Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE PAŞTI
Simpozion Internaţional
Sibiu, aprilie 2013
Coordonator
Anca Bruda

MAGISTER
Sibiu 2013
1

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE PAŞTI. Simpozion
internaţional
(2013 ; Sibiu)
Tradiţii şi obiceiuri de Paşti : Simpozion internaţional :
Sibiu, aprilie 2013 / coord.: Anca Bruda ; pref.: Carmen
Voinea. –
Sibiu : Magister, 2013
ISBN 978-973-1923-23-9
I. Bruda, Anca (coord.)
II. Voinea, Carmen (pref.)
398.332.12(063)

Volumul cuprinde lucrările prezentate în cadrul
Simpozionului Internaţional “Tradiţii şi obiceiuri de Paşti”,
organizat de Casa Corpului Didactic din Sibiu în aprilie 2013.
Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine integral
autorilor care îşi asumă consecinţele de orice natură ale
nerespectării drepturilor de autor.

EDITURA MAGISTER
Casa Corpului Didactic Sibiu
550020 Sibiu Str. Turismului Nr. 15
Tel. 0269/230259, 0369/101230
Fax 0269/230259
www.ccdsibiu.ro
edituramagister_ccdsibiu@yahoo.com

2

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

Cuvânt înainte

Prin apariţia acestui volum, dedicat Sfintelor Sărbători de Paşti, Casa Corpului
Didactic Sibiu continuă seria publicaţiilor dedicate tradiţiilor folclorico-miticoreligioase, având drept scop conservarea valorilor culturale autentice naţionale, cât
şi împărtăşirea şi cunoaşterea valorilor şi tradiţiilor internaţionale, legate de aceste
sărbători.
Învierea Domnului Iisus Hristos este cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, ea
fiind întâlnită, cu semnificaţii diferite, inclusiv în iudaism. De altfel, unele obiceiuri
pascale pot fi identificate încă din antichitatea anterioară religiilor biblice.
Prin lucrările realizate de cadrele didactice este reiterat, încă o dată, farmecul
deosebit al acestor sărbători, farmec ce reiese atât din semnificaţia religioasă, cât şi
din tradiţii: oul pictat, iepuraşul, masa încărcată cu mâncăruri tradiţionale:
cozonac, pască, miel etc.
Caracterul internaţional al lucrării de faţă este dat şi de publicarea unor articole
legate de semnificaţia acestor sărbători la alte popoare din Europa, articole scrise de
profesori din Turcia, Marea Britanie, Spania, Italia etc., rod al colaborării în cadrul
unor proiecte ETwinning.
La final, doresc să adresez tuturor cititorilor acestui volum un gând bun şi urarea
ca Sfintele Sărbători de Paşti să vă aducă linişte în suflet, lumină în inimă şi puterea
de a regăsi bucuria în lucrurile mărunte care ne înconjoară.

Carmen VOINEA
Director Casa Corpului Didactic Sibiu
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Comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice
Bucură-te copile de Paşti!

Prof.dr. Banea Claudia
Grădiniţa cu program prelungit nr.18 Sibiu
Luna aprilie a acestui an poartă o încărcătură deosebită pentru toţi creştinii care sărbătoresc
Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. După Postul Mare – perioadă în care se impune multă stricteţe
din punct de vedere alimentar şi mai ales duhovnicesc, Paştele ce urmează este o adevărată sărbătoare,
din care nu poate lipsi scenariul ritual al oului de Paşte.
Credinţa în renaşterea simbolică a timpului şi spaţiului există din timpuri străvechi, specialiştii
observând chiar un model preistoric de renaştere prin jertfa divinităţii adorate. Paştele se încadrează în
scenariul ritual de înnoire anuală a Lumii1, marcat prin trei momente: Duminica Floriilor, noaptea
Învierii Mântuitorului Iisus şi Duminica Tomii. Jertfa Domnului Iisus e amintită de către creştini la
echinocţiul de primăvară şi în raport cu faza lunară, jertfă în numele tuturor oamenilor, o singură dată
şi reactualizată ritual.
Din perspectiva etnologică, tăiatul mielului şi spartul ouălor - sacrificii violente – coptul de pască şi
colaci – alimente rituale, aprinderea luminii, cumulate cu credinţele asociate Paştelui sunt scenarii de
înnoire sezonieră sau anuală a timpului calendaristic. Totodată, oul de Paşte reprezintă la creştini noua
creaţiune a lumii care a început în momentul când Fiul lui Dumnezeu – Iisus Hristos a făcut jertfa
supremă pe Golgota şi s-a reîntors din moarte. Imaginea arhetipală a oului împodobit şi colorat a fost
preluată de creştinism şi simbolizează Mântuitorul care înlătură piatra de mormânt şi iese la lumină, la
viaţă, asemenea puiului de găină ce sparge coaja oului.Tradiţia înroşitului şi a încondeiatului ouălor
cunoaşte variaţii în spaţiu şi timp şi prilejuieşte adevărate demonstraţii de meşteşuguri populare.
OUL DE PAŞTE, substitut al divinităţii primordiale, e pregătit în Săptămâna Patimilor, jertfit şi
mâncat sacramental în ziua de Paşte. Ouăle roşii constituie cel de-al doilea simbol pascal al Învierii,
alături de colacul ritual, denumit pască. Despre presupusele origini ale ouălor roşii, S. Fl. (cred ca asta
e prescurtarea Fl, verifica) Marian nota, în Sărbătorile la români, opt legende. Cercetători
contemporani2 menţionează, la rândul lor, legende culese de către folclorişti în Moldova şi
Transilvania.
O legendă povesteşte despre calvarul lui Hristos, în drum spre Golgota, purtând crucea pe umeri.
Necredincioşi l-au bătut cu pietre, care se transformau în ouă roşii.
Simon – agricultor – l-a ajutat pe Iisus şi i-a dus crucea până în dreptul ogorului său. Când a vrut să
mănânce, a găsit în traistă o pască şi ouă roşii, în locul pâinii şi a ouălor albe ce le avea de acasă. Simon
a înţeles minunea şi a îndemnat ca Învierea lui Iisus Hristos să fie celebrată şi prin pască şi ouă roşii.
Se spune că sub crucea pe care era răstignit Iisus, Maica Domnului a pus un coş cu ouă, şi ele s-au
înroşit de la sângele ce curgea din rănile Domnului.
Conform altei legende, patru copilaşi i-au dus coşuri cu ouă lui Pilat, pentru a-l îndupleca să
permită creştinilor să-l îngroape pe Hristos. Ouăle s-au înroşit ca dovadă a sângelui nevinovat a lui
Hristos, vărsat pentru păcatele omeneşti, iar de atunci la Paşti se fac ouă roşii şi se dăruiesc copiilor.
Deosebită este şi legenda care povesteşte că după Înviere, Maica Domnului, împreună cu mai multe
femei, au vopsit ouă roşii şi le-au împărţit oamenilor de pe stradă. Această legendă explică, de
1

Ghinoiu Ion, Obiceiuri populare de peste an – Dicţionar, Editura Fundaţie Culturale Române, Bucureşti,
1997, pag. 147
2
Maria Bocşe, Obiceiuri tradiţionale româneşti din Transilvania: sărbători, credinţe, rituri, mituri,
Hiperborea, Turda, 2006, pag.314
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asemenea, salutul de la marea sărbătoare a Învierii " Hristos a înviat!" şi răspunsul: " Adevărat, ca a
înviat!", datină păstrată până în zilele noastre.
Se constată astfel, că spiritualitatea românească păstrează variate legende referitoare la înroşirea
ouălor, iar oul este privit fie ca substitut al pietrei, fie ca amintire a patimilor şi răstignirii în ultima
săptămână a vieţii pe pământ sau ca un miracol al mărturiei Învierii lui Iisus Hristos.
Aceeaşi varietate se întâlneşte în cromatica ouălor de Paşti, a motivelor şi tehnicilor de
ornamentaţie. La început ouăle se vopseau cu plante în galben — culoarea Soarelui pe bolta Cerului, şi
în roşu — culoarea discului solar la Răsărit şi Apus. Ulterior, ouăle au fost decorate cu chipul lui
Hristos, cu figuri de îngeri, cu un miel, cu motive astrale, fitomorfe, zoomorfe, antropomorfe.
În satele din Sibiu, tehnica vopsirii ouălor se bazează pe elemente florale. Astfel, ouăle se vopsesc în
roşu sau galben, simple sau cu model de frunze, folosindu-se coji de ceapă ca şi culori naturale.
Întrebaţi de ce vopsesc ouă roşii, hârtibăcenii 3 răspund: aşa s-o pomenit, din bătrâni. Nu se poate Paşti
fără ouă roşii, idee în concordanţă cu acea credinţă populară ce spune „când oamenii n-ar mai înroşi
ouă de Paşti, lumea se va potopi.” – folcloristul şi etnologul Simion Florea Marian.
Femeile şi fetele vopsesc ouă, câte 30, 50 sau chiar 60 de bucăţi. Se colorează doar ouă de găină, care
se fierb în apă cu coji de ceapă, în Joia Verde. Cultura populară actuală consideră Joia Mare drept ziua
în care se înroşesc ouăle, conform credinţei că ouăle înroşite sau împistrite în această zi nu se strică tot
anul4. Dacă nu apucau să vopsească toate ouăle joi, se mai făceau ouă de Paşte sâmbăta dimineaţa,
fiindcă Vinerea Mare nu era voie să umbli cu oţet.
În ceea ce priveşte ciocnirea ouălor, există câteva norme ce sunt respectate cu stricteţe indiferent de
zona etnografică: nu ai voie să le ciocneşti sau să le mănânci decât după slujba de Înviere; ouăle se
ciocnesc după un anumit ritual: primul spune HRISTOS A ÎNVIAT! şi dă cioc cu vârful oului în
vârful celuilalt ou, dar nu înainte de a primi răspunsul ADEVĂRAT C-A ÎNVIAT! Apoi ouăle sunt
ciocnite dos în dos. Salutul „Hristos a Înviat!” se foloseşte până la Înălţare. Ciocnitul ouălor se
încadrează în sacrificiile aferente scenariilor de înnoire a timpului calendaristic. Oamenii ciocnesc
numai cu ouă roşii, având credinţa că se vor întâlni pe lumea cealaltă.
Din perspectiva micului creştin, sărbătorile pascale sunt un prilej de bucurie şi de încântare,
deoarece ei sunt cei care se bucură acum de cadourile şi de minunatele culori ale ouălor care
împodobesc masa de sărbătoare. Totodată, obiceiurile şi credinţele legate de ouăle încondeiate sau
înroşite sunt practic nelimitate ca semnificaţie şi varietate zonală. De exemplu, în unele sate de pe
Valea Hârtibaciului, la Înviere, sătenii mergeau cu câte un ou roşu în buzunar, pe care îl ciocneau după
slujba religioasă şi primirea Paştilor. Primul ciocnea cu popa, apoi toţi cei prezenţi ciocneau ouă şi se
bucurau de Învierea Mântuitorului.
In prima zi de Paşti, în jurul amiezii, copiii, îmbrăcaţi în haine noi, mergeau la neamuri şi vecini ca
să vestească miracolul Învierii şi să primească ouă: te vorbea de rău dacă ţineai poarta încuiată, c-ai fi
sărac.
Ouăle roşii se dădeau copiilor care veneau cu urarea HRISTOS A ÎNVIAT! Gazda răspundea
ADEVĂRAT C-A ÎNVIAT! şi dăruia fiecăruia câte un ou roşu. Copiii adunau ouăle roşii în trăistuţe
ţesute, colorate, care aveau urzeală ca de covor.
În zona Sibiului există obiceiul să fie împodobit un Pom cu ouă frumos decorate. Această tradiţie
este păstrată de la comunităţile saşilor din Transilvania, iar în zilele noastre e preluată şi în familiile
mixte sau chiar în familii româneşti. Ceremonialul e asemănător cu cel al bradului de Crăciun, cu
deosebirea că globurile sunt înlocuite cu ouă, iar bradul cu crenguţe de pomişori înflorite, atent
aranjate într-o vază. Oul crud este golit de conţinut prin două orificii făcute cu un ac de cusut în cele
două capete; prin suflare, gălbenuşul şi albusul sunt eliminate, rămânând doar coaja oului. Prin orificii
se trece un fir cu aţă, ce se înnoadă apoi la un capăt, şi astfel oul poate fi agăţat. Dar mai întâi oul este
pictat şi colorat sau decorat cu abţibilduri. Vaza ce conţine crenguţele înflorite şi ouăle frumos
decorate are un loc de cinste la masa sărbătorilor pascale.
În strânsă legătură cu tradiţiile săseşti sunt şi jocurile cu ouă de Paşti, practicate în localităţi din
judeţul Sibiu. Aceste jocuri şi interferenţele între tradiţiile româneşti, săseşti şi maghiare sunt amintite

3
4

Cercetare de teren întreprinsă de CJCPCT Sibiu pe Valea Hârtibaciului
*** Obiceiuri tradiţionale din România – Sărbători în imagini, Bucureşti, 2006, pag. 116
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de Artur Gorovei5, care face un studiu comparativ cu accent pe ţările occidentale. Oul înroşit, simbol
al Sărbătorilor Pascale, este cinstit în localităţile din judeţul Sibiu prin diferite jocuri ai căror actanţi
sunt deopotrivă cei mici şi cei mari6.
În Sălişte, ouăle roşii sunt câştigate în cadrul unui joc cu mingea. Băieţi şi tineri ies în stradă, aşează
oul roşu într-un anumit loc, iar apoi, de la o distanţă de şapte metri, încearcă să lovească oul cu
mingea. Cel care reuşeşte, duce oul roşu acasă.
În Sadu, jocul cu ouă roşii cunoaşte o altă formă, iar tinerii trebuie să-şi dovedească dibăcia de a
ochi ouăle roşii cu banul. Obiceiul numit “La noroc” se desfăşoară astfel: un copil ţine un ou roşu în
mână, iar de la o distanţă de un metru-doi, un altul trebuie să nimerească oul cu moneda, iar în
momentul impactului moneda trebuie să rămână înfiptă în ou. Dacă moneda se infige, oul e câştigat de
cel care a dat cu banul, iar dacă moneda cade, cel care are oul primeşte un leu de la celălalt drept
recompensă pentru „tăria” oului. Obiceiul se practică în prima şi în a doua zi de Paşti în centrul
comunei lângă Căminul Cultural, după orele amiezii. Aici se adună copiii de diferite vârste, în special
băieţii, începând cu cei din şcoala generală şi până la cei de 16-17 ani. Ei merg cu oul pregătit anterior
„la noroc”, în speranţa că vor câştiga bani cât mai mulţi din „vânzarea” oului lor, care trebuie sa fie
foarte greu de pătruns de către monedele aruncate în el. În acest sens, pregătirile pentru acest
eveniment încep încă din Joia Verde, când copiii dornici să dea „la noroc” îşi aleg un ou - fie de găină,
raţă sau de gâscă- pe care îl fierb aproximativ 10 min. ca să fie cât mai tare. După ce oul e fiert, se
roşeşte, iar la final se unge cu slănină ca să fie alunecos şi aspectuos.
O formă asemănătoare a obiceiului se întâlneşte în Cârţişoara şi în Nou Român: băieţii fac o gaură
în pământ, aşază oul roşu în ea şi, de la o distanţă de un metru, încearcă să-l lovească tot cu ajutorul
unei monede. Sub această formă de joc, obiceiul se întâlneşte şi în Arpaşu de Sus.
Mediaşul se individualizează prin două jocuri diferite de cele anterior prezentate: oină şi ţuru,
ambele jucate în cartierul Moşnei. În prima zi de Paşti, la ora 10, locuitorii de pe strada Stejarului se
strâng pentru un joc de oină, iar la final câştigători şi învinşi marchează jocul cu un pahar de vin şi cu
ouă roşii. Câteva străzi mai departe, la ora 11, alţi medieşeni sărbătoresc Paştile prin ţuru, un joc
asemănător oinei, dar care se desfăşoară pe un teren în pantă. Câştigă echipa ce rezistă cel mai mult în
joc. Ţuru este un joc de cartier şi se desfăşoară în municipiul Mediaş din anul 1850.
Vânătoarea Ouălor de Paşti se desfăşoară astfel: în dimineaţa primei zile de Paşti, copiii se adună
pentru a căuta ouăle ascunse de iepuraş, fie în casă, fie în grădină. Copilul care găseşte cele mai multe
ouă este declarat câştigător, iar toţi copiii sunt recompensaţi cu ouăle găsite. În această formă, obiceiul
este cunoscut şi practicat şi în rândul saşilor şi landlerilor din judeţul Sibiu.
Corelat cu sărbătoarea Paştelui este şi obiceiul de a merge la udat sau la stropit. Obiceiul este
consemnat în Transilvania, Bucovina şi Banat. Actanţi sunt feciorii care poposesc la casele fetelor şi,
alături de urarea Hristos a Înviat!, cer permisiunea de a stropi fata pentru a-i merge bine tot anul.
Aceştia sunt cinstiţi cu ouă roşii, prăjituri şi băutură. Iniţial stropitul se făcea cu apă - mai apoi fiind
înlocuit cu parfum sau apă de colonie.
Udatul cu apă – înlocuit în prezent cu stropitul cu parfum este un fenomen des întâlnit în cultura
tradiţională şi reprezintă resemantizarea contemporană a unui act de purificare şi fertilitate.
Paştele creştinilor este sărbătoarea Învierii Domnului, după al cărui model vor învia toţi creştinii,
sărbătoare a luminii, prilej de bucurie sfântă. Oul e simbol al începutului şi nemuririi, ce confirmă
resurecţia, învierea şi renaşterea ciclică, având modelul cosmogonic7. Datinile şi credinţele creştine s-au
pliat pe substratul precreştin a tradiţiilor legate de venirea primăverii şi renaşterea naturii, a cultului
strămoşilor, a unor divinităţi din natură, a unor fenomene naturale sau practici magice legate de
fertilitate şi sunt cunoscute în paginile cărţilor de specialitate sau încă practicate în contemporaneitate.
Iar mai presus de toată însemnătatea şi simbolistica acestei sărbători creştine, rămâne an de an în
mintea şi în sufletul fiecărui copil bucuria sinceră a jocului şi a redescoperirii tradiţiilor şi obiceiurilor
de la bunici.

5

Gorovei Artur, Ouăle de Paşti – studiu de folclor -, Bucureşti, Paideia, 2001, pag. 54
Cercetare de teren întreprinsă de CJCPCT Sibiu
7
Eliade Mircea, Traite d’ histoire des religions, Editura Pazot, Paris, 1970, pag. 347 - 348
6
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Tribuna tradiţii 30 aprilie 2005 – Ilie Moise: Obiceiuri şi sărbători pascale

