transformat acest meşteşug în
artã. Iată şi semnificaţia fiecărei
culori: roşu -soare, foc, dragoste,
negru-eternitate,
statornicie,
galben-lumină, bogăţia recoltelor,
tinereţea, verde-forţa naturii,
speranţa, albastru-sănătate, seninul
cerului.
Paştele sau Învierea Domnului
este una dintre cele mai frumoase,
mai profunde sărbatori creştine, în
perioada căreia oamenii încearcă să

fie mai buni şi mai plini de evlavie.
La miezul nopţii de sâmbătă
spre duminică, începe slujba
Învierii Domnului. Preotul dă
credincioşilor vestea Învierii
lui Hristos, aprinzând în mod
simbolic lumânările lor de la
lumânarea cu care iese din altar.
Calculul datei pascale se bazează
pe trei norme, asupra cărora s-a
convenit în anul 325, la Conciliul
de la Niceea şi anume: Paştele se
serbează întotdeauna duminica;
aceasta este prima de după prima
luna plină, de după echinocţiul
de primăvară; dacă această dată
coincide cu Paştele evreiesc, se mai
amână o duminică.
De la Paşti până la Rusalii,
porţile Raiului stau deschise...
Oul simbolizează mormântul
lui Iisus Hristos, care s-a deschis la
Învierea Sa. Oul, el însuşi purtător
de viaţă, este simbolul regenerării,
al purificării şi al veşniciei. Culoarea
lor roşie aminteşte de sângele lui
Iisus. Sfânta Fecioară venind săşi vadă Fiul răstignit a adus ouă
într-un coş, care s-au însângerat
stând sub cruce. După ce Iisus a
fost răstignit, rabinii farisei s-au
ospătat de bucurie, exclamând:
«când ouăle fierte vor deveni roşii,