Simbolurile pascale la români
Toader Ionela
Grădiniţa cu P.P. nr.42, Sibiu

Sărbătoarea de Paşti, sărbătoarea Învierii Domnului, este considerată de români cea mai
mare şi, mai ales, cea mai spirituală sărbătoare de peste an.
În preajma acestei sărbători, mai mult decât oricând, oamenii se îngrijesc atât de casele, cât
şi de sufletele lor, dorind să-L întâmpine în deplină curăţenie pe Mântuitor atunci când vor
lua “lumină”.
Sărbătoarea Învierii este sărbătoarea bucuriei, bucurie pe care o resimţim cu toţii:adulţi,
bătrâni şi copii, deopotrivă.Mesajul divin al acestei sărbători este resimţit şi de copii prin
atitudinile şi comportamentele însuşite de la părinţi.Bucuria este starea care trebuie să
caracterizeze toate fiinţele omeneşti în ziua Învierii, căci chiar Măntuitorul a spus după
Învierea Sa “Bucuraţi-vă!” (Matei 28,9).
Această Sfântă Sărbătoare este plină de semnificaţie, fiindu-i atribuite foarte multe
simboluri.Cele mai importante simboluri pascale la români sunt:crucea, oul roşu, mielul,
pasca şi lumânarea de Înviere .
Crucea. Crucea este cel mai totalizant şi mai universal dintre simboluri.Ea stabileşte între
centru, cerc şi pătrat, alături de care este un simbol fundamental, o relaţie catalizatoare:
“intersecţia celor două drepte ale sale coincide cu centrul pe care îl deschide astfel spre
exterior; pe de altă parte, crucea se înscrie în cerc, împărţindu-l în patru;în sfârşit din ea se
obţin pătratul şi triunghiul, dacă i se unesc vârfurile prin patru drepte”(J.Chavalier,
A.Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol.I, p.395).
Deşi simbolizează crucificarea, opusul învierii, totuşi, la Consiliul de la Niceea, din anul
325 î.H., s-a stabilit ca tocmai crucea să fie simbolul oficial al creştinismului.
8
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Crucea este un simbol al tuturor sărbătorilor creştine inclusiv al Învierii Domnului, ea
reprezentând atât mărturisirea credinţei în unitatea divină a Sfintei Treimi, cât şi jertfa
mântuitoare a lui Iisus Hristos, care S-a răstignit pe cruce pentru mântuirea lumii.Ca simbol
de căpătâi al creştinătăţii, crucea însumează într-un tot unitar patimile, moartea şi Învierea
Domnului.Venerarea Sfintei Cruci este nedespărţită de lauda Învierii: „Crucii Tale ne
închinăm, Hristoase, şi Sfântă Învierea Ta o laudam şi o mărim“.
Oul roşu. Oul este, ca şi crucea, un simbol universal şi totalizant.În aproape toate
cosmogoniile lumii el joacă rolul imaginii clişeu din care s-a născut lumea.Imaginea arhetipală
a oului a fost preluată de creştinism şi înnobilată cu multiple semnificaţii.Pentru creştini, oul
de Paşti este semnul noii creaţiuni a lumii săvârşite prin jertfa lui Hristos.Coaja lui semnifică
piatra mormântului pe care Mântuitorul a spart-o şi a înviat.Culoarea roşie reprezintă sângele
Mântuitorului, iar ciocnitul lor simbolizează Învierea lui Iisus.
În jurul oului pascal s-au ţesut mai multe legende cu conţinut religios.Una dintre ele şi cea
mai cunoscută spune că în timp ce iudeii Îl chinuiau pe Iisus, Maica Domnului a adus un coş
cu ouă, rugându-i să înceteze batjocura şi suferinţele, dar ei mai tare Îl schingiuiau.Maica
Sfântă a pus coşul sub cruce şi a plâns amarnic. Sângele din rănile Domnului s-a scurs de pe
cruce şi a înroşit ouăle, iar Iisus a zis: „Faceţi ouă roşii întru amintirea răstignirii”.
dintre farisei şi-a exprimat îndoiala faţă de această minune, spunând că va crede numai
dacă ouăle de pe masă se vor înroşi şi dacă va cânta cocoşul fiert din ciorbă.N-a sfârşit bine
vorba şi ouăle s-au înroşit, iar cocoşul, bătând din aripi, i-a stropit pe toţi cu ciorbă şi de aceea
se spune că le-ar fi rămas evreilor pistrui pe obraji (Victor Aga, Oul de Paşti, în vol. Simbolica
biblică..., p.p.231-232).
Preluate de creştinism, ouăle roşi simbolizează sângele vărsat de Fiul Domnului întru
mântuirea omenirii şi miracolul renaşterii Sale, devenind elementul definitoriu al Sărbătorii
pascale.
Mielul. Mielul este prin excelenţă animalul de sacrificiu, la mai multe popoare.Ceea ce face
din el o victimă sunt chiar însuşirile pe care le însumează:puritatea, inocenţa, simplitatea şi
blândeţea.Mielul Îl simbolizează pe însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, purtător al aceloraşi
însuşiri.
În creştinism, mielul este simbolul Mântuitorului care poartă păcatele lumii, aşa cum reiese
din cuvintele lui Ioan Botezătorul care, văzându-L pe Iisus a exclamat: „Iată mielul lui
Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”(Ioan 1,29).
Dacă ungerea uşilor cu sânge de miel i-a scăpat pe creştini de la moartea biologică, tot astfel
sângele lui Hristos i-a eliberat pe creştini de la moartea sufetească.Pentru creştini, Sfintele
Paşti reprezintă o trecere, de la moarte la viaţă, Hristos devenind Mielul care Se jertfeşte
pentru mântuirea neamului omenesc.
Pasca.Pasca este una dintre cele mai însemnate copturi, fiind caracteristică mai mult
zonelor Bucovina şi Moldova, în ţara noastră, în celelate zone având formă dreptunghiulară şi
numindu-se cozonac.Ea se găseşte de Paşti în fiecare casă creştină pentru cinstirea Învierii,
simbolizând pâinea binecuvântată de Hristos la Cina cea de Taină.
Legenda pascăi spune că, în timp ce predica împreună cu apostolii, Iisus a fost găzduit de
un om foarte primitor care le-a pus în traistă, la plecare, pâine pentru drum, fără ştirea lor.
Întrebându-L pe Hristos când va fi Paştele, Mântuitorul le-a spus apostolilor că atunci când
vor găsi pâine în traistă. Căutând, apostolii au gasit în traistă pâine. De atunci fac creştinii
pască.
O legendă din Bucovina spune că pasca se face pentru că Iisus Hristos, înainte de a fi prins
şi răstignit pe cruce, zise învăţăceilor săi, că până atunci au mâncat cu toţii în decursul Paştilor
copturi nedospite şi nesărate, adică turte şi azime şi că de acuma înainte vor mânca copturi
dospite şi sărate, care se vor chema paşti.
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Pasca se coace de către gospodine numai o dată pe an, de Sfintele Paşti. Ea are o formă
rotundă pentru că se crede că scutecele lui Hristos au fost rotunde. Forma dreptunghiulară a
cozonacului reprezintă mormântul în care a fost îngropat Domnul.
Lumânarea de Înviere. Lumânarea de Înviere este de mare însemnătate printre simbolurile
pascale, întrucât este cea prin intermediul căreia creştinii primesc “Lumina Învierii ” de la
preot. Aceasta lumânare, alături de lumina pe care o poartă, este simbolul Învierii, al biruinţei
vieţii asupra morţii şi a luminii lui Hristos asupra întunericului păcatului. Mulţi credincioşi
păstrează restul de lumânare rămasă nearsă după slujbă şi o aprind în cursul anului, în cazul în
care au un mare necaz în casă, sau pe timp de furtună.
Sărbătoarea Învierii Domnului este pentru români, ca popor creştin, piatră de temelie a
credinţei.Alături de Hristos şi întru Hristos vom învia pentru o nouă viaţă, mai bună, mai
fără păcate.
Cinstind simbolurile religioase ale Sfintelor Paşti, ducând mai departe şi transmiţându-le
copiilor tradiţiile şi semnificaţiile acestei mari sărbători a creştinătăţii, spovedindu-ne şi
împărtăşindu-ne cu trupul şi sângele Mântuitorului şi încurajându-i şi pe copii, de mici, să facă
aceste lucruri, vom putea cu adevărat să rostim în Ziua de Paşti “Hristos a înviat!” şi să
răspundem cu inima curată „Adevărat a înviat!”.
Bibliografie:
Pistolea, Vasile, Sărbători religioase şi datini la români, Timişoara, Editura Marineasa, 2006,
p.p. 231-237;
Ţoca, Ioan, Sărbători religioase, datini şi credinţe populare, Bucureşti, Editura ALLFA, 2004,
p.196;
Marian, Simion, Sărbătorile la români, Studiu etnografic III, Bucureşti, Editura „Grai şi
suflet – cultură naţională”, 2001, p.p. 9-19;
http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-sfintei-cruci/crucea-forme-semnificatii69773.html
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Stropitul – obicei de Paşte din Ardeal
Anca Bruda
Grădiniţa cu program prelungit nr. 41 Sibiu
Prin versurile de mai jos, pe care orice copil si tânăr din Ardeal le ştie,
"Eu sunt micul grădinar
Cu sticluţa-n buzunar,
Şi-am venit la dumneavoastră
Să ud floarea din fereastră".
se începe stropitul de către tinerii feciori, care merg din casă în casă, a fetelor, pe care le udă cu apă
proaspătă din fântână/parfum. Acest obicei, numit Obiceiul "stropitului" este preluat de către
românii din Ardeal de la comunitatea săsească, şi se practică atât în Bucovina cât şi în Banat.
În comunitatea săsească de religie lutherană şi în cea de religie romano-catolică este obiceiul ca în
cea de a doua zi de Paşte, atât bărbaţii căsătoriţi, cât şi băieţii şi tinerii, merg să stropească femeile şi
fetele din sat/oraş. Ei încep stropitul cu femeile din familie, apoi merg la rude şi prieteni. Pentru
germanii catolici, stropitul simbolizează dorinţa de bunăstare, fertilitate şi viaţa.
În a doua zi de Paşte, tinerii români din Ardeal se adună grupuri, grupuri şi merg la casele unde
sunt fete de măritat. Ei bat la poartă şi le spun părinţilor tinerelor următoarele: „Am auzit că aveţi un
trandafir, am venit să-l udăm, ca să nu se ofilească." Sau recită următoarele versuri:
„Într-un coş cu viorele,
Cântă două păsărele,
Păsările ciripesc,
Îmi daţi voie să stropesc?"
Sunt poftiţi în casă, iar fetele sunt stropite cu apă/parfum. În trecut băieţii udau fetele cu apă
proaspată de la fântână. În zilele noastre au început să folosească apa de colonie şi parfum. Băieţii din
grupul de stropitori sunt poftiţi în casă. Fetele îi aşteaptă acasă îmbracate în frumosul port popular.
După tradiţionala urarea "Hristos a înviat", băieţii spun că le este sete şi scot un ulcior cu apă pe care o
toarnă pe gâtul sau pe faţa fetei urând: "Să-ţi fie inima curată ca apa şi ea să te ferească de orice boală."
Apoi, fetele le oferă ouă rosii, cozonac, prăjituri şi vin. Se zice că dacă o fată nu este udată nu îi va
merge bine în anul respectiv. Ziua următoare fetele se mândresc cu numarul de băieţi care le-au trecut
pragul. Dacă feciorii „stropitori" găsesc fata la care merg la udat dormind, iau o găleată de apă şi o
toarnă pe ele. La sate, există credinţa că fetele care sunt udate se vor mărita curând. Grupurile de
„stropitori" colindă tot satul, pentru ca nici o fată să nu rămână nestropită.
În judeţul Mures, în unele sate, există un obicei mai puţin cunoscut, şi anume stropitul din a treia zi
de Paşte. După ce bărbaţii le-au stropit pe femei, vine şi rândul lor să fie... stropiţi. Fetele şi femeile
umplu găleţi cu apă şi îi udă pe bărbaţii şi tinerii din sat, care însă pot scăpa doar dacă afară este frig.
Originea obiceiului „stropitului”:
Obiceiul „stropitului” îşi are originile din perioada precreştină. Martor stă legenda “Fata creştină şi
fata păgână”:
Se povesteşte din bătrâni că o fată creştină mergea la târg să vândă ouă. Pe drum s-a întâlnit cu o
fată păgână care dorea să-i cumpere ouăle. Astfel au început să povestească. Dintr-una în alta, fata
creştină i-a povestit celeilalte despre credinţa în Dumnezeu, despre creştinism şi a întrebat-o dacă nu
se creştinează.
Fata păgână i-a răspuns că se creştinează numai dacă îi poate dovedi existenţa lui Dumnezeu.
"Atunci voi crede când ouăle albe pe care mi le-ai vândut se vor face roşii". Minunea s-a petrecut
imediat ce fata păgână a terminat de rostit cuvintele, iar cele doua fete văzând cele petrecute au leşinat
de emotie. Câţiva trecători le-au vazut şi le-au stropit cu apă. De atunci şi pâna în zilele noastre se
păstrează obiceiul stropitului de Paşte.
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Easter Holidays in Italy
Cappelluti Elisabeta
Pagagni Marisa,
Il circolo didattico “Prof.V.Caputi”, Bisceglie, Italy
If you spend Easter in Italy, you have the opportunity to feel reborn. Richness of colors that
surround you, dark purple, light pink, light blue and bright yellow settles everywhere around you,
especially in southern. From flower’s strong fragrance until the sun penetrating, the whole nature of
the peninsula in this period seems to be a way that reminds you of the resurrection of the Lord.
Easter Holiday in Italy can give you a whole new perspective on life, even when you're on the
street or sit on a bench in a "piazza", limiting yourself to look around you: people move more easily if
floating, freed from thick winter clothes and enliven the holy celebration, and shops windows are full
of eggs wrapped in brightly colored foil. Italians seem to be friendlier and more open than in other
periods of the year and their spiritual heat is able to make you more time thinking about arrives on
these lands.
Religious celebration of Easter in Italy
Easter Renewal begins to be felt with "Domenica delle Palme" / "Palm Sunday" as it is called in Italy
Sunday Floriilor in Romania.With this occasion, most Italians headed to church to attend mass. After
receiving the blessing of the priest, they tend to weave palm leaves in the shape of a cross or other
designs such as flowers or garlands, which they dedicate to friends and family members that mean
luck. The most faithful of Italians go to church every day beetwin the “Domenica della Palme” and
Sunday Easter. In "VENERDI Santo" or "Good Friday", many towns host parades which recalls
Christ's passion the way to his place of crucifixion. On Easter Eve at midnight, almost all boats gather
to take part in one of the longest liturgies of the year, waiting for the resurrection of the Lord.
Churches, at least those in southern Italy, are usually full in the Eastern morning. The altars are
flooded with white flowers "CAMICIE" or path, carnations and romanita. After the long anterior
midnight Mass is celebrated now one shorter and delightful. "Mess corta, tavola lunga" or "short job,
long table" is the motto of Italian Eastern. In this way, we understand that after a rough week fasting
and prayers, will reward a plentiful feast with friends.
Easter Sunday in Italy
Celebration "Pasqua" (Easter) is more beautiful in Italian land as you can to spend your own image.
An Italian saying "Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi" or "Christmas with family, Easter with
who you want." Thanks to this principle, many Italians go on vacation during the holy week, heading
open only to the mountains or beaches. Places in the south, as well as Capri, Ischia and Sicily, are an
occasion in the season of Easter.
Wherever Italians arrive, the first thing they think about is food. Traditional recipes of lamb, and
rabbit alternate with boiled eggs, "antipasto" (including dried meat and fresh cheese) and of course
popular Easter pasta. Sweets include "pastiera" wheat pie, "Migliaccio" a spaghetti cake, and
"Colomba", a dove-shaped cake with icing and almonds.
Easter Eggs in Italy
Easter Sunday Mass does not end quickly. Often children recite poetry and tell stories learned in
school. Although in Italy it’s not the tradition of Easter Bunny, children receive a gift offered for
their recite. Traditional gift is a big chocolate egg wrapped in polishing containing a surprise. And
they each give their lovers such gifts, especially Italian artisans have perfected in creating custom eggs
but incorporating a choice of every customer.
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After lunch, many children choose their meal from eggs hard boiled, usually colored in brown and
red with onion shells. Like us, follow a competition collided eggs, which arouses much controversy,
especially if it is discovered that someone uses a wooden egg.
Pasquetta - Second day of Easter
Pasquetta ("little Easter"), also known as the "Easter Monday" is a holiday in Italy. Called "Lunedì
dell'Angelo" (Monday angel)) this day is commemorated as Pope John Paul II, "heavenly messenger
meeting women rushed to the tomb of Christ," during which their were told "Do not be afraid, I
know that you are looking for Jesus the crucified. He's not here, for He has risen as he said."
Those who were unable to leave home until Pasquetta, or they make a little trip out of town a
short schedule. Those who are already away from their home tend to come to a picnic, offering
relaxation and tranquility whirling and Easter Sunday.

Easter in UK
John Warwick,
St. Luke’s School, Redbourn, U.K.
In English, Easter has the name "Easter", a word deriving from the word "Eastre" or "Eostre" in
Old English, appeared before the year 899 AD. It seems that this name refers to the "Easter-Monath"
April in Germanic calendar, whose name derives from the goddess Eostre of Anglo-saxon. In old
times, Eostre was celebrated on the occasion of the spring equinox, around the 21- st of March, her
favourite pet is rabbit, the egg being at that time a sacred symbol of life reborn on Earth. Although
the term has remained devoted to Easter Resurrection day, in Celtic languages, Easter was known as
Pasch, Pesse, Pasg or Pace. Nowadays, the celebration of Easter is anticipated by the began of post in
Ash Wednesday (Ash Wednesday), with a duration of 40 days. Unlike Christmas, Easter is celebrated
in a less exuberant maner, with an attitude nearest of Christian faith, usually in the middle of the
family, especially in rural areas.
Palm Sunday leaves
A week before Easter, is celebrated "Sunday palm leaves" ("Palm Sunday") a day Palm equivalent of
“Floriile” in Romania. The name of this celebration is originated in Roman times, when it is used to
meet any royal personage by waving of palm leaves by the crowd gathered on the streets. According
the legend, when Jesus entered in Jerusalem on Palm Sunday, palm trees are strewing by peoples
who have honored him and a palm leaf mat and shaking on his way by each of them. Even today,
the English participate at the parades, in "Palm Sunday", wearing in their hands palm leaves of this
exotic tree. Often, palm leaves are used for weaving of garlands and arrangements in the form of a
cross, which is used to decorate churches.
Morris Dancing
In many parts of England, professional bands perform Morris dancing at Easter Sundays. Consists of
specific choreographic figures, dancing Morris include accessories such as sticks, swords,
handkerchiefs and bells. Often, one or two dancers dance the famous steps around two tubes arranged
in a cross. This traditional ritual is meant to ward off the spirits of winter and magnificent performers
tend to wear white shorts, black pants, red scarf, red and green ribbons, straw hats in their hands and
have a lot of flowers and banners.
Easter in English villages
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English Countryside, shrouded in a peculiar charm and a traditionalism provides foreigners some
Easter traditions deeply rooted in this region. Celebration of Christ's resurrection found churches and
streets adorned with fresh flowers enveloped by inviting aroma of roast rabbit and lamb mixed with
spices sweet marzipan. Places of worship are mostly decorated with white lilies or "lilies of the
Virgin" (Madonna Lily or Easter Lily), devoted symbols of purity. Women who go to Easter church
service often wear traditional "Easter bonnets", Easter hats adorned with a multitude of flowers.
According to an ancient ritual, are organized kids 'hunt' for eggs in gardens cleverly hidden by the
Easter Bunny. In some localities, in the Shrove Tuesday, the last day before Easter post, competitions
are organized with pots filled with pancakes. In town of Olney, this competition takes place about
500 years.
Postcards, Easter bunny and eggs
Sending Easter cards is a relatively recent custom in England introduced during Queen Victoria reign
introduced by a stationer who had the idea to create a post card depicting a rabbit season, a animal
symbolism already wearing spring and Easter.
Easter bunny is a representation of fertility and rebirth of nature since the days of paganism. Pair
with Easter bunny came much later, having its origin in German folklore, sixteenth century, when
children were promised that if they behave well, they will receive eggs from Easter bunny at
Resurrection celebration.
Eggs are totally forbidden to be eaten during Lent and the Easter symbolizing colored in brilliant
hues of spring color palette. Faithful Christians painted eggs in red, a color symbolizing the blood
shed by Jesus and we give them children, confident that in this way they will be safe from mishaps
throughout the year. Of course, nowadays, children preferred chocolate eggs for Easter season.
Traditional English dishes for Easter
English cuisine has prepared some specific recipes celebrating the resurrection of Christ, the lamb
away favorite way to Easter Sunday. Simnel cake is a traditional dessert, a kind of cake that was
originally given to mothers on the occasion of "Sunday mothers" (mothering Sunday), decorated with
11 marzipan candies spherical, representing the 11 faithful disciples of Jesus.
Rolls or hot cakes decorated with a cross (Hot Cross Buns) symbolize the cross that Jesus was
crucified and are eaten, according to tradition, on Good Friday, the day of the Lord's death
anniversary. It seems, however, that these cookies come since the days of the Saxons, bun representing
the moon, and its cross four fours. According to superstition, the cross Cakes can keep for a year
without being affected by mold. Such rolls, reinforced with time, they were used as amulets to protect
the house against fire, they were taken and when the sailors from sailing to be defended against
shipwrecks.
English also often cook up a flan with 11 marzipan balls in the middle, symbolizing the 11 apostles
and (Judas, who betrayed Jesus at the Last Supper, is removed from the equation).

Easter season in Turkish
Yurdagul Tekin,
Canli Ilkokulu, Izmir, Turkey
On March 21st, all Turkish peoples, regardless of religion, celebrate Nevruz, or New Year, an
ancient celebration for over 5,000 years. Title Nevruz comes from Persian "nevus" ("new") "Ruz"
("year").
Nevruz is similar in terms of customs, the Romanian Easter holidays. Of Nevruz celebration are
painted eggs, representing the entire universe, the tip of the egg represents the sky and the base, the
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Earth. Eggs collide and consume and their shells thrown into the fire. There is a saying that "until
crust will fall off egg, spring will not come." Also of Nevruz are traditional carols with green twigs.
But perhaps the most beautiful tradition in many cultures, including the daci, is jumping over fire.
This tradition is found almost everywhere because it is very old and comes from shamanic culture.
This in the purification of the beginning of a new life in the new year or in early spring, when a new
plant cycle begin.
Spring Carols
According to the Persian solar calendar, the Feast of Nevruz is one of the major events of the astral
calendar of humanity and reveals common origin of Indo-European peoples.
At the beginning of 21 March, the youngest representatives of the community starts in procession
to the homes of relatives and friends, prowling and heralding the revival of nature. Groups of boys
and young accompanied by musicians, singers drums and trumpets, walking from house to house,
singing "Navrez Cirri" specific song this holiday. Young cling flowering cherry and apricot branches
gifts received from homes they have wandered usually lacy or embroidered handkerchiefs and even
scarfs.
In the afternoon processions are organized in the Turkish tombstones in cemeteries and pay homage
to ancestors. The celebration of Nevruz cleanes graves gravestones tombs sits new planting flowers
and recite prayers. Poor found in cemeteries are dealt fruit, money and food.
Renaissance by fire
Perhaps the most spectacular ritual feast Nevruz is represented by jumping over the fire. Only the
bravest members of the community go through with this ritual. To ward off disease and get healthy in
the spring, Turkish are burning junk such as old clothes, and then jump over the fire, in the sound of
traditional songs.
Also, traditional banquets to which sacrifice lambs, rams and Picnic and collide with onion dyed
eggs whose shells and throws them into the fire, along with the clothes. According to other
embodiments of tradition, egg shells to be thrown on the ground, symbolizing time denying ugly,
cold season of hardship and deprivation.

Pasqua a Espanya - Tradicions i costumes
Institutriu: Simona Toader
Escola “El Bullet” Girona, Espanya
Pasqua a Espanya és un període especial de devoció religiosa i alegria per la resurrecció de Jesucrist,
marcat per nombroses i acolorides tradicions i costums. Passió de Crist o la Setmana Santa és
reconeguda com una de les festes més importants d'Espanya.
Celebració de la Pasqua comença a Espanya amb el Diumenge de Rams, "branques Diumenge" o el
Diumenge de Rams i acaba amb el Dilluns de Pasqua, o el dilluns de Pasqua.D` amb el Diumenge de
Rams i acaba amb les processons de Setmana Santa tenen lloc en tots els carrers ós Spania.Persones, en
una atmosfera de dol -, que pot semblar una tasca aclaparadora per als espectadors, estàtues de sants
que representen escenes bíbliques, col · locats en grans plataformes .Estatues són grans, decorades amb
flors i són usats pels membres de les ordes religiosos. Els nens estan molt involucrats en aquest ritual,
se'ls acusa d'usar les fulles de palma del festival, full decorats amb grans, rosaris, icones, dolços, petites
formes coptaturi diferents.
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Diumenge de Pasqua és un maniquí al foc en draps i palla, que representen a Judes. Aquest
període es va dedicar a nombroses celebracions, com la Festa del Bollu (festival de la coca) Dia de
l'aigua del foc.
Famílies satisfer la ocasió festiva Pasqua amb ocasió de degustar plats tradicionals espanyols
com Pasqua "La Mona de Pasqua" (un pastís proposada pel padrí, fillol), ous de Pasqua, xoriço, crema
d'avellanes, raviolis de faisà i tòfones, i "Torrijas" és a dir, torrades amb oli d'oliva, la llet, el sucre i els
ous, que se serveix amb mel, la mel o el vi.
Totes aquests costums i tradicions, rituals i celebracions de Pasqua a Espanya donen lloc a un
ambient únic, l'alegria i l'exuberància llatina, celebrant alhora un gran esdeveniment religiós i un
renaixement de la gent i la natura.

Traditions et coutumes de pâques en Italie
Andrei Violeta
Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida” Constanţa
Histoire et origines de Pâques
Voici un bref aperçu des traditions italiennes pour Pâques. Le terme de Pâques dérive du latin
"pascha" ou del'hébreu "Pesah" qui signifie "passage". Au début du Christianisme, la résurrection de
Jésus était célébrée tous les dimanches. Ensuite, l'église chrétienne décida de célébrer cet évènement
une seule fois par an. Divers courant se sont alors affrontés pour définir la date de cette célébration.
C'est le concile de Nice (en 325) qui mis fin à cette controverse en décidant que Pâques devait être
fêtée le même jour par tous les Chrétiens.C'est l'église d'Alexandrie qui eu la responsabilité de définir
la date de Pâques chaque année. Depuis l'an 525, Pâques se déroule entre le 22 mars et le 25 Avril.
De nos jours, la date de Pâques se calcule scientifiquement,en se basant sur l'équinoxe de printemps
et la pleine lune. Encore aujourd'hui l'église orthodoxe célèbre Pâques un peu plus tard que l'église
Catholique car le calendrier Orthodoxe est légèrement différent du calendrier Grégorien.
Les fêtes Pâques vont du 25 mars au 25 avril. Pour les chrétiens Pâques rappelle la passion et
résurrection de Jésus. En réalité les italiens attendent surtout le vendredi saint. Ce jour en
effet,presque toutes les villes et villages organisent une procession ou même une “Passione Vivente“,
Passion vivante qui rappellent la dernière nuit Jésus Christ avant de mourir. De Vraies spectacles le
long des rues avec de vrais personnages qui rappellent cet événements de la mort de Jésus. mais avant
tout, la Pâques commémore surtout la résurrection de Jésus ce qui symbolise la renaissance. Pour
symboliser cet événement peut-être le plus marquant de la vie de Jésus est l’œuf.
Mais souvent en Italie, la nourriture est maîtresse pendant les fêtes. Mais alors que mangent les
italiens à Pâques. Sûrement l’agneau est la plat traditionnel car il rappelle l’agneau de Dieu.
Comme dessert, toutes les régions italiennes ont des plats différents tels que la Pastiera napoletana
pour les napolitains mais ce qui réunit tout le monde pour Pâques est la colombe. Un dessert d’origine
milanaise en forme de colombe.
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Intéressante aussi la tradition typique de l’échange des œufs en chocolat, cette tradition est liée à
une tradition païenne qui célébrait le retour de la déesse qui échangeant des œufs sacrés sous l’arbre
retenu magique du village. Le symbole de cette déesse est le lièvre, d’où le lapin en chocolat. Les
romains enterraient dans les champs des œufs peint en rouge sous un arbre symbole de la fécondité.
Les fêtes de Pâques sont souvent une bonne occasion pour tous pour voyager et profiter d’un peu de
relax.
Les symboles de Pâques
Le Lapin de Pâques
Pendant la période de Pâques, on trouve souvent en vitrine de sympathiques lapins qui portent des
œufs et cela n'est pas un hasard. Il s’agit en fait du lièvre qui a été indiqué par Saint Ambroise comme
symbole de la résurrection,car il a la particularité de changer de pelage et de couleur au printemps.
Les œufs de Pâques
Le rapport entre la tradition Chrétienne de Pâques et les œufs n'est à priori pas évident. En fait
depuis le début de l'histoire humaine, l'œuf est un symbole représentant la vie et la régénération. Les
premiers à utiliser l'œuf comme heureux présage furent les persans qui s'échangeaient des œufs de
poule à l'arrivée du printemps.
Dans la Rome antique il existait également de pareils usages. Les Romains enterraient dans les
champs un œuf peint en rouge, symbole de fécondité et donc de bonnes récoltes. Et c'est avec cette
signification symbolique que l'œuf fit son apparition dans la tradition Chrétienne, comme symbole de
la vie éternelle.
Cette coutume remonte à l'an 1176, quand le chef de l'abbaye de Saint Germain des Près donna à
Louis VII, de retour de croisade une grande quantité d'œufs issus de ses terres. Pâques étant la fête du
printemps, l’œuf symbolise alors la fécondité et le renouveau de la nature.
La Colombe de Pâques
La Colombe rappelle l'épisode du déluge dans la Genèse, lorsque celle-ci revint voir Noé avec un
rameau d'olivier dans le bec. Il s’agit d'un message de paix: la fureur divine était finie et les eaux se
retirèrent, laissant place à une époque nouvelle pour l'humanité. La Colombe est ainsi devenue
symbole de paix, très présent à Pâques.
En Italie, il est d'usage en période de Pâques d'offrir une Colombe, brioche qui rappelle la forme de
l'oiseau avec les ailes déployées.
Quelques particularités des Pâques Italiennes
Pasquetta ou la petite Pâques
Le terme populaire "pasquetta", signifiant littéralement "petite Pâque" indique le lundi suivant le
dimanche de Pâques. Ce jour célèbre la résurrection du Christ auprès de ses apôtres, alors en chemin
pour le village d'Emmaüs à quelques kilomètres de Jérusalem. En Italie il est donc d'usage pour les
familles de passer le lundi de Pasquetta à la campagne, pour un pique nique. Les villes sont
littéralement désertés ce jour là.... C'est l'occasion de partager la Colombe de Pâques en famille ou
entre amis.
En Italie comme en France, le lundi de Pâques est férié. Appelé Lunedì dell’Angelo (en souvenir de
la rencontre entre l’ange et les saintes femmes devant le sépulcre vide) ou beaucoup plus souvent
Pasquetta, ce jour férié a été introduit officiellement dans le calendrier au lendemain de la Seconde
guerre mondiale. C’est un jour consacré à la famille ou aux amis, mais hors de chez soi : pour une
traditionnelle "scampagnata", une partie de campagne avec pique-nique… quand le temps le permet.
Les cloches muettes
Il est intéressant de noter qu'avec la France, l'Italie est le seul pays d'Europe ou du vendredi saint
au dimanche de Pâques, les cloches des églises restent muettes, en signe de douleur pour le christ
crucifié.
Le proverbe Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi (Noël avec les tiens, Pâques avec qui tu veux) a
beau leur laisser le choix, les Italiens sont plutôt classiques et passent donc volontiers le jour de Pâques
en famille. Il faut dire que le repas qui les attend est un véritable festin où les éléments religieux se
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mêlent aux symboles d’une nature printanière régénérée. La Pâque chrétienne célèbre la Résurrection,
le passage de la mort à la vie. Le repas pascal, quant à lui, est un hymne à la renaissance des saveurs et
des parfums du printemps.
Ceux qui voyagent en Italie pour les fêtes de Pâques pourront voir de nombreux événements un
peu partout car à Pâques toutes les excuses sont bonnes pour s'amuser et se divertir, surtout le lundi de
Pâques où la tradition veut que l'on fête ce jour en faisant un pique-nique ou en sortant toute la
journée.
Buona Pasqua!!!! Joyeuses Pâques!!!
Bibliographie:
Taine Hippolyte – Adolphe , “Călătorie în Italia” , Editura Sport si Turism , 1983.

La Fête de Pâques en Europe
Mirona Stoica
Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanta
Pâques est avant tout une fête religieuse. On la célèbre chaque année le premier dimanche après la
pleine lune qui a lieu soit le jour de l’équinoxe de printemps (le 21 mars), soit aussitôt après cette date.
Cette année, Pâques tombe le dimanche 12 avril.
Dans la tradition chrétienne, Pâques commémore la résurrection de Jésus-Christ, le troisième jour
après sa crucifixion le vendredi saint. Ainsi, Pâques symbolise à la fois la mort et le renouveau. Cette
fête se produit aussi au moment où la nature reprend vie après la saison morte de l’hiver. Il s’agit en
quelque sorte de la fête du printemps.
Chez les Chrétiens, la fête de Pâques marque la fin du jeûne du Carême. Il est de coutume à cette
occasion de s’offrir des œufs en chocolat. Cette tradition des œufs remonterait à l’Antiquité. Déjà, les
Egyptiens et les Romains s’offraient des œufs colorés (ou peints) au printemps car ils figuraient la
fécondité, la vie et la renaissance. Plus tard, avec l’interdiction de manger des œufs durant le Carême,
ceux-ci (n’ayant pas été servis à table) étaient tout simplement décorés et offerts.
Le jeûne du Carême n’est plus vraiment observé de nos jours. Cependant, la coutume de s’offrir
des œufs est restée... En Belgique, la tradition populaire veut que ce soient les cloches de Pâques qui les
apportent aux petits enfants. Depuis le jeudi saint, les cloches « parties pour Rome » sont silencieuses.
Elles ne reviennent en carillonnant que le jour de Pâques en ramenant les fameux œufs en chocolat
qu’elles laissent tomber à leur passage... S’organisent alors de grandes chasses aux oeufs en chocolat
très prisées par les enfants (et les plus grands).
Voici quelques traditions populaires des pays europeans:
Dans les pays chrétiens, l'œuf de Pâques est le cadeau favori le jour de Pâques.
En Allemagne, en Suisse, en Autriche, en France dans la région d'Alsace, le département de la
Moselle ainsi qu'en Martinique, Guyane et Guadeloupe, le lundi de Pâques s'accompagne d'un autre
jour férié : le « Karfreitag », soit le Vendredi saint. Pâques y est considéré comme une sorte de
deuxième Noël et il n'est pas rare que les gens s'offrent des cadeaux entre eux à cette occasion.
Comme pour Noël, les Suisses et les Allemands décorent leur maison à l'approche de Pâques. Les
œufs de Pâques sont apportés par le lièvre de Pâques (Osterhase).Chocolats et décorations diverses,
souvent en forme de lapin, ornent ainsi les boutiques et les appartements. On y fait aussi des bouquets
de Pâques sur lesquels on accroche divers sujets et des œufs peints. Les arbres dans les jardins ont droit
également à une parure multicolore avec l'arrivée du printemps, les œufs et lapins poussent partout !
En Belgique et en France, ce sont les cloches de Pâques qui apportent les œufs de Pâques. Depuis le
jeudi saint, les cloches sont silencieuses, en signe de deuil. On dit qu'elles sont parties pour Rome, et
elles reviennent le jour de Pâques en ramenantdes œufs qu'elles laissent tomber à leur passage.
En Italie, on attache les cloches le jour du jeudi saint pour éviter qu'elles ne sonnent.
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En Allemagne et en France, le repas de Pâques est souvent l'occasion de partager un rôti d'agneau
accompagné de flageolets.
En Pologne, un panier garni est préparé le vendredi, conservé sans être mangé le samedi, et béni le
dimanche par le prêtre. Pâques a donné naissance au prénom « Pascal ».En France et surtout au
Québec, certains mythes populaires parlent de la cueillette de l'Eau de Pâques.
En Serbie, il y a beaucoup de rites qui plaisent aux enfants en particulier. On colorie les œufs pour
cette journée, essentiellement en rouge, mais on utilise aussi d'autres couleurs. On s'échange ces œufs
coloriés, pendant toutes les fêtes de pâques et la semaine qui suit. On considère que le premier œuf
peint est le gardien de la maison et on le conserve.
La pâques orthodoxe véhicule aussi une autre tradition, très populaire. Une fois les œufs coloriés
ou peint, on peut choisir un œuf et le décréter comme son œuf porte-bonheur.Cet œuf servira a
toquer l'œuf d'une autre personne. Si jamais votre œuf et brisé lorsque vous toquez l'œuf de "votre
adversaire" vous remportez son œuf, si c'est le contraire, alors vous perdez votre œuf au profit du
vainqueur, il ne vous reste alors plus qu'à choisir un nouvel œuf. Pendant cette journée les chrétiens
orthodoxes se saluent de façon à ce que le premier dise " le Christ a ré-suscité ! "et le second lui
réponde "il a réellement ré-suscité !".
Joyeuses Pâques!!!

Ostertraditionen
Pop Christa
Grădiniţa Nr. 41, Sibiu
Wenn wir an Ostern denken, fallen uns die Wege ein, die uns zu diesem Fest führen. Viele
verschiedene Bräuche kreisen um dieses Fest. Zum ersten hat das Fest mit dem Frühling zu tun. Es
geht um die Zeit, als die Menschen in Europa an viele Götter glaubten. Der Winter wurde mit Feuer,
Lärm und Gesang aus dem Land vertrieben. Das Erwachen der Natur wurde also mit Opfergaben,
Tanz und Singen begrüßt. Mit ihren Ritualien baten die Menschen ihre Götter um gutes Wetter und
Fruchtbarkeit für Erde und Tiere. Zum anderen findet man in diesem Fest auch Bräuche des
Pessachfestes, mit dem die Juden den Auszug ihres Volkes aus Ägypten und das Ende der Sklaverei
auch heute noch feiern.
Aus dem christlichen Osterfest, das an die Auferstehung Jesu Christi erinnert, stammen viele
Bräuche. Viele Rituale sind in den verschiedenen Regionen unseres Landes hinzugekommen. Die
Traditionen sind vielfältig, da Ostern fast auf der ganzen Welt gefeiert wird.
Das Ei war schon immer ein Symbol für Fruchtbarkeit, für neues Leben. Für die Christen ist das
Ei das Zeichen der Auferstehung. Gefärbte Eier hat man schon im 4. Jh. in den Grabstätten der
Christen gefunden.
Am Gründonnerstag beginnt für die katholische Kirche die Dreitagefeier, in der an das Leiden,
den Tod und die Auferstehung Jesu Christi gedacht wird. "Grün", gemeint "gronan", ist das
mittelhochdeutsche Wort für "weinen" und hat nichts mit der Farbe "grün" zu tun.
Tradition ist, dass man an diesem Donnerstag grüne Lebensmittel isst.
Für alle Christen ist der Karfreitag ein sehr trauriger Tag, da an diesem Tag Jesus gekreuzigt
wurde. In vielen Orten läuten an diesem Tag in den Kirchen die Glocken. Er ist auch noch "der stille
Freitag" genannt.
Der Ostersonntag ist der Mittelpunkt des christlichen Glaubens, um den sich alles dreht. In der
Nacht vor dem Ostersonntag beginnt in den Kirchen das Feiern des Lebens, denn der Tod ist von
Gott besiegt worden.
Die Osterkerze wird durch die dunkle Kirche getragen und soll zeigen, dass Jesus Christus das
Licht der Welt gebracht hat.
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Auch das Osterfeuer ist das Zeichen des Lichts. In vielen Orten werden Osterfeuer angezündet.
An diesem großen Feuer versammeln sich die Menschen. In den skandinavischen Ländern werden
durch dieses Feuer böse Geister vertrieben.
Das Osterlamm stammt vom jüdischen Pessachfest ab. Da ist es Brauch, zu Ostern eine
Lammspeise zu essen. Mit dem Blut eines Lammes malten die Juden vor ihrem Auszug aus Ägypten
ein Kreuz an ihre Türpfosten als Schutzzeichen. Das Lamm ist auch ein Symbol für Jesus Christus,
denn er war unschuldig und ist für die Sünden der Menschen gestorben.
Das Verstecken der Ostereier wurde erstmals 1682 in einer Schrift erwähnt und ist auch heute
noch Tradition, genauso wie das Verschenken von bunten Ostereiern, das Glück und Segen bringt.

Ostern gesehen durch Kinderaugen
Morariu Elena
Educator, Grădiniţa nr. 41 Sibiu
Für Kinder ist Ostern natürlich einfach nur ein frohes Fest der Überraschungen und
Entdeckungen.Dies spiegelt sich auch in den Erzählungen von und für Jung und Alt.
Die Ostergeschichte in der Bibel ist schließlich die Grundlage für alle Traditionen und Rituale, die
noch heute von christlichen und teilweise auch nicht religiösen Familien praktiziert werden.
Da Kinder schöne Geschichten lieben, und damit es ihnen nicht langweilig wird zu Ostern, habe
ich zum Beispiel den Kindern aus meiner Gruppe eine Hasengeschichte vorgelesen. Da hatten wir
auch schon Korn gesät ( das Osternest), ich habe viele Gipsfiguren gegossen - so viele, dass ein jedes
Kind wenigstens eine bekam, um sie zu malen . Alle Häschen wurden dann als Tischdeko verwendet,
aber auch für eine kurze Theatervorstellung zu dem Kinderbuch „Die Häschenschule“.
Das Fest hat zum ersten mit dem Frühling zu tun und so beobachten wir die Natur, die Blumen.
Wie man auf den Bildern sieht, basteln wir aus Eierkartons Tulpen und stellen sie auch aus, als
Osterdekoration. Kinder genießen es, mit Wasserfarben und Pinsel umzugehen und üben stolz ihre
Künste aus. Ich habe ihnen verschiedene Techniken beigebracht, wie zum Beispiel: Tupfen, Spritzen,
Rubbeltechnik, sowie Schneiden und Kleben.
Das Strahlen in den Kinderaugen ist das Schönste, was man als Erwachsene erleben darf, in einer
Zeit, wo man eigentlich an die Wege denkt, die uns eigentlich zu diesem Fest fuehren, zu dem
christlichen Osterfest, das an die Auferstehung Jesu Christi erinnert.
Die Kinder haben damit eine schöne Zeit verbracht mit wunderschönen Geschichten, und
Hauptsache,es wurden viele Überraschungen vorbereitet, damit auch der Osterhase am Ostersonntag
ihnen ins Osternest viele bunte Eier und Süßigkeiten legt.
Ja, und so einfach kann man mit Kindern eine wunderschöne Tischdeko zaubern. Die Hasen, die
Küken und die Lämmchen sind mit einfachen Wasserfarben bemalt und danach von mir lackiert
worden.Ein jedes Kind hat einen Becher mit gewachsenem Korn undauch das von ihm bemalte
Figürchen mitnehmen dürfen.

20

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti în Banat
Prof. înv. preprimar Streianu Anişoara
Prof. înv. preprimar Maruşca Petrişoara
Grădiniţa P.P. „Floarea- Soarelui” Reşiţa
Cea mai îmbucurătoare sărbătoare a tuturor creştinilor, este sărbătoarea Paştilor sau Învierea
Domnului nostru Iisus Hristos. În primul rînd, pentru că în această zi a înviat Hristos din
morţi „ cu moartea pre moarte călcând şi celor din morminte viaţă daruindu-le”, iar pe cei vii,
împăcându-i cu Dumnezeu, şi în al doilea rând, pentru că această sărbătoare cade la începutul
primăverii, când întreaga natură se trezeste la viaţă. De aceea, credincioşii creştini – inclusiv cei
români – poartă o grijă deosebită acestei sărbători de primăvară. Această sărbătoare creştină a fost
sărbătorită pentru prima dată în jurul anului 1400 înainte de Hristos.
În cadrele civilizaţiei rurale tradiţionale, marea sărbătoare a creştinătăţii, Învierea lui Iisus Cristos, a
fost întâmpinată prin practici şi acte rituale menite a curăţa deopotrivă sufletul, trupul omului şi casa
acestuia.
Obiceiurile şi tradiţiile populare legate de celebrarea sărbătoririi Paştelui au fost conservate în timp
în lumea satului românesc tradiţional. Pe durata a şapte săptămâni, încadrate de " Săptămâna brânzei "
şi "Săptămâna Patimilor" se făceau pregătiri şi existau anumite interdicţii, respectate cu credinţă de
către toţi membrii comunităţii: gospodinele dereticau prin casă, iar în ultima săptămână scoteau din
lada de zestre cele mai bune ţesături şi ştergare pe care le expuneau în "camera bună" unde vor aşeza
masa pentru prima zi a Paştelui; fetele mari pregăteau îmbrăcămintea nouă pe care o vor purta în ziua
de Paşti; bărbaţii pregăteau via, ogorul, grădina; nu se oficiau nunţi , botezuri, nu se organizau hore;
Postul, înfrânare a minţii, a ochiului, a limbii, unit cu practica smereniei, rugăciunii şi milosteniei,
asigurau comunitatea intimă cu sacrul, modalitatea de mărturisire a miracolului Învierii. Postul
însemnă înlocuirea mâncării "de dulce"cu mâncarea "de post", cu dezlegările respective, la brânză şi
peşte, plus postul fizic şi pauzele de lucru.
În Banat, Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor este cea mai încărcată în obiceiuri tradiţionale.
Aceasta începe cu Duminica Floriilor, care reprezintă intrarea mântuitorului în Ierusalim, unde a fost
întâmpinat cu ramuri de finic şi alte flori. La noi există obiceiul de a culege ramuri de salcie, care sunt
sfinţite în biserică şi păstrate acasă, la icoană.
Prima zi a Postului Mare se mai numeşte şi Lunea curată, zi în care potrivit tradiţiei, oamenii
obişnuiesc să purifice, să cureţe spaţiul în care trăiesc prin obiceiuri rituale. În Banat, de exemplu,
prima zi de post se numeşte Spolocanie. Atunci oamenii se spală cu băutură la cârciuma satului de
mâncarea de dulce pe care au consumat-o până la această zi. În trecut, la aceste petreceri cu băutură
participau şi femeile care veneau, de ochii lumii, cu furca de tors la brâu. În alte sate din Banat, în ziua
de Spolocanie, vasele din care s-a mâncat până la Lăsata Secului se spălau cu leşie şi se urcau în pod,
unde se păstrau până la Paşti.
Tot în Postul Mare al Paştilor, unele dintre cele mai profunde, frumoase şi înălţătoare slujbe
creştine sunt Deniile, dar mai frecventate de lume sunt Deniile din Săptămâna Mare, care atrag o
mulţime de credincioşi. Până la începerea Deniilor, în săptămâna a cincea din Postul Paştilor, satele
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trebuie curăţate şi primenite, începând cu casele şi ogrăzile. Toată lumea se foieşte, aeriseşte şi scutură.
Dar cei mai bucuroşi sunt copiii. După ce văruiesc pomii din livezi şi grădini, se îmbracă în haine de
sărbătoare şi se duc la biserică. Magia Deniilor îi tulbură şi îi farmecă, la fel ca pe mamele, bunicile şi
surorile lor, care în Săptămâna cea Mare intră în biserică cu capul acoperit de-o năframă neagră. Şi la
oraş, deşi nu mai există aceste tradiţii atât de vechi şi de stricte, popularitatea Deniilor, a Săptămânii
Mari este maximă.
De cum se intră în postul Paştelui şi mai apoi în Săptămâna Mare, toaca bisericii ortodoxe,
aminteşte un obicei cunoscut ‘’bătutul din toacă’’. În Joia Mare, Joia Cinei de taină, clopotele
bisericii încetează să mai bată, locul clopotelor fiind luat de toacă.
Ultima săptămână, Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare este inclusă în sărbătoarea Paştelui,
deşi în această perioadă postul continuă chiar cu o mai mare intensitate. Bătrânii obişnuiesc să
mănânce puţin în seara Duminicii Floriilor, după care nu mai mănâncă până în Joia Mare, când de
regulă, se împărtăşesc, postul negru fiind continuat apoi până la Paşti. Cei mai tineri credincioşi
mănâncă în această săptămână doar pâine şi fructe uscate şi nu beau decât apă de izvor.
În Săptămâna Mare sunt îndeplinite ritualurile de mărturisire şi împărtăşanie. Există anumite
interdicţii alimentare: nu se consumă oţet, nici urzici (pentru că lui Iisus răstignit pe cruce i s-a dat să
bea oţet şi a fost bătut cu mănunchiuri de urzici).
În decursul Săptămânii Mari sunt trei privegheri. Cea mai însemnată e în noaptea de Joia Mare,
când se citesc cele 12 evanghelii. În unele părţi, fetele care merg la slujba religioasă iau o sfoară şi fac
câte un nod după citirea fiecărei evanghelii. Când se duc acasă şi se culcă, pun această sfoară sub pernă,
fiind încredinţate că îl vor visa pe cel care le este predestinat. Din Joia Mare până în ziua de Paşti, nu
se mai trag clopotele la biserici, ci se bate doar toaca.
Joia Mare considerată ”a morţilor" când se fac focuri mari prin curţi, crezându-se că vin morţii spre
a se încălzi la el, se duc la cimitir ofrande morţilor - căni de rachiu, numite Joimăriţe. Există credinţa
că în cursul zilei de Joia Mare nu este bine să dormi, căci cine doarme în această zi va rămâne leneş un
an întreg. În special dacă doarme o femeie, va veni Joimăriţa care o va face incapabilă de lucru tot
anul. Tot în Joia Mare femeile pregătesc copturi rituale: colaci, cozonaci şi mai ales pasca strămoşească:
se face un aluat cu lapte, drojdie şi făină la care se adăugau şofran şi stafide. Pasca se face în formă
rotundă cu împletitură de colac pe margine. În mijloc, se pune brânză îndulcită sau sărată. Pe
deasupra, în centru , o cruce din aluat - " crucea Paştilor".
În Joia Mare femeile mai pregătesc ouăle roşii, care alături de Cruce, Pască şi Miel reprezintă
simbolurile pascale. Ouăle simbolizează mormântul purtător de viaţă a lui Iisus, mormânt care s-a
deschis la Învierea sa din morţi, iar culoarea roşie simbolizează sângele lui Hristos care s-a scurs pe
cruce pentru mântuirea lumii. Se spune că la răstignirea lui Iisus, Sfânta Maria a pus un coş de ouă sub
cruce, iar sângele Domnului le-a înroşit. Înroşirea ouălor de Paşti se face în Joia Mare. Potrivit
tradiţiei, ouăle fierte şi vopsite în această zi se pot păstra tot anul fără să se strice.
În lumea satului tradiţional s-a dezvoltat un meşteşug artistic, specific românesc: încondeierea
ouălor.
Vinerea Mare (Prohodul) se mai numeşte şi Vinerea Paştilor, Vinerea Patimilor sau Vinerea Seacă.
Conotaţiile legate de aceste denumiri sunt date de ceea ce se întâmplă în această zi: se numeşte Vinerea
Paştilor pentru că este ultima vineri dinaintea Paştelui; Vinerea Patimilor deoarece în această zi a
pătimit şi a fost răstignit Isus; Vinerea Seacă, pentru că cei mai mulţi români au obiceiul de a posti
postul negru(nu mănâncă şi nu beau nimic toată ziua).
Postul negru este ţinut în credinţa că Dumnezeu îl va feri pe cel care posteşte de toate bolile, îl va
face să fie sănătos şi să-i meargă bine tot restul anului şi-l va ajuta la necazuri şi nevoi. Legenda spune
că pe cel care posteşte nu-l va durea niciodată capul şi acesta va şti cu trei zile înainte când va muri.
Femeile ţin în mod special la respectarea vinerilor în general, în credinţa că Sf.Vineri le-ar aduce un
mare necaz dacă ar coase, ar ţese, ar toarce sau ar albi cămăsi în cursul acestei zile.
O altă datină în Vinerea Mare este aceea a scăldatului. În mod diferit faţă de persoanele în vârstă
care se spovedesc şi se împărtăşesc de mai multe ori pe an, tineretul merge pentru aceste lucruri doar o
dată pe an, în Vinerea Paştilor. Dar, în afară de acestă datină, unii cred că cel care se cufundă de trei ori
în apă rece în Vinerea Seacă va fi sănătos tot anul. Cei mai mulţi se scaldă în această zi pentru a nu se
prinde de ei, în decursul anului, nici o bubă, friguri sau alte boli. Se crede că dacă plouă în Vinerea
Seacă, anul va fi mănos, iar dacă nu plouă, anul va fi neroditor.
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Vinerea Mare este ziua de doliu a creştinătăţii: atunci a fost răstignit Mântuitorul. De aceea, această
zi, în orice biserică şi rit creştin din lume, este singura zi în care nu se oficiază slujba Liturghiei.
Liturghia însăşi înseamnă jertfă şi se consideră că nu se pot aduce două jertfe în aceeaşi zi. De aceea,
Vinerea Mare este zi aliturgică. În schimb, vineri seara se oficiază Denia Prohodului, una dintre cele
mai spiritualizate, dar şi ,,spectaculoase” denii. Mai întâi, tineri şi bătrâni, în lanţ neîntrerupt, trec pe
sub masa plină de flori, masă ce simbolizează catafalcul Domnului. Pe ea este aşternută o faţă de masă
bogat pictată, cu punerea în Mormânt a Mântuitorului (Epitaf), precum şi Evanghelia împreună cu
Crucea. Apoi, preoţii citesc Prohodul.
Sâmbăta Mare este ultima zi de pregătire a Paştilor, când gospodinele pregătesc cea mai mare parte
a mâncărurilor tradiţionale, definitivează curăţenia şi fac ultimele retuşuri la hainele pe care le vor
îmbraca la Înviere şi în zilele de Paşti. Tradiţii în Sâmbăta Mare: se sacrifică mielul şi se prepară
drobul, friptura şi borsul de miel.
De Paşte nu se pregatesc foarte multe feluri de mâncare.La miezul nopţii, lumea porneşte în linişte
spre biserică, pe drum se vorbeşte în şoaptă, iar la slujbă toată lumea stă cu mare evlavie.
De Înviere pe dealuri şi pe coline, izbucnesc flăcări puternice : Sunt « focurile de veghe », care în
unele sate sunt aprinse şi ard tot cursul nopţii, luminând nu numai dealurile ci şi văile. În jurul lor stau
roată oamenii istorisind întâmplări din viaţa lui Iisus după Sfânta Scriptură a Noului Testament.
Flăcăii şi băieţii sar pe deasupra focului, pentru ca vrăjitoarele şi fermecătoarele să n-aibă nici o putere
asupra lor.
În noaptea Învierii, fiecare gospodar sau gospodină, fiecare ins mic sau mare, tânăr sau bătrân, care
ia parte la Înviere trebuie să aducă cu sine şi o lumânare pe care o aprinde de la preot, apoi înconjoară
de trei ori biserica şi o ţine aprinsă tot timpul săvârşirii Sfintei Învieri. După Înviere, fiecare se
întoarce acasă cu lumina aceasta aprinsă; în cele mai multe părţi este numită “lumina Învierii”. După
ce păşesc peste prag, se închină, iar apoi sting lumânarea în grindă, afumând-o pe aceasta în semnul
crucii. După numărul acestor cruci se socoteşte numărul anilor de când e casa sau câţi ani s-a trăit în
ea.
După ce iau lumina, oamenii merg în cimitir la căpătâiul morţilor familiei şi aprind şi acolo
lumănări, ca şi cei trecuţi dincolo să ştie că a venit Învierea Domnului. Lor li se dă de pomană şi în
ziua de Inviere, dar şi în a doua zi de Paşti, când întreg satul, într-un alai merge la cimitir, preotul face
slujbă la fiecare mormânt, iar familia dă de pomană ouă roşii, prăjitură, ţuică.
Lumânarea de la Înviere e păstrată cu cea mai mare sfinţenie tot anul pentru a o avea la îndemână şi
a o putea aprinde la întâmplări primejdioase. În Banat există datina să se folosească lumina aceasta şi de
către fetele cele mari pentru a fi bine văzute când se duc la jocuri. Când rosteşte preotul întâia oară
cuvintele “Hristos a Înviat” fetele bătrâne care asistă la Înviere şoptesc : “Eu să joc înainte”, pentru a se
mărita. Tot atunci, vânătorii zic: “Vânat prind”, iar pescarii, “Peşte prind”, în credinţa populară
existând tradiţia că, rostind cuvintele, vor avea în decursul anului spor la vânat şi la pescuit.
Slujba Învierii se termină abia la revărsatul zorilor când lumea se pregăteşte de plecare.După
aceasta, este miruit de preot, fiecare iese în pridvorul bisericii unde primeşte „paştele”. Acasă, toţi
membrii familiei se spală cu apă proaspătă pentru ca să fie veseli, rumeni la faţă şi să aibe noroc la bani
tot anul. După ce se închină la icoană, se aşează cu toţii la masă, ciocnesc ouă roşii, mănâncă pască,
cozonac, friptură de miel .
O datină veche se mai păstrează în unele sate din Banat: într-un lighean se pune un ou roşu ,
sau o monedă de argint .Deasupra se toarnă apă neîncepută adusă chiar atunci de la fântână. Toţi ai
casei se spală pe rând dându-şi fiecare cu oul roşu peste obraz zicând:,,Să fiu sănătos şi obrazul să-mi fie
roşu ca oul; toţi să mă dorească şi să mă aştepte aşa cum sunt aşteptate ouăle de Paşti .” După aceea,
luând moneda de argint în mână dă cu ea peste faţă, zicând :,,Să fiu mândru(ă) şi curat (ă) ca argintul “ .
Fetele mai zic: ,,Să trec la joc din mână-n mână ca şi banul; să fiu uşoară ca şi cojile de ouă care trec
plutind pe apă”. În unele locuri, se pun în lighean şi crenguţe de busuioc.
În Banat, la micul dejun din prima zi de Paşti, se practică tradiţia tămâierii bucatelor. Apoi fiecare
mesean primeşte o linguriţă de paşti (vin + pâine sfinţite). Întorşi de la biserică, în ziua de Paşti,
membrii familiei se aşază la masă, gustând mai întâi din ouăle şi pasca sfinţite. Dupa ce îşi potolesc
foamea ciocnesc câte un pahar de băutură. Ouăle se ciocnesc după un anumit ritual: persoana mai în
vârstă (de obicei bărbatul) ciocneşte capul oului de capul oului ţinut în mână de un comesean, în timp
ce rosteşte cunoscuta formula ,,Hristos a Înviat!”, la care se răspunde cu: ,,Adevărat a Înviat!”. După
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credinţa populară, e bine de ţinut minte cu cine ai ciocnit întâi pentru că, dacă din întâmplare te
rătăceşti în vreo pădure, n-ai decât să-ţi aminteşti cu cine ai ciocnit întâi de Paşti şi imediat găseşti
drumul pe unde ai venit. Masa din prima zi de Paşti este un prilej de reunire a familiei, decurgând
după un adevărat ritual. De pe masa de Paşti nu pot lipsi: ouăle roşii, caşul de oaie, salata cu ceapă
verde şi ridichi, drobul şi friptura de miel, pasca umplută cu brânză sau smântână şi, mai nou, cu
ciocolată. Familia îşi se petrece în linişte, fără muzică şi gălăgie. Bătrânii ies apoi la porţile caselor şi
vorbesc, povestesc. În unele sate se angajează lăutari, şi acolo, după-masa, în mijlocul satului, se adună
toţi, tineri şi bătrâni şi petrec.
În mai multe din Banat există obiceiul ca, a doua zi de Paşti, tinerii să stropească fetele, iar acestea,
la rândul lor să le dea băieţilor de băut şi să le ofere daruri căci se crede că nici unei fete nu-i va merge
bine dacă nu este udată. Înainte vreme, stropitul se făcea cu apă de fântână; astăzi este datina ca fetele
să fie udate cu apă de colonie.
Cea dintâi săptămână după Paşti, numită pretutindeni Săptămâna Luminată - cine moare în acest
interval, şi mai ales în ziua de Paşti, merge de-a dreptul în rai pentru că lumina raiului străluceşte
fiecăruia care moare în această săptămână şi pentru că în timpul acesta uşile raiului sunt deschise, iar
cele ale iadului închise. Cel care moare este primit în rai, indiferent de păcatele care le-a făcut căci toate
i se iartă. Şi cel care se naşte în această zi, şi mai cu seamă când trage clopotul întâia oară la biserică,
este un om norocos pentru toată viaţa.
Duminica imediat următoare Învierii - Duminica Tomii - este cunoscută în popor ca Paştele mic. În
această zi, în unele locuri există obiceiul ca tinerii „să se lege fraţi”. Legământul se face „pe sânge”, „pe
datul mâinilor” sau „pe păr”. La „frătia pe păr”, cei doi îşi smulg din cap câte un fir de păr pe care îl
îngroapă apoi amândoi în acelaşi loc, numai de ei ştiut.
Paştele este sărbătoarea sărbătorilor, deoarece ne aminteşte de Învierea Mântuitorului, cea mai mare
minune făptuită pe Pământ.
În mijlocul atâtor frumuseti au luat fiinţă datinile şi baladele noastre, basmele şi poveştile pe care
strămoşii le-au păstrat ca pe o comoară de mare preţ. Şă daca toate acestea ne-au rămas nealterate e
pentru că am ştiut să le păstrăm şi să le închidem în sertarele creierului şi ale inimii ca pe nişte
nepreţuite relicve devenind adevărate comori morale. Prin bogăţia, vitalitatea şi originalitatea lor cu
siguranţă vor atinge veşnicia.
Chiar dacă tendinţa epocii contemporane este de a se rupe de o parte dintre datini şi de valorile pe
care acestea le susţin, fiecare dintre noi avem o mare datorie- aceea de a ne şti originile, rădăcinile,
trecutul.
Încă de la cea mai fragedă vârstă trebuie să-i facem pe copii să înteleagă că: “ chiar dacă omul este
pieritor, datinile şi obiceiurile acestui popor trebuie să dăinuie”. Prin multe din activităţile desfăşurate
la noi în grădiniţă am încercat să sădim în sufletul pur al copiilor dragostea şi respectul faţă de aceste
sărbători creştine, faţă de tradiţiile noastre milenare.
Astfel în grădiniţăa noastră am organizat „Ziua porţilor deschise” cu ocazia Paştelor, unde copiii
alături de părinţi, cadre didactice, preoţi au înţeles care este semnificaţia sărbătorilor pascale,
obiceiurile şi tradiţiile din satele bănăţene, au vopsit ouă, au realizat decoraţiuni cu care să-şi
împodobească casele, au pregătit şi oferit mici daruri pentru copiii nevoiaşi.
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Datini de Paşte - ouăle roşii
Lucaciu Gabriela
Grădiniţa nr. 28, Sibiu
Se spune, că în Vinerea Patimilor Domnului Iisus Hristos, când acesta era răstignit pe cruce şi
suferea pentru păcatele noastre, în cetatea Ierusalimului a venit o femeie din alt oraş, care aducea cuiva
un coş cu ouă.
Pe cănd trecea prin oraş, a auzit că Domnul nostru Iisus Hristos, a fost osândit la moarte şi
răstignit pe dealul Golgota. La această veste cutremurătoare, inima ei a fost străpunsă de o mare
durere. Mântuitorul trecuse o data şi prin oraşul ei şi îi vindecase fiul ce zăcea bolnav.
Aşa cum era, purtând coşul cu ouă, a alergat întrun suflet la Golgota. Când a ajuns, l-a văzut pe
Iisus Hristos răstignit şi soldatii lânga el, păzind-ul. Din mâinile şi picioarele sfinte ale Domnului,
stropi mari de sânge curgeau şiroind şi căzând în ţărâna, lângă crucea lui.
Femeia a aşezat coşul ei cu ouă acolo jos lânga crucea Domnului, s-a rugat plângând de durere şi
frângându-şi măinile a zis:
-Doamne Iisuse Hristoase, mâinile tale care au făcut numai bine şi picioarele tale care au umblat să
mântuiască, iată oamenii răi le-au străpuns...!
-Binefăcătorul meu şi vindecătorul fiului meu, cum se poate ca tu să fii răstignit, tu care ai făcut
numai bine tuturor oamenilor. Te rugăm, iartă-ne şi lasă-ne un semn, să ne aducem aminte de patimile
tale.
Când s-a ridicat femeia de jos, ouăle din coşul ei erau toate roşii de sângele care picurase peste ele,
din rănile Domnului.
In dimineaţa Invierii, a mers şi ea cu alte femei şi cu apostolii, la mormântul Domnului, pe care l-au
găsit gol şi atunci au spus toţi cu bucurie, unii altora: „Hristos a înviat!”
Plină de lumina învierii, femeia spunea tuturor despre ouăle roşii din coşul ei, care era semnul
Patimilor pe care Domnul i-l lăsase. Cu ochii strălucind de bucurie, ea împărţea tuturor câte un ou
roşu, spunându-le: „Hristos a înviat!”
De atunci în fiecare an, în Vinerea Mare, femeia aceea credincioasă îşi pregătea căte un coş cu ouă
roşii în amintirea Răstignirii şi Învierii Domnului, pe care le împărţea copiilor şi oamenilor săraci,
povestindu-le despre Patimile Domnului Iisus Hristos, răbdate pentru mântuirea oamenilor.
De la femeia aceea a ramas obiceiul vopsirii ouălelor, până în ziua de azi.
Oul roşu şi frumos
De-nvierea lui Hristos
Toţi copiii îl ciocnesc
Şi pe rând aşa rostesc:
Noi cu sufletul curat, spunem Hristos a-nviat!
Bibliografie:
Nicu D.Octavian, Valentin Bădescu, Sorin Filip, Îndrumător elemente de educaţie religioasă pentru
învăţământul preşcolar, Bucureşti, Grafika Print, 1999, pg.33-34
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Alecsie Iozefina
profesor învăţământ preşcolar, Şcoala Gimnazială Sălcuţa, Dolj
In Oltenia convietuiesc oameni pentru care traditia a insemnat ceva aproape sacru, cu reguli de
bunăcuviinţă crestină, cu obiceiuri si randuieli bine conturate si respectate cu sfinţenie.
Locuitorii Olteniei, ca de altfel toti românii, gandesc într-o maniera latina si sunt, împreună cu
grecii, unul dintre cele mai vechi popoare crestine în sud-estul Europei. Oamenii din Oltenia sunt
mândri, iubitori, sociabili, isi iubesc locul si nu ezită să il arate celor ce doresc sa il vadă. In
înregistrarile istoriei, populţtia care traieşte la Nord de fluviul Dunarea (geţii) au fost menţionaţi
prima data de Herodot in secolul al 4 lea î.Hr. Barbaţii au fost recunoscuţi pentru curajul lor in luptă,
poate aceasta fiind o explicaţie de ce ei au ramas principala populaţie etnică in aceasta regiune in ciuda
războaielor şi a multor ani de colonizare romană şi a atacurilor popoarelor migratoare. Este adevarat
că influenţele lor au lasat urme in vocabularul, obiceiurile, tradiţiile si mâncarea românilor.
Paştele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creştine, care comemorează
evenimentul fundamental al creştinismului,Învierea lui Iisus Hristos, considerat Fiul lui Dumnezeu în
religiile creştine, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare. Data de început a Paştelui
marchează începutul anului ecleziastic creştin. Există unele culte creştine care nu sărbătoresc Paştele.
Data celebrării Paştelui are la bază două fenomene astronomice: echinocţiul de primăvară şi mişcarea
de rotaţie a Lunii în jurul Pământului. Astfel, Paştele se serbează în duminica imediat următoare
primei luni pline după echinocţiul de primăvară.
Paştele creştin are o durată de 40 de zile, cuprinse între sărbătoarea Învierii Domnului (prima
duminică de Paşti) şi sărbătoarea Înălţării Domnului, care se celebrează la 40 de zile de la Înviere, întro zi de joi. Primele 3 din cele 40 de zile pascale sunt zile de mare sărbătoare.
Sărbătoarea Paştilor este precedată de o lungă perioadă de post, în care se comemorează
evenimentele premergătoare Învierii Domnului. Ultima săptămână dinPostul Mare, numită
Săptămâna Patimilor,începe în Duminica Floriilor, când sesărbătoreşte intrarea lui Iisus Hristos în
Ierusalim, şi se sfârşeşte în Sâmbăta Mare.Este săptămâna în care sunt comemorate patimile lui Iisus,
răstignirea şi moartea.
Obiceiuri de Paşti- Cel mai răspândit obicei creştin de Paşti este vopsirea de oua rosii, a căror
prezenţă este obligatorie pe masa de Paşti, deşi în prezent se vopsesc ouă şi de alte culori (verzi,
albastre, galbene,etc.). În folclorul romanesc există mai multe legende crestine care explică de ce se
înroşesc ouă de Paşti şi de ce ele au devenit simbolul sarbatorii Invierii Domnului. Una dintre ele
relatează că Maica Domnului, care venise să-şi plângă fiul răstignit, a aşezat coşul cu ouă lângă cruce şi
acestea au fost înroşite de sângele care picura din rănile lui Iisus . Oul - simbolizează Învierea. Ouăle
roşii aveau menirea de a ţine răul departe şi simbolizau sângele lui Hristos.
Cu ocazia sărbătorilor Pascale gospodinele prepară şi alte mâncăruri tradiţionale: pască, cozonac,
drob. Unele obiceiuri asociate acestei sărbători, cum ar fi iepuraşul de Paşti sau căutarea ouălor
colorate s-au răspândit şi printre necreştini.
Pasca - se coace de către gospodinele creştine numai o dată pe an, de Sfintele Paşti. Ea are o formă
rotundă pentru că se crede că scutecele lui Hristos au fost rotunde. Având la mijloc o cruce, pasca este
împodobită pe margini cu aluat împletit. În momentul în care se pune în cuptor, femeile de la ţară fac
semnul crucii cu lopata pe pereţii cuptorului, spunând: "Cruce-n casă,/ Cruce-n piatră,/Dumnezeu cu
noi la masă,/ Maica Precista la fereastră"
Legenda pascăi care spune că, în timp ce predica împreună cu Apostolii, Iisus a fost găzduit la un
om foarte primitor care le-a pus în traistă, la plecare, pâine pentru drum făra ştirea lor. Întrebându-l pe
Hristos când va fi Paştele, Mântuitorul le-a spus “că atunci când vor găsi pâine în traistă. “ Căutând
apostolii au găsit în traistă ce le pusese acel om. De atunci fac femeile pască.
Crucea - simbolizează crucificarea, opusul Învierii. Totuşi, la consiliul de la Nicaea, în anul 325
d.H., Constantin a decretat că întocmai crucea să fie simbolul oficial al creştinismului. Crucea nu este
numai simbolul pascal, ea este utilizată foarte mult şi de biserica catolică, ca simbol al credinţei.
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Iepuraşul nu este o inovaţie modernă şi simbolizeazăfertilitatea. Simbolul provine încă din vremea
festivalurilor păgâne de Eastre. Simbolul pământesc al zeiţei Eastre era iepurele.Germanii au adus cu ei
simbolul iepuraşului pascal în America. Numai după războiul civil devine răspândit ca fiind simbol
creştin. De fapt sărbătoarea Paştelui nu era celebrată înAmerica până la acea dată.
Mielul -reprezintă victoria vieţii asupra morţii.Îl simbolizează pe Mântuitor care s-a jertfit pentru
păcatele lumii şi a murit pe cruce ca un miel nevinovat.Mieii sunt membrii turmei luiDumnezeu.
Măgarul - crucea albă de pe greabăn, măgarul o are graţie faptului că L-a adus pe Iisus la Ierusalim
în Duminica Floriilor
Fluturele Simbolizează viaţa lui Iisus: - omida reprezintă întruparea omenească;- coconul este
moartea trupească, - fluturele simbolizează Învierea.
Lumânarea de Înviere - este cea care în noaptea Învierii fiecare credincios o poartă în mână şi pe
care o va aprinde din lumina adusă de preot de pe masa Sfântului Altar. Această lumânare este
simbolul Învierii, al biruinţei vieţii asupra morţii şi a luminii lui Hristos asupra întunericului
păcatului. Mulţi păstrează restul de lumânare rămasă nearsă după slujbă şi o aprind în cursul anului în
cazul în care au un mare necaz în casă.
Duminica Floriilor• Floriile deschid pentru toţi românii ortodocşi ciclul sărbătorilor pascale, care
se încheie o dată cu Înălţarea lui Iisus (la 40 de zile de la Sărbătoarea Paştelui). Evocând intrarea
Mântuitorului în Ierusalim călare pe asin, întâmpinat de o mulţime cu flori şi ovaţii, Floriile
reprezintă în acelaşi timp o sărbatoare în care elementele creştine şi cele precreştine se îmbină în mod
fericit, rezultând tradiţii şi obiceiuri extrem de pitoreşti. În ziua de Florii nu se lucrează, iar în toate
casele de la sate se coc pâini din făină de grâu împletite şi ornate cu cruci, care se dau de pomană la
săraci.Se spune că aşa cum va fi vremea de Florii, aşa va fi şi de Pasti. În unele sate din Oltenia se mai
păstrează încă obiceiul de a colinda de Florii.
Praznic împărătesc, sărbătorit cu o săptămână înaintea Sfintelor Paşti în toată Biserica
Creştină,Floriile nu înseamnă numai ramuri de salcie şi măslin. Mulţimile l-au întâmpinat pe Iisus cu
ramuri de finic şi măslin la intrarea triumfală în Ierusalimdintr-un prinos de bucurie, ca un semn al
biruinţei împotriva morţii înfăptuite prin învierea lui Lazăr.An de an, acest semn al prea-plinului
biruinţei prevesteşte Paştele, înnoieşte sufletul, netezeşte cărările dintre oameni, dezvăluie bunătatea şi
dărnicia din noi.
De Florii: Intrarea Domnului in Ierusalim!
Obiceiuri din Săptămâna Mare Postul Paştelui se încheie cu Săptămâna Mare, a patimilor lui
Hristos. În SăptămânaMare se face curăţenie generală în gospodarii.Curţile sunt măturate, şurile sunt
curăţate de gunoaie, gardurile sunt reparate, şanţurile sunt curăţate de nămol şi adâncite. Casele
trebuie să strălucească de curăţenie pentru ca ele "te blestemă dacă Paştile le prind necurăţate". În
lunea Săptămânii Mari se scoate totul la aerisit, se lipesc şi se văruiesc casele iar mobilierul este spălat şi
reparat.
Până la Joia Mare, femeile se străduiau să termine torsul de frica Joimăriţei care, în imaginarul
popular era o femeie cu o înfăţişare fioroasă ce pedepsea aspru lenea nevestelor sau a fetelor de măritat.
Uneltele de tortură ale Joimăriţei erau căldura, oala cu jăratec, vătraiul sau cârligul pentru foc.Această
fiinţă mitologică folosea mijloace cumplite de tortură: ardea degetele şi mâinile fetelor şi femeilor
leneşe, le pârlea părul şi unghiile şi incendia fuioarele de cânepă găsite netoarse. De multe ori nici
flacăii leneşi, cei care nu terminau de reparat gardurile sau nu îngrijeau bine animalele pe timpul iernii,
nu erau iertaţi de aceste pedepse.
Conform tradiţiei, în noaptea ce premerge Joia Mare sau în dimineaţa acestei zile se deschid
mormintele şi sufletele morţilor se întorc la casele lor. Pentru întâmpinarea lor se aprindeau focuri
prin curţi, în faţa casei sau în cimitire, crezându-se că, astfel, ei aveau posibilitatea să se încălzească.
Focurile de Joi-Mari erau ruguri funerare aprinse pentru fiecare mort în parte sau pentru toţi morţii
din familie şi reprezentau o replică precreştină la înhumarea creştină dinVinerea Mare.
Joia Mare – vopsitul, încondeiatul şi potcovitul ouălor• Înroşitul ouălor reprezintă
înfrumuseţarea prin vopsire şi încondeiere a Ouălelor de Paşte, substitute ale divinităţii primordiale,
pentru a fi jertfite şi mâncate sacramental la sărbătorile pascale. Încondeiatul ouălor reprezintă în
frumuseţarea cu motive antropomorfe,zoomorfe, fitomorfe, schiomorfe a ouălor jertfite la Paşti,
simbol al divinităţii care moare şi renaşte anual.
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Vinerea Patimilor Ultima vineri din Postul Mare este numită Vinerea Paştilor, Vinerea Patimilor,
Vinerea Neagră, Vinerea Seacă sau Vinerea Mare.Conform tradiţiei creştine, este, ziua în care Iisus a
fost răstignit şi a murit pe cruce pentru răscumpararea neamului omenesc de sub jugul pactului
strămoşesc. Din această cauză Vinerea Mare este zi de post negru. În Vinerea Mare este interzis a se
face copturi. Există credinţa că dacă cineva se încumetă a coace în această zi face mare păcat iar coptura
nu este mâncată nici măcar de peşti.
Sâmbăta Mare Este ultima zi de pregătire a Paştilor, când femeile trebuie să pregătească marea
majoritate a mâncărilor, să deretice prin încăperi şi să facă ultimele retuşuri la hainele noi pe care
urmau sa le îmbrace în zilele dePaşti. De obicei, în Sâmbăta Mare are loc şi sacrificiul mielului, din
carnea căruia se pregătesc mâncări tradiţionale olteneşti: drobul,friptura de miel, ciorba de
păcele,stufat
Invierea Domnului
La Sărbătoarea Paştelui în zona Olteniei, la slujba de Înviere, credincioşii aduc în coşul pascal,
pentru binecuvântare, ouă roşii, cozonac şi…cocoşi albi. Cocoşii sunt crescuţi anume pentru
împlinirea acestei tradiţii. Ei vestesc miezul nopţii: datina din străbuni spune că, atunci când cocoşii
cântă, Hristos a Înviat! Cel mai norocos este gospodarul al cărui cocoş cântă primul. Este un semn că,
în anul respectiv, în casa lui va fi belşug. După slujba, cocoşii sunt dăruiţi oamenilor săraci . Pe lângă
datina coşului pascal, se mai păstreză câteva obiceiuri deosebite: ele vestesc întâmpinarea Paştelui cu
bucurie şi dragoste pentru semeni.
Înălţarea Domnului, Potrivit Faptelor Apostolilor, Iisus, după Înviere, s-a arătat Apostolilor timp
de 40 de zile, după care s-a înălţat la cer, în prezenţa lor. Spiritualitatea Înălţării se întemeiază pe
speranţă. Creştinii privesc la casa cerească ce-i aşteaptă, trăind încă pe pământ în realitatea lumii noi în
care domneşte Hristos.
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Obicei de Florii în Mărginime
Prof. Doiniţa Costăchescu
Grădinita nr.41 Sibiu

In Sâmbata Floriilor ,în Săliştea Sibiului-Marele Sat al Valahilor aşezat la poalele
munţilor Cibin –copiii de la gradiniţă si cei din clasele primare se adună ,cu totii îin curtea
şcolii ,insoţiţi fiind de preoţi ,educatoare ,invăţători ,părinţi si bunici .
De acolo, pornesc încolonaţi înspre Luncă, unde repetă sub îndrumarea preoţilor
parohi melodia Floriilor. Totodată, în aşteptatrea momentului slujbei de vecernie,rup mlădite
de salcie din numeroşii arbori ce sustin malurile raului Negru .
Cu bratele incarcate cu stâlpări de salcie ,copiii străbat într-un lung cortegiu străzile
localităţii ,până la intrarea principală a Bisericii celei Mari .În tot acest timp este intonat
cântecul închinat acestei mari sărbători de catre Picu Pătruţ. De la poartă si până la intrarea în
pronaos ,fluturând stâlpările de salcie,copiii trec printr-un adevărat tunel creat de credincioşii
prezenti spre a reface, in chip simbolic, evenimentul intrării in Ierusalim a Mântuitorului .
Pentru acest ceremonial ,Picu Pătrut (1812-1872) –om de cultură autodidact, crâsnic al
Bisericii Mari , copist, miniaturist ,autor de poeme si cântece de factură biblică ,monah si
eclesiarh –a compus melodia a ceea ce avea sa devină in timp un simbol al Floriilor la Săliste :
,,O,o,o,o fratilor !
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Cântandu-l de la plecarea din Luncă si până în Biserică ,loc în care sunt depuse mlăditele
de salcie ,copiii se transformă în sacerdoţi ai unui act încarcat de simbolurile sacralităţii
.Sfinţite de către preoţi ,sălciile sunt împarţite credincioşilor imediat după ce aceştia au
sărutat Evanghelia si crucea .Apoi,mlăditele sunt duse în cimitir, spre a fi înfipte in tărâna
mormintelor, sau acasă unde sunt puse în jurul icoanelor. În ziua de Florii preoţii oficiază
ungerea cu mir cu aceiaşi mâţisori ai ramurilor de salcie .
Veniţi cu toţi d’impreună,
Să-mpletim şi noi cunună,
De odrasle înverzite
Şi de stâlpări înflorite -bis
O, o, o,..fraţilor

Sioane, Ierusalime
Iată că-mpăratul vine.
Glăsuieşte întru sine
Osana, întru-nălţime -bis
O, o, o, fraţilor

Pe Iisus să-ntâmpinăm
Şi Lui să ne închinăm
Şi ale noastre veşminte
Să le-aşternem înainte -bis
O, o, o,..fraţilor

Veniţi şi noi să-L primim,
Cei ce Sionul iubim.
Că vine pe mânz şezând
Împăratul mântuind. –bis
O, o, o,..fraţilor

Tot omul să I se-nchine,
Că Iisus acuma vine,
Pe asin încălecând,
Cu dreapta blagoslovind. –bis
O, o, o,..fraţilor
Să-mplinească proorocia
Care-a scris-o Isaia,
Feţii Sionului scrie,
Că-mpăratul o să vie. -bis
O, o, o,..fraţilor
Veniţi cu glas mângâios
Să lăudăm pe Hristos,
Cu glasul coconilor
Şi al sugătorilor. – bis
O, o, o,..fraţilor

Iisus vine cu blândeţe,
Ca pe noi să ne înveţe
Pe asin se umileşte,
Că mândria n-o pofteşte -bis
O, o, o,..fraţilor
Muntele Sionului,
Biserica Domnului,
Muntele cu umbra deasă,
O fecioară prea aleasă -bis
O, o, o,..fraţilor
Astăzi toate prăznuiesc
Şi pe Domnul preamăresc.
Strigă tu, Ierusalime:
Osana, întru ‘nălţime! -bis
O, o, o,..fraţilor
Şi acum până-n vecie,
Mila Domnului să fie.
La mulţi ani cu sănătate,
De Iisus să aveţi parte -bis
O, o, o,..fraţilor

Veniţi şi noi să-l primim,
Cei ce Sionul iubim,
Asine negrăitoare,
De Dumnezeu purtătoare. –bis
O, o, o,..fraţilor
Osana dintr-o ‘nălţime,
Este cuvântat de bine,
Sionul să I se-nchine,
Că Iisus acuma vine. -bis
O, o, o,..fraţilor
Varianta cântată de Florii în anul 2009.
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti în Bucovina
Trifu Anca
Grădiniţa Nr.41, Sibiu
Paştele, cum denumesc românii sărbătoarea Învierii, îşi are etimologia în cuvântul ebraic pesah,
trecere. Paştele evreilor marca trecerea poporului ales prin Marea Roşie, din robia Egiptului, în
pământul făgăduinţei, Canaan. Din cele mai vechi timpuri religia s-a împletit cu tradiţia , datina şi
obiceiurile, pe care omul le-a respectat şi le-a transmis ulterior prin viu grai din generaţie în generaţie,
astfel înţelepciunea şi experienţa celor mai vechi strămoşi ajunge la noi sub forma obiceiurilor din
viaţa celor de la ţară, fiind purtătoarele unor informaţii, a unei experienţe şi înţelepciuni vechi. În
secolul XIX - XX tradiţiile au început din păcate să dispară încetul cu încetul, reuşind să se păstreze cu
precădere în lumea satului, acestea fiind adevărate centre de cultură de originalitate, în care ne regăsim
rădăcinile şi autenticitatea.
În toate aşezările din Bucovina, obiceiurile şi îndeletnicirile legate de Sfintele Sărbători de Paşti
definesc cu precădere personalitatea bucovineanului, un om liber şi puternic, gata să se elibereze de
„balastul” pe care îl simte aproape şi care poate să-i pericliteze curăţenia trupului său „îndesat” de
muntean şi a sufletului său drept şi neîntinat de creştin.
Cu precădere, pe Valea Moldovei, pe Valea Bistriţei Aurii, obiceiurile şi tradiţiile Paştelui
capătă o dublă semnificaţie în viaţa „cetăţilor”. Pe de o parte, aceste tradiţii fac să pregătească creştinul
pentru sărbătoarea Învierii Domnului, printr-o curăţire trupească şi sufletească, iar pe de altă parte, tot
prin aceste tradiţii şi obiceiuri se marchează venirea primăverii, o reînviere a naturii, a vegetaţiei, o
pregătire arăturilor, a fâneţelor, a animalelor pentru păşune.
Sărbătoarea Floriilor este cunoscută în Bucovina sub denumirea de Duminica Stâlparilor, iar
semnele din această zi sunt interpretate ca prevestiri pentru anul acesta. Se spune că după cum va fi
timpul în ziua de Florii, aşa va fi şi în ziua de Paşti, iar dacă de Florii ies broaştele, atunci vara va fi
frumoasă.
În duminica Floriilor se sfinţesc la Biserică ramurile de sălcii, ”mâţâşorii”, care încep a
înmuguri. Această ramură este dusă acasă şi aşezată la icoane pentru spor în gospodărie, dar şi pentru
fete pentru spor în dragoste. De asemenea ele se folosesc şi în caz de boală, punându-se sub perna celui
suferind sau pentru îmbunătăţirea vederii.
Obiceiuri de Florii – Obiceiul Lazariţelor şi ramurile de salcie
Înainte de a intra în Ierusalim, Hristos l-a înviat pe Lazar. Învierea lui Lazăr este simbolul
învierii viitoare a neamului omenesc. În popor se crede că Lazăr era un fecior tânăr, fratele fetei care sa căsătorit cu Dragobete, Cap de Primăvară. Potrivit tradiţiei, într-o sâmbătă Lazăr a plecat cu oile la
păscut, lasând-o pe mama-sa să facă plăcinte. Urcând într-un copac să ia muguri pentru animale, îşi
aduce aminte de plăcinte. Se grăbeşte să coboare, cade şi moare.
Potrivit legendei ca Lazăr ar fi murit de dorul plăcintelor, există obiceiul ca în această sâmbătă,
femeile de la ţară să facă ofrandă de pomenire a morţilor împărţind plăcinte de post. În ziua Floriilor,
oamenii merg cu ramuri de salcie la biserică, pentru a-L întâmpina tainic pe Hristos. Ele sunt sfinţite şi
puse la icoane. Se credea că nu e bine să renunţi la aceste ramuri dacă nu au venit celelalte Florii.
Oamenii le puneau şi pe pomii fructiferi, pentru a-i ajuta să rodească. Exista credinţa ca abia acum
pomii prind putere să rodească. De aceea, nu se plantau pomi înainte de Florii, de teama ca aceştia să
nu ramâna fără rod.
În ziua de Florii, stupii erau împodobiţi cu ramurile de salcie sfinţite, ca albinele să se bucure
de binecuvântarea divină. În unele sate, mâţişorii erau aruncaţi în curte cand începea să bată grindina.
Însă, ramurile de salcie aveau în principal menirea de a-i feri pe oameni de duhurile necurate. Ramura
de salcie sfinţită era utilizată şi în scopuri terapeutice. Oamenii înghiţeau mâţişori de pe ramura de
salcie, pentru a fi feriţi de diferite boli. Bătrânele se încingeau cu salcia ca să nu le mai doară şalele.
Exista şi obiceiul ca părinţii să-şi loveasca copiii cu nuieluşa de salcie, când veneau de la biserica.
Credeau că aşa vor creşte sănătoşi şi înţelepţi.
În săptămâna mare, cerul este închis.
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Urmează Săptămîna Mare, a Patimilor, în care se crede că dacă moare cineva, sufletul lui este
dus în Iad, căci Raiul este închis. Această săptămână este ţinută prin post strict. Marţea din se numea şi
Marţea Sacă, ţinându-se pentru dureri de cap şi pentru ca să nu sece laptele la vaci.
Cenuşa cu care se face focul în miercurea Paştilor, ca de fapt din toată această săptămână,era
bună pentru straturi. În Joia Mare, a Patimilor sau Joia Neagră se credea că morţii veneau pe la vechile
lor locuinţe şi ar rămâne până la Duminica Mare. Nu se spală rufe, ţinându-se ca o sărbătoare, iar dacă
se pune cloşca pe ouă ea va scoate numai cocoşi. Se dă de pomană uliului, pentru a nu mânca puii vara.
Se crede, că cine doarme în această zi va fi puturos tot anul.
Din Joia Mare nu se toarce până la Ispas (la Înălţare). În această zi se cere ca toţi din casă să
planteze un pom, crezând că se prind mai bine. Nu lipseşte nimeni seara de la Denia cea Mare, când
femeile tămâiază la cimitir pe cei morţi. Cine posteşte din Joia Mare până la Paşti, se crede că va şti cu
trei zile înainte când va muri.
Se colorează, se vopsesc cu culoarea roşie ouăle. Se crede că dacă moare cineva în sat în această
zi ouăle nu ies frumoase şi colorate bine. Vinerea Mare sau Vinerea Scumpă este ţinută cu stricteţe,
ajunându-se, mai ales pentru arsuri. Nu se coace şi nu se seamănă nimic. Dacă plouă în această zi, anul
o să fie bogat, dar zilele dintre Paşti şi Rusalii vor fi ploioase. Sâmbăta, dar şi Joia se face pasca, care are
formă rotundă, asemănătoare cu scutecele lui Iisus.
Cojile de ouă din care s-a făcut pasca se aruncă pe apă, pentru a vesti mai la vale, în josul rîului
venirea Paştilor. În această zi, unica din an, femeile ar avea voie să-şi bată bărbatul. Cine moare în
Sâmbăta Mare, nu este nici cu morţii nici cu vii.
Cine cade pe drumul spre Biserică, la Înviere, va avea mari probleme în acel an. În noaptea de
Paşti se deschid porţile Cerului, iar ceea ce ceri, Dumnezeu îţi va da. În ziua de Paşti, toţi membrii
familiei, veniţi de la Înviere, se spală întru-n vas cu apă neîncepută în care se află un ou roşu şi un
bănuţ de argint. Oul se pune pentru ca să fie toţi roşii şi sănătoşi ca oul, iar banul, ca să fie bogaţi şi
curaţi ca argintul.
Se gustă apoi, neapărat, prima dată din anafora de Paşti care a fost adusă în coşarcă unde s-au
sfinţit de preot bucăţi mai mici din cât mai multe feluri de mâncare, de la usturoi de leac până la bucăţi
de carne şi ouă încondeiate. .
În vechime cu precădere, dar şi azi, unii gospodari, vin de la Înviere cu lumânarea nestinsă şi
ocolesc casa, pentru izgonirea celui rău. Nu este bine să se cearnă făină sau să se bage mâna în solniţa
cu sare, căci îţi va transpira mâinile. Ciocnind ouăle, bărbatul cu femeia, a cui nu se va strica, acela va
trăi mai mult. Vânătorii puneau în puşcă anaforă pentru a atrage de ea mai mult vânat. Dacă oul
vopsit roşu, sfinţit de la Paşti, îl păstrezi patruzeci de zile fără să se strice este semn sigur că eşti un om
norocos.
Toată lumea în ziua de Paşti trebuie să tragă clopotele şi să bată personal toaca, semn al
apostolatului şi al răspândiri prin el a vestei Învierii. Umblatul copiilor după ouă roşii este o
continuare şi o transformare a vechi tradiţii când fiii se duceau la părinţi, nepoţii la moşi şi finii la naşi
cu pască şi cu ouă, ciocnind şi stând la masă cu ei, mai ales în a doua şi a treia zi de Paşti.
Ciocnitul ouălor, ca datină generală, se prelungeşte în toată Săptămîna Luminată cu reflexie
până la Ispas şi Rusalii. În Săptămîna Albă, Luminată, Cerul este deschis, după tradiţie, până la Ispas,
iar cine moare e fericit căci ar merge fără judecată direct în Rai, la Dumnezeu.
Toate aceste credinţe, tradiţii şi obiceiuri care se mai păstrează în mare parte şi azi am socotit
să le menţionez deoarece definesc sufletul bucovineanului. Ele în cea mai mare parte nu contravin
învăţăturii noastre creştine, ci dimpotrivă o întregesc şi o fac accesibilă, în înţelesul ei, creştinului de
rând.
Bibliografie
Ion Ghinoiu, „Mică enciclopedie de tradiţii româneşti”, Bucureşti, Editura Agora, 2008
Ion Ghinoiu, „Sărbători şi obiceiuri româneşti”, Bucureşti, Editura Elion, 2002
Simion Florea Marian, Sărbătorile la români, vol.II, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale
Române, 1994.

31

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Ciobanu Angelica
Prof. înv. preşcolar, Grădiniţa de copii Dobroteşti, jud. Teleorman
Sărbătoarea Paştelui, alături de cea a Crăciunului, este cea mai importantă a creştinătăţii. Am
mai fi noi oare aceeaşi dacă Iisus Hristos nu ar fi existat? Cu siguranţă, nu. De aceea , an de an,
sărbătorim aceste două evenimente majore. În jurul lor s-au creat numeroase obiceiuri. Astfel,
săptămâna ce precedă Învierea Domnului nostru este plină de semnificaţii. Începând cu Deniile şi
terminând cu ciocnirea ouălor, de două mii de ani, obiceiurile s-au cristalizat şi definitivat. Ouãle roşii
de Paşti nu pot lipsi de pe masa nici unui bun crestin la aceastã sãrbãtoare.
Legendele crestine leagã simbolul ouãlor roşii de patimile lui Iisus. Se spune cã atunci când
Iisus a fost bãtut cu pietre, cînd acestea l-au atins, s-au transformat în ouã roşii. Si se mai spune că Sf.
Maria, venind sã-şi vadă Fiul rãstignit, a adus nişte ouã într-un coş, care s-au însângerat stând sub
cruce. Se povesteste cã dupã ce Iisus a fost rãstignit, rabinii farisei au fãcut un ospãţ de bucurie. Unul
dintre ei ar fi spus: "Când va învia cocoşul pe care-l mâncam si ouãle fierte vor deveni roşii, atunci va
învia si Iisus". Nici nu si-a terminat bine vorbele şi ouãle s-au şi fãcut roşii, iar cocoşul a început sã
batã din aripi.
Rãstignirea si Învierea reprezintã eterna legãturã dintre moarte si viaţã, asa precum renaşte
natura în fiecare primãvarã, când se reia ciclul vieţii. Oul, el însusi purtãtor de viaţã, devine un simbol
al regenerãrii, al purificãrii, al veşniciei. În tradiţia popularã româneascã se crede ca ouãle de Paşti sunt
purtãtoare de puteri miraculoase: ele vindecã boli si protejeazã animalele din gospodãrie. În dimineaţa
primei zile de Paşti, copiii sunt puşi sã se spele pe fatã cu apa dintr-un vas în care s-au pus dinainte un
ou roşu si un ban de argint, pentru ca astfel copiii sã fie tot anul sãnãtoşi si rumeni la faţã precum oul
de Paşti si curaţi (de ce nu, si bogaţi ?) precum argintul.
La noi, de Paşti, ouãle nu se vopsesc doar in roşu, ci si în alte culori, realizând desene deosebit
de inspirate si frumos lucrate, în motive geometrice sau reprezentând plante, animale ori diferite
simboluri. Bucovina este recunoscutã pentru tradiţia - pãstratã si în zilele noastre - de a “încondeia” sau
“închistri” ouã. Armonia culorilor, delicateţea modelelor transmise din generaţie în generaţie si
mãiestria execuţiei, au transformat acest meşteşug în artã. Ouãle sunt încondeiate în trei-patru culori,
de obicei, ţinând cont şi de simbolul fiecãrei culori în parte: roşu (soare, foc, dragoste), negru
(eternitate, statornicie), galben (lumina, bogãţia recoltelor, tinereţea), verde ( forţa naturii, rodnicie,
speranţa), albastru (sãnãtate, seninul cerului). Ouã decorative de Paşti se mai fac cu vopsele în relief
(Vrancea, Putna Sucevei), împodobite cu mãrgele (Bucovina), din lemn (zona Neamţ) sau din lut
(Corund-Harghita). În unele pãrţi ale ţãrii sunt folosite ouã fierte, în alte zone, cele golite de conţinut.
Odinioarã, ouãle de Paşti erau vopsite în culori vegetale, astãzi se folosesc mai mult cele chimice.
Culorile vegetale erau preparate dupã reţete strãvechi, transmise din generaţie în generaţie, cu o mare
varietate de procedee si tehnici. Plantele folosite în acest scop, în funcţie de momentul când erau
recoltate, de timpul de uscare şi de modul în care erau combinate, ofereau o gama extrem de variatã de
nuanţe. Ouãle se ciocnesc la masa de Paşti (în toate cele trei zile ale sãrbãtorii) dupã un anumit ritual :
persoana mai în vârstã (de obicei bãrbatul) ciocneşte capul oului de capul oului ţinut în mânã de un
comesean, în timp ce rosteşte cunoscuta formulã “Hristos a Înviat !”, la care se răspunde cu: “Adevărat
a Înviat !”
Multe si frumoase sunt obiceiurile de Paşti pãstrate in România. Şi în sãptãmâna dinainte
(Sãptãmâna Mare) existã obiceiuri statornicite de veacuri, transmise din generaţie in generaţie.
Joia Mare, numitã si Joia Patimilor sau Joia Neagrã, este ultima joi din Postul Paştelui. Toate
slujbele, pomenirile si parastasele care au început în prima sâmbãtã a Postului Mare, dureazã numai
pânã în Joia Mare, zi în care se pomenesc din nou, morţii. În unele zone ale ţãrii se obişnuieşte sã se
ducã la bisericã bãuturã si mâncare, care se sfinţesc şi se dau de pomanã, de sufletul morţilor. În alte
regiuni, la bisericã se împart colivã si colaci. Joia Mare este consideratã o zi binefăcătoare si apãrãtoare
a morţilor. De aceea, morţii vin în fiecare an în aceastã zi la vechile lor locuinţe, unde stau pânã în
sâmbata dinainte de Rusalii. Deoarece în Joia Mare de obicei nu e prea cald dimineaţa, se fac focuri în
curtea casei, pentru ca morţii sã se poatã încãlzi. Este un semn al iubirii si respectului pentru cei
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adormiţi, care nu sunt uitaţi de cei dragi nici înainte, si nici în timpul Sãrbãtorilor de Paşti. Tradiţia
spune ca ouăle ce urmează sa fie înroşite de Paşti trebuie adunate din cuibar in miercurea din cea de-a
patra săptămâna a Postului Mare, pentru că nu se vor strica. Chiar dacă ouăle sunt stranse in
"Miecurea Paresimilor", vopsitul lor se face in joia din săptămâna dinaintea Paştelui si niciodata
vinerea.Tot potrivit tradiţiei, cu ocazia acestor sărbători se gătesc bucate specifice, cum ar fi pasca,
ouăle roşii (simbol al renaşterii) si mielul.Pasca este coapta o singura data pe an si are forma rotundă,
deoarece se crede ca scutecele Mântuitorului au fost rotunde.Mielul pascal isi gaseşte explicaţia prin
aceea ca la ieşirea evreilor din robia egipteana, aceştia au făcut o jertfa animală. Sacrificarea mielului
pascal a prefigurat jertfa mântuitorului la Golgota, iar credincioşii crestini au preluat gestul
sacrificiului.
Conform tradiţiei, înroşirea ouãlor de Paşti se face în Joia Mare, pentru cã se spune cã ouãle fierte
si vopsite în aceastã zi se pot pãstra pe tot parcursul anului, fãrã sã se strice. Se mai spune cã dupa Joia
Mare urzicile (mâncare de post) nu mai sunt bune de mâncat, pentru cã încep sã înfloreascã (“nunta
urzicilor”). Existã credinţa cã nu este bine sã dormi în Joia Mare, cãci cine doarme în aceastã zi va fi
leneş tot anul. În special dacã doarme o femeie, va veni Joimãriţa care o va pedepsi sã nu poatã munci
tot anul.
In Joia Mare , numita şi Joia Patimilor, se duce la biserică mâncare si băutură, pentru a se sfinţi si
apoi pentru a se da de pomană pentru sufletul morţilor. Tot atunci ,la Denia din această seară se dau
cocoşi de pomană pentru sufletul celor morţi fără lumânare, timp de şapte ani de-a rândul.
Simbolul oualelor roşii vine de la patimile lui Iisus Hristos, care a fost bătut cu pietre si care s-au
transformat in oua roşii si când Maria, mama Mântuitorului a venit la crucea unde era rastignit acesta,
cu un coş cu ouă care s-au facut roşii de la sângele curs de la acesta.
Vinerea Mare este ultima vineri dinaintea Sãrbãtorii de Paşti (din Sãptãmâna Mare ) şi se mai
numeşte si Vinerea Patimilor ( ziua patimilor si rãstignirii lui Iisus) sau Vinerea Seacã (pentru cã e zi
de post negru pentru cei mai mulţi români, adicã nu mãnâncã si nu beau nimic toatã ziua).Postul
negru este ţinut în credinţa cã Dumnezeu îl va feri pe cel care posteşte de toate bolile, îl va face sã fie
sãnãtos si sã-i meargã bine tot restul anului.În timp ce oamenii mai în vârstã se spovedesc si se
împãrtãşesc de mai multe ori pe an, cei tineri merg pentru aceste lucruri doar o datã pe an, in Vinerea
Paştilor.Conform tradiţiei, Vinerea Mare este ziua scãldatului: se crede cã cel care se cufundã de trei
ori in apã rece in Vinerea Seacã, va fi sãnãtos tot anul. Se spune cã dacã plouã în Vinerea Seacã anul va
fi bogat, cu recolte îndestulãtoare, iar dacã nu plouã, anul va fi secetos, neroditor. In Vinerea
Patimilor, Vinerea Mare, o tradiţie care nu s-a pierdut este ducerea de flori la biserică pentru Hristos si
trecerea pe sub masă de trei ori, ce semnifică poticnirile pe care le-a avut Mântuitorul atunci când si-a
cărat in spate propria cruce pentru rastignire. Tot acum foarte mulţi creştini tin post negru, fără apa si
mâncare, fiindca se mai numeşte si Vinerea Seaca, pentru a fi feriţi de boli si pentru a avea spor tot
anul. Cine se spovedeşte si se împartaşeşte in Vinerea Mare, va fi spovedit si împărtăşit pentru tot
anul. Tradiţia mai spune ca dacă va ploua in aceasta zi, anul va fi unul roditor si îmbelşugat, dacă nu va
ploua va fi unul secetos. O altă tradiţie este cea a scăldatului, care spune ca cel care se va scălda in apa
rece de trei ori, exact cum Ioan Botezătorul îi boteza pe oameni si chiar şi pe Hristos in apele
Iordanului, va fi sănătos pe tot parcursul anului. La Denia de vineri seară se cântă Prohodul Domnului
şi se ocoleşte biserica de trei ori, cu lumânări aprinse în mână. După ce se termină Denia creştinii
merg cu lumânările aprinse până acasă.
In aceasta săptămână mare, tradiţia este ca toate gospodinele sa facă curaţenie generală în casă, în
curte si grădini, simbol al renaşterii.
In Sâmbata Mare spre Duminica Învierii, toata lumea merge la biserică pentru a asista la Învierea
Domnului, pentru a lua lumină ca să o duca la cimitir morţilor din familie, dar si acasă, pentru a avea
lumină in viaţa şi în suflet, pentru a lua tradiţionalele Sfinte Paşti - anafură sfinţită şi pentru a lua flori
sfinţite, dintre cele care au fost duse in Vinerea Mare la biserică, pentru a le pune acasa la icoane.
În Duminica Învierii, obiceiul este ca oamenii sa poarte haine noi, semnificaţie a primenirii
trupului si a sufletului, iar dimineaţa se pune într-un ibric apa rece, un ou şi un ban de argint si se spală
cu aceasta apă pentru a fi rumenit in obraji ca oul, pentru a fi tari ca banul si pentru a avea belşug. În
această zi toate familiile merg la biserică, cu toţi membri, pentru a lua paşti şi a ciocni ouă roşii. Astfel,
toată comunitatea participă la sărbătoare. Copii mici sunt miruiţi iar paştiul se ia pe stomacul gol.
După ce se iese din biserică se mănâncă peşte pentru a fi uşor ca peştele tot anul. Drumul până la
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biserică şi înapoi se face pe jos, bărbatul fiind cel care salută:” Să le purtaţi sănătoşi!”, referindu-se
bineînţeles la haine. La acest salut se răspunde :”Mulţumim, asemenea!” Tot acum vine şi iepuraşul,
mult asteptat de copii, simbol al fertilităţii, care a fost o pasare rănită şi pentru a nu muri a fost
transformată de o zeiţa în iepuroaica, păstrându-şi capacitatea de a depune ouă si de aici, zicala că "vine
iepuraşul cu ouă".
Această sărbătoare este una dintre cele mai mari şi nu are numai o semnificaţie religioasă, ci şi
una de reunire a familiilor, de împacare si bucurie.
În prima zi de Paşti existã obiceiul de a se purta haine noi în semn de respect pentru aceastã aleasã
sãrbãtoare, dar si pentru cã ea semnificã primenirea trupului si a sufletului, asa cum se primeneşte
întreaga naturã odatã cu primãvara. Masa din prima zi de Paşti este un prilej de reunire a familiei,
decurgînd dupã un adevãrat ritual. De pe masa de Paşti nu pot lipsi: ouãle roşii, caşul de oaie, salata cu
ceapã verde si ridichi, drobul si friptura de miel, pasca umpluta cu brânzã sau smântânã şi, mai nou,
cu ciocolatã.
În a doua zi de Paşti s-a mai pãstrat ( în special in Transilvania ) obiceiul udatului, având
semnificaţia unui act de purificare. De obicei, feciorii stropesc cu apã sau cu parfum persoanele ieşite
în cale, în special fetele.
În fiecare primãvarã, se reaprinde în sufletul nostru flacãra speranţei si încrederii în Învierea din
veac, asa cum natura reînvie an de an, mai gingaşã cu fiecare ghiocel, mai caldã cu fiecare mărţisor, mai
plinã de taine cu fiecare mugur si fiecare frunzã…
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Ouăle de Paşti la români
Mălinaş Livia Antonina
Prof. înv.prescolar, Grădiniţa P.P. I.C. Brătianu, Drăgăşani, jud. Vâlcea
Sărbătorile de Paşti au constituit, încă din cele mai vechi timpuri, un reper calendaristic
inconfundabil, atât pentru poporul român cât şi pentru alte comunităţi creştine de pe bătrânul
continent”.„Înroşitul sau încondeiatul ouălor pare să aibă la bază virtuţile obiectului respectiv: sursă
primordială a vieţii pe pământ, a pământului însuşi şi chiar a întregului univers,… părinte al lumii, la
care, se adaugă aspectul (indicând imaginea limitării spaţiale de tipul cercului magic) şi valenţele pe
care i le conferă culoarea, care, la început, a fost cea roşie, reprezentând sângele, adică viaţa, dar şi
focul, puterea lui purificatoare. Încât, asocierea oului, ca factor dătător de viaşă, cu culoarea roşie a
focului semnifică viaţa lipsită de primejdii. Oul roşu devine astfel simbol al tinereţii, al sănătăţii
robuste, al vieţii senine.”
Nu poate fi ignorată, de asemenea, bogăţia uluitoare a modelelor ornamentale şi nici evoluţia
tehnicii de lucru, care, la aceste popoare, a ajuns să atingă perfecţiunea. Mai trebuie avut în vedere că la
popoarele de rit ortodox, unde slujitorii bisericii sunt mult mai toleranţi, practica înroşirii şi desenării
ouălor de Paşti a fost intens stimulată, impregnată de elemente religioase, mai întâi cu desene cu
caracter aniversar ale miracolului Învierii lui Iisus Hristos, vopsirii şi încondeierii ouălor atribuindu-lise obârşii creştine, în legătură cu acestea fiind puse în circulaţie numeroase legende, preponderent
ecleziastice la toate popoarele unde este cultivat obiceiul.”
Cu privire la obiceiul românilor de a întâmpina marea sărbătoare a Învierii Domnului cu ouă roşii,
acesta se situează pe la mijlocul veacului al XVII-lea, când, la Oradea se organiza şi târgul ouălor roşii,
unde „aceste obiecte ritual – ceremoniale se vindeau ca oricare altă marfă,… însemnând că obiceiul
ajunsese la o maximă înflorire şi se bucura, nu numai printre români, de cel mai larg interes.”
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Dar pentru că „ la acest bazar anual, care avea loc la începutul anului, cu patruzeci de zile mai
înainte de sărbătoarea de ouă roşii a ghiaurilor se adunau negustori din India, Yemen, din Arabia şi din
Persia, într-un cuvânt, din toate cele şapte clime vin sute de mii de oameni… încât această câmpie a
Oradei se umple de corturi şi de căruţe, împodobindu-se cu ele”.
Acest obicei a fost semnalat „patru decenii mai târziu, cam pe la 1700, şi în Ţara Românească,
atunci când, la curtea principelui Constantin Brâncoveanu jupânesele la care mergeau să le facă urări
de Paşti cei ce erau primiţi le ele în casă obişnuiau să le dea o basma (năframă) şi două ouă, ciudat
încondeiate cu flori de aur (lucru în care româncele erau neîntrecute). Şi acest lucru se obişnuia şi între
rude şi prieteni.”
Ca simbol al creaţiei, al zămislirii vieţii, oul a inspirat, din vechi timpuri, numeroase legende,
basme, o întreagă literatură. În cultura românească este suficient să amintim doi reprezentanţi de
seamă: Constantin Brâncuşi şi Ion Barbu, a căror operă gravitează în jurul acestui subiect, considerat
ca formă geometrică perfectă - "obiectul perfect". Originea colorării ouălor se pierde în negura epocii
precreştine, din timpurile când Anul Nou se sărbătorea la echinocţiul de primăvară. Ele erau date în
dar, ca simbol al echilibrului, creaţiei şi fecundităţii. Şi la romani, colorate în roşu, ouăle făceau parte
dintre darurile sărbătorii lui Janus şi erau folosite la diferite jocuri şi ceremonii religioase.
Obiceiul colorării ouălor s-a transmis creştinilor şi este încă practicat mai ales la popoarele Europei
şi Asiei. Spre deosebire de alte ţări ale Europei, unde obiceiul s-a restrâns sau a dispărut, la români a
înflorit, atingând culmile artei prin tehnică, materiale, simbolica motivelor şi perfecţiunea realizării.
Ouăle "încondeiate" ("împistrite" sau "muncite") s-au constituit, la români, într-o mărturie a datinilor,
credinţelor şi obiceiurilor pascale, integrându-se între elementele de o deosebită valoare ale culturii
spirituale populare, care definesc particularităţile etnice ale poporului nostru. Folclorul conservă mai
multe legende creştine care explică de ce se înroşesc ouăle de Paşti şi de ce ele au devenit simbolul
sărbătorii Învierii Domnului. Cea mai răspândită relatează că Maica Domnului, care venise să-şi plângă
fiul răstignit, a pus coşul cu ouă lângă cruce şi acestea s-au înroşit de la sângele care picura din rănile lui
Isus. Domnul, văzând că ouăle s-au înroşit, a spus celor de faţă: "De acum înainte să faceţi şi voi ouă
roşii şi împestriţate întru aducere aminte de răstignirea mea, după cum am făcut şi eu astăzi".
Tehnici:
Sunt două posibilităţi de pregătire a oului pentru "împistrire"- fierberea lui înainte sau golirea.
Acestea din urmă sunt păstrate ca ornament. Pentru ornamentare se foloseşte ceara caldă, cu care se
trasează desenul pe oul alb, după care se cufundă în culoarea pregătită dinainte. Când oul trebuie să
conţină mai multe culori, se cufundă succesiv în culori din ce în ce mai închise, după ce s-au "scris"
motivele cu ceară, tot succesiv. Pentru a îndepărta ceara, se pune oul aproape de o sursă de căldură şi
se şterge cu o pânză; apoi se unge cu ulei sau grăsime pentru a-i da strălucire.
Ornamente:
De-a lungul timpului, motivele ornamentale s-au complicat (ca şi culorile), chiar dacă semnificaţia
simbolică nu mai este cunoscută decât de bătrânele satului. Motivele predominante sunt cele
geometrice, fitomorfe, zoomorfe, antropomorfe sau naturaliste, reprezentând animale, păsări, sau
chiar scene biblice, în diferite combinaţii. Cromatica şi motivele decorative diferă de la zonă la zonă şi
chiar de la creator la creator, depinzând de imaginaţia acestuia.
În Muntenia şi Oltenia, motivele ornamentale sunt naturaliste şi cu mai puţine culori, Oboga fiind
unul din centrele cunoscute din judeţul Olt. În Moldova, cu cât înaintăm spre nord motivele şi
culorile sunt mai elaborate. Vestite sunt ouăle încondeiate de la mănăstirea Suceviţa al căror decor este
executat din mărgele. În Transilvania şi Banat găsim o mare varietate de modele şi culori atât la
români cât şi la minorităţile naţionale. Ţara Bârsei a atins un nivel deosebit prin fineţea desenului şi
compoziţiei ornamentale şi cromatice.
Ritualuri
Datorită încărcăturii simbolice religioase, ouăle încondeiate sunt folosite nu numai ca obiect de
decor, dar şi în practicarea unor ritualuri, din care semnificativ pare cel practicat în Bucovina: cojile
ouălor de Paşti, împreună cu alte resturi alimentare, sunt aruncate în râu, pentru ca apa să le poarte la
"Blajini" (fiinţe imaginare, încarnări ale copiilor morţi nebotezaţi, al căror loc de vieţuire se află la
"capătul lumii", aproape de Apa Sâmbetei); în felul acesta, şi Blajinii au ştire că pentru toţi creştinii a
venit Paştele.
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Paştile
Bancea Dorina
Prof. Liceul Tehnologic J.Lebel-Tălmaciu
Şcoala Gimnazială Tălmăcel
Sărbătoarea Paştelui este pentru români, alături de Crăciun, cea mai importantă din an, pentru care
fiecare familie se pregăteşte cu mult timp înainte prin postul ţinut cu atâta evlavie. In biserica
ortodoxă oamenii se pregătesc pentru întâmpinarea sărbătorilor de Paşti prin "postul Paştelui" numit
şi "Postul Cel Mare", post care durează 48 de zile. In mod oficial, postul începe dupa "Duminica
iertării", în ziua de luni a săptămânii a 7-a de dinaintea sărbătorii de Paşti.
Sărbătoarea Sfintelor Paşti nu este comemorarea unui eveniment din trecut, ci serbarea Învierii
Domnului. De Paşti nu suntem chemati de Biserică să ne aducem aminte de ceva ce nu mai este, ci să
participăm la Invierea lui Hristos care s-a petrecut şi se petrece tainic şi in zilele noastre. Nu
întâmplător cântăm în timpul Liturghiei pascale: "Astăzi toate s-au umplut de lumină, cerul şi
pământul şi cele de sub pămant" (din Canonul Sfintelor Pasti). De Sfintele Paşti avem parte de dialog,
pentru că Hristos este prezent. Nefiind absent, El răspunde chemării credincioşilor de fiecare dată ca
noutate. Aşadar, niciodată omul nu va putea spune că a ajuns să se plictisească de Paşti, din cauza
întâlnirii cu acelaşi limbaj liturgic. Şi pentru că omul nu poate cuprinde şi exprima cu mijloace lumeşti
cele dumnezeieşti, Hristos răspunde şi în zilele noastre în chip minunat: la Ierusalim, de Paşti, facliile
patriarhului Ierusalimului se aprind în mod miraculos în interiorul Sfântului Mormânt, locul de unde
Mântuitorul a înviat, după trei zile de la îngropare. E o minune care ne vesteşte că Invierea lui Hristos
este o realitate şi nu un mit.
Cel mai răspândit obicei creştin de Paşti este vopsirea de ouă roşii, a căror prezenţă este obligatorie
pe masa de Paşti, deşi în prezent se vopsesc ouă şi de alte culori (verzi, albastre, galbene etc.). În
folclorul românesc există mai multe legende creştine care explică de ce se înroşesc ouă de Paşti şi de ce
ele au devenit simbolul sărbatorii Învierii Domnului. Una dintre ele relatează că Maica Domnului,
care venise să-şi plângă fiul răstignit, a aşezat coşul cu ouă lângă cruce şi acestea au fost înroşite de
sângele care picura din rănile lui Iisus.
Printre motivele cele mai frecvente ale vopsirii ouălor putem menţiona: reprezentări animale,
frunze, spice de grâu, cruce, etc. Crucea este reprezentată în tradiţia românească la fel ca în cea rusă
sau moldovenească, de o cruce cu alte cruci mici la cele patru margini. Cu ocazia sărbătorilor Pascale
gospodinele prepară şi alte mâncăruri tradiţionale: pască, cozonac, drob. În tradiţia populară de la noi,
oul rosu de Paşti ar avea puteri miraculoase, de vindecare, de îndepartare a răului, fiind purtător de
sănătate, frumuseţe, vigoare şi spor.
Hristos a Inviat şi a biruit, pentru El şi pentru noi. Credem şi biruim prin Moartea şi Invierea lui
Hristos, murim pentru a învia şi înviem pentru a trăi în veci cu Hristos. Prin suferinţă şi moarte ne
bucurăm de Inviere; prin Inviere ne bucurăm şi triumfăm în triumful lui Hristos, ca triumf al nostru.
El a murit pentru noi şi a triumfat pentru noi. In Moartea Lui stă mântuirea noastră, în Invierea Lui
stă biruinţa noastră.
Invierea lui Hristos, al cărei imn - Troparul Paştilor - este cel mai triumfal pe care l-a cântat şi l-a
auzit vreodată neamul omenesc, creează în noi, creştinii, o stare sufletească ce nu se poate compara cu
nici una din cele prin care trec oamenii. Ea este efectul unei uşurări, unei bucurii, unei încrederi şi
unei nadejdi, pe care n-o poate produce în om, nici un alt fapt, nici un alt sentiment, nici o schimbare,
nici o emotie din cele ce pot incerca sufletul nostru. Imnul Invierii este un strigăt de triumf şi de
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bucurie care ne ridică până la cer, este o stare sufletească unică şi incomparabilă, este privilegiul şi
fericirea noastră de creştini!
Paştele este o sărbătoare religioasă întâlnită, cu semnificaţii diferite, în creştinism şi iudaism. Unele
obiceiuri de Paşti se regăsesc, cu semnificaţie diferită, în antichitatea anterioară religiilor
biblice.!Paştele şi-a păstrat până în prezent farmecul şi semnificaţia, fiind un moment de linişte
sufletească şi de apropiere de familie. Farmecul deosebit este dat atât de semnificaţia religioasă întotdeauna mai există o şansă de mântuire - cât şi de tradiţii: oul pictat, iepuraşul, masa cu mâncăruri
tradiţionale de Paşte - cozonac, pasca, miel, slujba de sâmbăta seara cu luarea luminii. Lumânarea
reprezintă lumina Învierii Domnului, a biruinţei luminii lui Iisus asupra întunericului iadului, a
binelui asupra răului şi a vieţii asupra morţii. Preotul aduce lumânarea aprinsă de la altar, iar creştinii
se apropie şi aprind lumânările. Cei mai mulţi duc “lumina” în casele lor şi păstrează lumânările
pentru a le aprinde în zilele în care sunt supăraţi, au necazuri sau când e vreme rea.
Pornind de la ziua de Paşti şi până în ziua de Ispas, oamenii se salută prin a spune "Hristos a
înviat!", răspunsul la acest salut fiind "Adevărat a înviat!". În ziua de Inălţare, oamenii spun: "Hristos
s-a înălţat!" şi răspunsul la aceasta este: "Adevărat s-a înălţat!"
Băieţii şi bărbaţii stropesc fetele şi femeile, în a doua zi a Paştelui, potrivit unui obicei străvechi
originar din Germania. Scopul este ca acestea să rămână frumoase pe tot parcursul anului. Grupuri de
săteni colindă prin sat până seara târziu, pentru ca nicio fată să nu rămână nestropită. La origine,
pentru stropit se foloseau găleţi cu apă de izvor, simbolul purificării încă din precreştinism, acestea
fiind înlocuite în prezent cu sticluţe de parfum. În satele populate de saşi există obiceiul împodobirii
fântânilor cu ouă colorate de Paşte.
Obiceiurile de Paşte nu diferă mult de la o zonă a lumii la alta, ci ţin în special de specificul
gastronomic. Peste tot se prepară mâncăruri tradiţionale, cum ar fi pasca la ruşi şi români
După slujba de Înviere de la miezul nopţii, are loc de loc prima masă de Paşte în familie.
Paştile creştinilor reprezintă sărbătoarea Învierii Domnului, după al cărui model vor învia toţi
creştinii, sărbătoare a luminii, prilej de bucurie sfântă. Oul e simbol al începutului şi nemuririi, ce
confirmă resurecţia, învierea şi renaşterea ciclică.

Sfintele Paşti la români
Botar Adela
Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud
“Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al Tău să vadă stricăciunea (Psalm
15, 10). Şi-i vor stăpâni pe ei cei drepţi şi ajutorul ce-l nădăjduiau din slava lor, se va învechi în iad
(Psalm 48, 15). Căci ai izbăvit sufletul meu de la moarte, picioarele mele de la alunecare, ca bine să plac
înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii (Psalm 55, 13). Din stăpânirea locuinţei morţilor îi voi
izbăvi şi de moarte îi voi mântui. Unde este, moarte, biruinţa ta? Unde-ţi sunt chinurile tale? Mila sta
ascunsă departe de ochii Mei!… (Osea, 13, 14)“
Prima zi a Postului Mare se mai numeşte şi Lunea curată, zi în care potrivit tradiţiei, oamenii
obişnuiesc să purifice, să cureţe spaţiul în care trăiesc prin obiceiuri, ritualuri. În Banat de exemplu,
prima zi de post se numeşte Spolocanie. Atunci oamenii se spală cu băutură la cârciuma satului de
mâncarea de dulce pe care au consumat-o până acum. În trecut, la aceste petreceri cu băutură
participau şi femeile care veneau, de ochii lumii, cu furca de tors la brâu.
În alte părti ale ţării, în ziua de Spolocanie, vasele din care s-a mâncat până la Lăsata Secului se
spălau cu leşie şi se urcau în pod, unde se păstrau până la Crăciun. Tradiţia consemnează şi alte
obiceiuri în prima zi de post, cum ar fi Cucii. Feciorii şi bărbaţii tineri se maschează în diverse
animale, se îmbracă în fuste, îşi pun o glugă pe cap şi un clopot mare pe spinare şi aleargă în dimineaţa
primei zile de post după copii, după fete, după oameni, ca să-i atingă cu băţul şi să-i trântească la
pamânt. Seara, cucii se adună şi merg din casă în casă pentru a dansa hora în curţile oamenilor. Acest
obicei era foarte frecvent în sudul ţării, până la sfârşitul secolului al XIX-lea. Azi, el mai poate fi
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întâlnit doar în satul Brăneşti din judeţul Călăraşi. Se mai spune că omul care n-a primit nici o lovitură
de la Cuci, în prima zi de post, nu va fi sănătos în anul acela.
Ziua ouălor
Exact la jumătatea Postului Mare, întotdeauna în miercurea din săptămâna a patra a Postului Mare,
strămoşii noştri ţineau Sărbătoarea Ouălor, sărbătoare numită şi Miezul sau Miaza Păresii sau Păretii;
cuvântul „paresimi" (sau cum îi spunea poporul, „păreti") provine din latinescul „quadrogesimo", care
însemna „40 de zile", adică cât se considera că ţine efectiv Postul Mare, Săptămâna patimilor având un
statut special. În timp, şi această săptămână a intrat în ceea ce numim obişnuit Postul Mare, aşa încât
Miezul Paretii cădea la 24 de zile de la Lăpsata Secului de brânză, acum întâlnindu-se cele două
jumătaţi egale, această sărbătoare fiind socotită un fel de... PĂRETE care desparte Postul Mare în
două! Pe vremuri, mai ales femeile ţineau Sfintele Paresimi ca pe o duminică, fiind interzise cu
desăvârşire anumite munci şi mai ales unsul pereţilor! Cele care se încumetau să muncească riscau să
înnebunească; dacă nu li se întâmplă lor acest lucru, atunci un membru al familiei tot înnebunea; fiind
zi primejdioasă, alte femei care nu o ţineau se îmbolnăveau de „dânsele", această boală presupunând,
mai întâi, dureri ale mâinilor, picioarelor, apoi ale oaselor, ulterior uscându-se carnea de pe oase şi mai
ales cea de pe lângă încheieturile degetelor! Cert este, după o credinţă larg răspândită altădată, că tot
ceea ce se lucra în această zi se strica, nici un lucru neputând fi dus până la capăt!
Focurile de Paşti
De Înviere pe dealuri şi pe coline, izbucnesc flăcări puternice : Sunt « focurile de veghe », care în
unele sate sunt aprinse şi ard tot cursul nopţii, luminând nu numai dealurile ci şi văile. În jurul lor stau
roată oamenii istorisind întâmplări din viaţa lui Iisus după Sfânta Scriptură a Noului Testament.
Flăcăii şi baieţii sar pe deasupra focului, pentru ca vrăjitoarele şi fermecătoarele să n-aibă nici o putere
asupra lor. În Bucovina se fac pe înălţimi clăi din cetină şi sunt ţinute aprinse toată noaptea. În
Transilvania se aprinde o roată căreia i se dă drumul de pe deal la vale. Aceste vrăji se ţin şi-n
apropierea bisericilor şi românii le fac în noaptea de Paşte.
Săptămâna Luminată
Prin Învierea Domnului nostru Iisus Hristos din morţi, cei din popor cred că raiul se deschide
tuturor sufletelor reţinute în prinsoarea iadului începând de la Adam şi până la venirea Mântuitorului,
şi rămâne deschis de la Înviere până la Duminica Tomii. Ca dovadă că în acest interval Raiul este
deschis, după credinţa poporului şi datina cea veche, în ziua de Înviere se scoate uşa din mijloc a
altarului şi se pune deoparte, unde stă apoi toată Săptămâna Paştilor sau Săptămâna Luminată. Cine
moare în acest interval - şi mai ales în ziua de Paşti sau în săptămâna cea dintâi după Paşti, numită
pretutindeni Săptămâna Luminată - merge de-a dreptul în rai pentru că lumina raiului străluceşte
fiecăruia care moare în această săptămână şi pentru că în timpul acesta uşile raiului sunt deschise, iar
cele ale iadului închise. Cel care moare este primit în rai, indiferent de păcatele pe care le-a făcut, căci
toate i se iartă. Şi cel care se naşte în această zi, şi mai cu seamă când trage clopotul întâia oară la
biserică, este un om norocos pentru toată viaţa. În părţile Sibiului, există obiceiul că de Paşti să fie
împodobit un pom (un arbust) asemănător cu cel de Crăciun. Singura deosebire constă în faptul că, în
locul globurilor, se agaţă ouă vopsite (golite de conţinutul lor). Pomul poate fi aşezat într-o vază
frumoasă şi farmecul sărbătorii sporeşte cu o podoabă de acest fel.
În Transilvania, din cauza confluentelor culturilor occidentale si orientale pe care le are această
regiune, sărbătoarea Paştelui a cultivat de-a lungul timpului obiceiuri si tradiţii specifice atât ale saşilor,
maghiarilor, cât şi ale romanilor. În această zonă, Biserica catolică şi cea reformata se întrepătrund cu
cea ortodoxa si greco-catolică.
Există unele sate din Ardeal unde sunt câte trei sau chiar patru biserici de rit diferit si cu enoriaşi
care aparţin religiilor catolică, reformată, luterană, greco-catolică si ortodoxă. Aceasta diversitate îşi
are izvorul in faptul ca Transilvania din vremea Principatului istoric a fost singurul stat din Europa
secolului al XVII-lea care a acordat si recunoscut libertatea religioasă pentru toate naţiunile locuitoare
ale principatului.
În Transilvania, in a doua zi de Paste, băieţii îmbrăcaţi in haine tradiţionale merg la stropit cu
parfum tinerele fete. Obiceiul stropitului de Paşti a fost adus in Transilvania in perioada Evului Mediu
de saşii din zona Sibiului. De aici, tradiţia s-a răspândit in toate zonele locuite de germani, iar prin
aculturaţie, tradiţia a fost preluata de maghiari, iar mai târziu s-a răspândit in toate comunităţile
reformate si catolice din Ardeal. Obiceiul a fost adoptat si in unele zone de romani. Tinerele îi
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recompensează pe tineri cu oua roşii, cozonac si vin. Se spune ca fetele care au fost stropite vor avea
noroc tot anul, iar bărbaţii care uita de acest obicei vor fi urmăriţi de ghinion. In trecut, obiceiul era ca
fetele sa fie stropite cu apa de fântână.
În localitatea Trei Sate, din judeţul Mureş, în a treia zi de Paşte, după ce femeile sunt stropite, vine
si rândul băieţilor sa fie udaţi cu găleţi pline de apa.
Încondeierea ouălor se realizează intr-o varietate de modele si culori. Oamenii decorează ouăle cu
ceara colorata, vopsele sau cu mărgele. Ornamentica ouălor decorative este extrem de variata, ea
cuprinzând simboluri geometrice, vegetale, animale, antropomorfe si religioase.
În unele zone din Transilvania, băieţii împodobesc brazii cu panglici colorate cu o zi înainte de
Paste, iar la lăsarea întunericului, tinerii se strecoară in curţile fetelor de măritat si le agata brazii la
poarta. După numărul de crenguţe primite, fetele din sat afla cine are cea mai mare trecere la băieţi din
sat.
Bibliografie:
Roman Radu Anton, „Sărbătoarea Paştilor - tradiţii religioase, ritualuri si obiceiuri populare. Masa
de Pasti - reţete, vinuri şi bucate potrivite” Bucureşti, editura Paideia, 2010, pag.20, 55, 60.
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Credinţe, tradiţii şi superstiţii în Joia Mare
Botezan Ioana
Prof. înv. primar, Şcoala Gimnazială Nr.1 Luduş, Mureş
“Prin pomi e ciripit şi cânt,
Văzduhu-i plin de-un roşu soare,
Şi sălciile-n albă floare
E pace-n cer şi pe pământ.
Răsuflul cald al primăverii
Adus-a zilele-nvierii.
Şi cât e de frumos în sat!
Creştinii vin tăcuţi din vale
Şi doi de se-ntâlnesc în cale
Îşi zic: Hristos a Înviat!”
(George Coşbuc, La Paşti)
Ce poate fi mai înălţător şi mai plin de semnificaţii decât „trăirea” Sfintelor Sărbători Pascale acolo
unde tradiţia e păstrată cu sfinţenie? În satul românesc oamenii trăiesc mult mai profund Învierea lui
Iisus Hristos, aici religia se împleteşte cu datina şi obiceiurile, care au fost transmise din generaţie în
generaţie prin viu grai şi păstrate cu sfinţenie în sânul fiecărei familii.
An de an, sărbătoarea Paştelui aduce în sufletele oamenilor credinţa, optimismul şi speranţa. În
viaţa satului se derulează un întreg ciclu de sărbători şi evenimente, de la intrarea în Postul Mare până
la Rusalii, care conferă momentului pascal o semnificaţie unică, specială în calendarul sărbătorilor
creştine. Ţăranul român a îmbogăţit de-a lungul timpului importanţa acestei sărbători, prin
intermediul căreia a ştiut să valorifice mai temeinic trecerea inefabilă a timpului.
Cu timpul tradiţiile moşilor şi strămoşilor noşti au început să se dilueze în spaţiul urban sau să
capete alte conotaţii, mai comerciale, dar satele româneşti au rămas tributare obiceiurilor arhaice,
devenind adevărate centre de cultură poporală. Pregătirile pentru Paşte începeau încă din prima zi a
Postului Mare, fiecare săptămână având momentele, sărbătorile şi semnificaţiile sale aparte, aparţinând
spaţiului sacru sau profan. Miracolul Învierii lui Iisus s-a suprapus peste rituri străvechi de renaştere şi
reînviere a naturii, într-o explozie de lumină şi viaţă a primăverii. Această întrepătrundere a
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calendarului religios cu cel popular constituie o trăsătură esenţială a sărbătorilor tradiţionale
româneşti.
În săptămâna Patimilor, ultima săptămână înainte de Paşti, fiecare zi are o semnificaţie aparte.
Prima zi importantă din ajunul Paştelui este Joia Mare, numită şi Joia Patimilor, Joia Neagră sau
Joimăriţa. În această zi, se prăznuieşte spălarea picioarelor ucenicilor de către Mântuitorul, Cina cea de
Taină, rugăciunea din Grădina Ghetsimani şi vinderea Domnului de către Iuda.
Pe plan religios, slujbele, pomenirile şi parastasele care au început în prima sâmbătă a Postului
Mare, se ţin numai până în Joia Mare, zi în care se pomenesc din nou morţii. Specific deniei de joi
seara este citirea celor 12 Evanghelii ce reprezintă fragmente extrase din cele 4 Evanghelii în care sunt
relatate patimile lui Iisus. Se spune că acum se deschid porţile Raiului, până după Rusalii. Există
obiceiul să se ducă la biserică coşuri cu bucate pentru a fi sfinţite şi date ca pomană pentru sufletele
morţilor, care, vin la vechile lor locuinţe şi petrec Paştele alături de familiile lor. În Transilvania există
încă acest obicei al pomului, un pomişor încărcat cu tot felul de bunătăţi, dulciuri care se duce la
biserică pentru pomana morţilor. În Oltenia, oamenii aprindeau în curţile lor focuri pentru morţi,
pentru ca aceştia să aibă căldură şi lumină. Acest obicei semnifică iubirea şi respectul pentru cei
adormiţi, care nu sunt uitaţi de cei dragi nici înainte, şi nici în timpul Sărbătorilor de Paşti. În alte
părţi, în Banat, se aprindeau lumânări şi la mormintele morţilor, rostindu-se:
“Sculaţi, sculaţi,
Şi acas-aidaţi!”
În satele din vechime, în credinţa populară, este
împământenit un alt obicei: în această zi vine
Joimăriţa care controlează torsul, cu scopul de a
pedepsi fetele leneşe sau nevestele tinere care nu au
terminat muncile casnice. Legat de această credinţă,
tot în satele din Oltenia, se practica colindatul cu
Câlţii-Mâlţii, prin care erau satirizate femeile care nu
au terminat de tors:
“Câlţii-Mâţii,
Toarce câlţii!
Ori i-ai tors,
Ori i-ai ros. (...)
Să te-nduri şi să ne dai
Cele ouă-ncondeiete…”
Femeile care nu au terminat munca, pun la fereastră un crâmpei de pânză ţesută în anul precedent
şi dau foc câlţilor şi feştilei pentru a se feri de furia Joimăriţei. Pentru a se proteja de Joimăriţă, se ung
uşile cu usturoi şi se aprind paie sau cârpe prin case şi gunoi în curte.
Nunta urzicilor este un alt obicei specific Joii Mari, când se spunea că începând din această zi
urzicile înfloresc şi nu mai sunt bune de mâncat. Substratul simbolic este credinţa că Iisus a fost bătut
cu urzici în timp ce era pe cruce.
În unele locuri (Cluj), în Joia Mare se făcea strigare peste sat. Obiceiul constituie o formă de
judecată satirică a comunităţii prin care erau denunţate abaterile de la norme, observate în anul
precedent. La lăsatul serii flăcăii se adunau pe două dealuri şi începeau să strige de la unul la altul:
"Auzi, măre, auzi?"/ "Ce ţi-i, măre?". Răspunsurile acestui tip de dialog ritual punctează defectele
fizice sau abaterile comportamentale ale membrilor comunităţii, constituind un fel de cronică a
satului, uneori trivială, dar având un puternic scop moralizator.
Joia Mare este cunoscută în cultura populară şi astăzi, ca ziua în care se înroşesc ouăle de Paşti.
Acestea au o semnificaţie complexă, legată de naşterea şi renaşterea vieţii pe pământ. Roşul
simbolizează vitalitatea, forţa biruitoare şi sângele Mântuitorului. O legendă spune: "că pe când se afla
Domnul nostru Iisus răstignit pe cruce, Maica Domnului a luat o coşarcă plină de ouă şi se duse cu
dânsa la jidovi şi închinându-le-o îi rugă să înceteze a-l chinui şi necăji pe Iisus. Maica Domnului puse
coşarca cu ouă lângă cruce şi începu a plânge. Stând coşarca lângă cruce şi curgând din mâinile şi
picioarele lui Iisus sânge, în scurt timp o parte din ouă se înroşiră, ca şi când ar fi fost vopsite. Domnul
Iisus văzând ouăle umplute de sânge, îşi aruncă privirile către cei de faţă şi le zise:
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- De acum înainte să faceţi şi voi ouă roşii întru aducere aminte de răstignirea mea, după cum am
făcut şi eu astăzi!”
După ce a înviat Domnul nostru Iisus, Maica Domnului a fost cea dintâi care a făcut ouă roşii şi
pască şi a dat fiecărui om pe care l-a întâlnit câte un ou roşu şi câte o păscuţă şi i-a zis ,,Hristos a
înviat!”
Ouăle colorate în alte culori (galben, verde, albastru) vestesc bucuria primăverii. Ouăle sunt alese
cu grijă, numai de găină, se fierb, se pun în culoare, apoi se lasă la uscat şi se şterg cu grăsime de porc
ca să aibă luciu. Odinioară, ouăle de Paşti erau vopsite în culori vegetale, preparate după reţete
străvechi, transmise din generaţie în generaţie, cu o mare varietate de procedee şi tehnici. Plantele
folosite în acest scop, în funcţie de momentul când erau recoltate, de timpul de uscare şi de modul în
care erau combinate, ofereau o gama extrem de variată de nuanţe.
Sunt adevărate întreceri pentru a realiza ouă cât mai ingenios încondeiate.
Semnificaţia diferitelor motive „scrise“ are rădăcini străvechi. Printre acestea, amintim motivul
solar (ca simbol al primăverii, al luminii şi al bucuriei de viaţă), „calea rătăcită“, „hora“, „Naşterea
Domnului“, crucea sau „Scena Învierii“.
În tradiţia populară românească se crede că ouăle de Paşti sunt purtătoare de puteri miraculoase: ele
vindecă boli si protejează animalele din gospodărie, pus în apa de spălat împreună cu un ban de argint
aduce frumuseţe, sănătate şi noroc; aşezat sub perna fetelor de măritat aduce împlinirea prin căsătorie;
păzesc casa de spiritele rele sau alungă vremea rea; păstrate la icoană sau la grinda casei aduc spor în
gospodărie.
Alte credinţe şi superstiţii vin să clădească acest timp mitic:
Joi în Săptămâna Patimilor nu se spală rufe deoarece se crede că la morţi, în loc să se ducă pomana,
se duce apa murdară de la spălat.
Se perie cânepa şi se începe torsul ei, ca să fie spor peste an.
Dacă în Joia Mare se pune cloşcă, ea va scoate numai cocoşi.
Se dă de pomană uliului ca să nu mănânce puii vara.
Cine doarme în această zi va fi leneş întreg anul.
Se ţine pentru a fi ferit de secetă sau de piatră.
Joia mare se ţine pentru primejdii şi pomenirea morţilor. Cine nu o serbează visează rău şi îi ies în
cale strigoi.
Se dă foc la gunoaie ca să nu rămână şerpii în curte.
Cine posteşte din ziua de Joi Mare până în ziua de Paşti şi nu mănâncă nimic, acela va şti cu trei
zile înainte că va muri.
În această zi se plantează pomi, crezând că se vor prinde mai uşor decât în alte zile.
Buba rea (cărbune, erizipel) se vindecă cu prune păstrate din ziua de Joi Mare.
Ouăle înroşite în această zi nu se strică niciodată iar dacă sunt îngropate la hotar, peste acel loc nu
va bate piatra.
Fetele care vor să fie scoase la joc fură mătrăgună din curtea unui vecin şi o îngroapă pe pragul
bisericii ca să treacă preotul peste ea.

Obiceiuri şi semnificaţii ale sărbătorilor pascale şi a postului mare
Bîrsanu Ioana
Profesor în învăţământul preşcolar, Şcoala Gimnazială Hangu, structura RugineŞti, judeţul Neamţ
Prin suferinţa Şi moartea Mântuitorului ne bucurăm de înviere; prin Inviere ne bucurăm Şi
triumfăm în triumful lui Hristos, ca triumf al nostru. El a murit pentru noi Şi a triumfat pentru noi.
In Moartea Lui stă mântuirea noastră, în Invierea Lui stă biruinţa noastră.
Cea mai mare sărbatoare a creŞtinilor, Invierea Domnului, este prilejul, pentru români, de a trăi
clipe de bucurie sfântă, dar Şi de a sărbatori în cadrul comunităţii. PaŞtele, cum denumesc românii
sărbătoarea Invierii, îŞi are etimologia în cuvântul ebraic pesah, trecere. PaŞtele evreilor marcă
trecerea poporului ales prin Marea RoŞie, din robia Egiptului, în pământul făgăduinţei, Canaan.
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PaŞtele creŞtinilor este, în primul rând, sărbătoarea Invierii Domnului, după al cărui model vor învia
toţi creŞtinii.
După cum Ştim PaŞtele este sărbătoarea Învierii lui Isus Hristos din morţi, Şi e considerată una
dintre cele mai impoartante sărbători religioase a anului . PaŞtele nu are o dată fixă de sărbătorire, ea
diferă de la an la an, acest fenomen fiind legat de miŞcarea de rotaţie a lunii în jurul Pământului (luna
plină de după echinocţiul de primavară, numită Şi luna plină pascală) .Deci noi sărbătorim, Invierea
lui Isus Hristos în perioada- sfârŞitul lunii martie Şi în începutul lunii-mai. Prima zi după Lăsata
Secului se numea Lunea curată, când bătrânele începeau a ţese pânza din care se faceau cămăŞile de
PaŞte. Tot în această zi, oamenii obiŞnuiesc să purifice spaţiul în care trăiesc, prin diferite ritualuri.
Ziua Sfântului Toader (prima sâmbată din Postul Mare) este momentul în care se aduc prescuri Şi
colivă la biserică. După sfinţirea de către preot, ele se dau de pomană pentru morţi. De atunci, în
fiecare sâmbătă a postului trebuie duse prescuri, până în Joia Mare.
In sudul ţării obiceiul se cheama "sarindar" Şi consta în ducerea la biserică a grâului (arpacaŞ,
în zilele noastre). In fiecare sambătă, până în sâmbăta lui Lazăr, se pomenesc morţii. La "spartul
sarindarului" se face coliva din acest grâu Şi câte o masă pentru întreaga comunitate, ca pomană pentru
morţi. Există chiar Şi obiceiul necanonic de a-Şi "purta sarindarele" de viu; până la parastasul de Şapte
ani, care se face după ce moare un om. Acesta, fiind încă în viaţă, Şi le face singur, cu pomenile
necesare. Obiceiul este practicat mai ales în Sudul ţării, în Oltenia.
Buna - Vestire (Blagovestenia) simbolizează începutul mântuirii neamului omenesc. In această
zi, Arhanghelul Gavriil i-a binevestit Sfintei Fecioare Maria zămislirea lui Mesia, cel de veacuri
aŞteptat. In calendarul ortodox este zi de dezlegare la peŞte. La români există credinţa că până Şi cel
mai sărac om trebuie să mănânce peŞte, ca să fie sănătos Şi iute ca peŞtele tot anul. Dar există Şi
credinţa de a lua întâi anafură de la biserică Şi a merge apoi la pescuit, unde se zice că pescarul va
prinde mult peŞte. Se mai spune că, aŞa cum e vremea de Bunavestire, va fi Şi la PaŞti. In trecut, în
această zi, înainte de răsăritul soarelui, se afumau pomii cu tămâie Şi pleavă de cânepă, pentru a fi feriţi
de insecte. După momentul zilei în care se arată soarele, se spune că vor fi frumoŞi papuŞoii semănaţi
devreme, la mijloc sau târziu. Se crede că de Blagovestenie pământul este binecuvântat, căci înviază
toată musca Şi începe a creŞte iarba. Iar cine doarme în această zi va fi somnoros tot anul. Tot acum se
spune că se dezleagă limba păsărilor cântătoare Şi cucul, care a fost uliu toată iarna, redevine cuc, până
la Sânziene sau la Sfântul Petru. Cei ce îl aud cântând pentru prima dată îl intreabă cât mai au până la
moarte sau până la căsătorie. Iar răspunsul cucului este interpretat că de câte ori cântă, atâţia ani mai
sunt până la evenimentul respectiv.
Sfântul Gheorghe este, pentru creŞtini, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic militar, care a fost
chinuit si omorât pentru Hristos, pe vremea împaratului Diocleţian. Este considerat sfânt purtător de
biruinţă ţi reprezentat în ortodoxie călare pe un cal alb Şi omorând un balaur, simbol al răului. In
calendarul popular, sărbătoarea se regăseŞte cu numele de Sangeorz. Ea coincide cu triumful
primăverii, dar Şi cu perioada delicată din viaţa culturilor, când acestea sunt ameninţate de "strigoii de
bucate", sau loajnice, cum li se spune prin Munţii Apuseni. De aceea, se fac felurite ritualuri de apărare
împotriva strigoilor, de care se spune că pot fi afectaţi Şi oamenii, dar Şi vitele, cărora li s-ar putea lua
mana în această perioadă.
Sâmbăta dinaintea Floriilor poartă numele de sâmbăta lui Lazar, în amintirea lui Lazăr cel înviat de
Mântuitorul din morţi. Acum este ziua de dezlegare a sarindarelor, când se pomenesc morţii. Femeile
făceau, mai demult, plăcinte, ca să nu moară de dorul lor, aŞa cum a păţit mama lui Lăzărel (Lăzărica).
In Şesul Munteniei Şi, mai rar, în Dobrogea, fetele umblă cu Lăzărita (Lăzărelul). Colindă din casă în
casă, în timp ce mireasa (Lazarita) merge înainte Şi înapoi în cercul lor, cântând cântecul lui Lazăr. Se
spune că Lazăr i-a cerut mamei să-i facă azima, dar ea a refuzat. Apoi el a plecat cu oile, s-a suit în
copac să le scuture frunze Şi, căzând, a murit. Surorile lui l-au scăldat în lapte dulce, apoi l-au
înmormantat. Colindul se sfârŞeŞte cu bocirea lui Lazăr de către surori Şi de mireasă. Obiceiul este
întâlnit Şi astăzi, mai rar, în Sudul ţării.
Duminica Floriilor (numită Şi a Stâlparilor) marchează momentul primirii triumfale pe care i-a
făcut-o mulţimea Mântuitorului, la intrarea în Ierusalim. In această zi e obiceiul de a se sfinţi, la
biserică, ramuri de salcie, care simbolizează stâlparile de finic cu care mulţimea l-a întâmpinat pe
Hristos. O legendă, pe care am întâlnit-o atât în Bucovina, cât Şi în MaramureŞ, spune că salcia a fost
aleasă Şi binecuvantată, pentru că Şi-a plecat crengile, oferindu-i o ramură Maicii Domnului, care
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mergea spre Golgota Şi voia să-i ducă Fiului Ei răstignit o cunună fără de spini. Mai demult, era
obiceiul ca aceste ramuri sfintite să fie puse lângă tetrapod, pentru a putea fi luate de credincioŞii care
se închinau la icoana praznicului. Restul erau păstrate Şi împărţite celor ce nu au putut fi prezenţi. Tot
mai demult ele se ţineau în mână, cu evlavie, până după Liturghie. Apoi erau duse acasă Şi se atingeau
cu ele vitele, ca să crească Şi să înflorească precum "mâţiŞoarele". In cursul anului, salcia se păstra la
icoane, făcută cerc. Se spune că era bună de leac pentru gâlci, friguri, dureri de gât. Când fulgera Şi
trăsnea, se aprindea pentru izbăvirea de frică. Astăzi se păstrează o vreme la porţi Şi uŞi, apoi fiind
arsă.
După cum menţionam, puţine dintre aceste se păstrează astăzi.Cele mai prezente sunt pomenirea
morţilor, care se face în fiecare sâmbătă a Postului Mare, frecventarea sfintei biserici mai des,
spovedania. Obiceiurile populare se ţin mai puţin Şi mai sporadic. Nu se poate vorbi despre o
generalizare a acestora nici în ce priveŞte sărbătorirea, nici în privinţa teritoriului românesc. Pentru
români, Postul Mare este cel mai important Şi mai sfânt post de peste an. Fiecare încearcă să postească
după putere, mai ales prima săptămână Şi Săptămâna Mare, să facă milostenie Şi fapte bune, să se
împace cu cei cu care s-a certat. Datinile populare, ele se mai păstrează doar în unele localităţi. Cu
trecerea anilor, parcă timpul e tot mai puţin îngăduitor cu oamenii, grijile vieţii lipsindu-i tot mai mult
de bucuria sărbătorii. Sau, poate că se vede tot mai mult influenţa creŞtinismului, care consideră
Postul Mare drept o perioadă de adâncă pocăinţă Şi tânguire, pentru că acum a fost chinuit Şi omorât
Creatorul lumii. Iar la răstignirea Lui, ne facem cu toţii părtaŞi, prin păcatele noastre. De aceea,
din punct de vedere creŞtin, sunt interzise petrecerile Şi serbările de orice fel.Postul Mare durează 40
de zile, amintind de postul lui Moise, dar mai ales al Mântuitorului. Ultima săptămână (Săptămâna
Mare) este dedicată însă, în afara Postului, patimilor, răstignirii Şi punerii în mormânt a Domnului.
Este cea mai aspră săptămână de post. In toate bisericile se slujesc, seara, Deniile, iar dimineaţa slujbe
speciale, care predispun la meditaţie asupra vieţii creŞtine Şi a patimilor Domnului.
Deniile (slav. denii = zilnic) sunt slujbe specifice Postului Mare; Utrenii ale zilei următoare. Ele se
desfăŞoară în prima, a cincea Şi ultima săptămână a Postului, fiind cele mai frecventate de românii de
astăzi. Rânduiala este de a se îmbrăca în haine cernite sau, măcar, femeile să-Şi acopere capul cu o
năframă neagră. E regula ca până la deniile din săptămâna a cincea să fie gata curăţenia prin case Şi
ogrăzi. Bătrânii obiŞnuiau să mănânce puţin în seara de Florii, apoi nu mai mâncau până în Joia Mare,
când se spovedeau Şi se împărtăŞeau. Tinerii mâncau în această săptămână pâine Şi poame uscate, bând
doar apă de izvor. In sat se păstra o liniŞte Şi o atmosferă de reculegere, de tristeţe evlavioasă. Se făceau
focuri rituale, se îngrijeau Şi curăţau gospodăriile, se întrerupea munca la câmp Şi lucrările mai
importante. Se confecţionau haine noi pentru sărbătoare. Se tăiau vite Şi păsări pentru PaŞte. Se
tocmeau lăutari pentru hora satului. Oamenii se spovedeau Şi se iertau reciproc.Chiar dacă azi nu se
mai practică toate vechile obiceiuri, românii cinstesc în mod deosebit sfintele slujbe din Săptămâna
Patimilor. Fiecare zi din Săptămâna Mare are semnificaţia sa.
Luni se pomeneŞte Iosif cel cu bun chip, care a fost vândut de fraţii săi pe 30 de arginţi,ca Şi
Mântuitorul. E pomenit Şi smochinul neroditor pe care Hristos l-a blestemat Şi s-a uscat.
Marţi se pomenesc cele zece fecioare-cinci înţelepte Şi cinci nebune pentru că nu făcuseră fapte de
credinţă Şi milostenie.
Miercuri se pomeneŞte femeia păcătoasă, care a spălat cu mir picioarele Mântuitorului, spre
îngroparea Sa.
In Joia Mare se prăznuieŞte spălarea picioarelor ucenicilor de către Mântuitorul, Cina cea de Taină,
rugăciunea din grădina Ghetsimani Şi vinderea Domnului de către Iuda. In seara acestei zile creŞtinii
merg la Denia celor 12 Evanghelii. Prin Sudul ţarii, fetele fac câte 12 noduri unei aţe, punându-Şi la
fiecare câte o dorinţă Şi dezlegându-le când dorinţa s-a împlinit. Acestă aţă Şi-o pun sub pernă seara,
crezând ca-Şi vor visa ursitul.
In Vestul ţării, o familie care prepara pâinea pentru PaŞte, pentru biserică, o aduce acum cu vase
noi, cu lumănări Şi vin, pentru a rămâne până la PaŞti. Din Joia Mare până în ziua de PaŞti se zice că
nu se mai trag clopotele bisericilor, ci doar se toacă.
In tradiţiile românilor, Joia Mare se mai numeŞte Joi Mari, Joia Patimilor, Joia Neagră, Joimarita.
Ea este termenul până la care femeile trebuiau să termine de tors cânepa. La cele leneŞe se spunea că
vine Joimarita să vadă ce-au lucrat. Iar dacă le prinde dormind, le va face neputincioase a lucra tot
anul. Uneori, o femeie bătrână mergea pe la casele cu fete mari Şi dădea foc cânepii netoarse. Sau
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copiii, unŞi pe faţă cu negreală, mergeau să le îndemne la lucru pe fetele de măritat Şi să primească ouă
pentru încondeiat de PaŞte, zicând: "Câţii / Mătii / Toarse câlţii; / Ori i-ai tors, / Ori i-ai ros. / Scoate
tolul să ţi-l văz! / Şi de-l ai, / Să te - nduri Şi să ne dai / Cele ouă - ncondeiate / De acolo din covate".
Joia Mare este considerată binefăcătoare pentru morţi. Acum se face ultima pomenire a
morţilor din Postul Mare. Joia Mare este cunoscută mai ales, ca ziua în care se înroŞesc ouăle; pentru
că se spune că ouăle înroŞite sau împistriţe în această zi nu se strică tot anul. De asemenea, oamenii
cred că aceste ouă sfinţite Şi îngropate la moŞie o feresc de piatra.
Ouăle se spală cu detergent, se clătesc, se lasă la uscat, apoi se fierb în vopsea. Pe lângă ouă roŞii,
românii contemporani mai vopsesc ouăle Şi în galben, verde, albastru. Unele gospodine pun pe ou o
frunză, apoi îl leagă într-un ciorap subţire Şi aŞa îl fierb, ca să iasă "cu model"(în Moldova).
Vinerea, înainte de PaŞti este Ziua Răstignirii lui Isus Hristos. In această zi nu se practică munci
grele, nu se aprinde focul Şi nu se coace pâine fiindcă este considerată o zi fără noroc Şi se mai ţine
post negru, nu se mănâncă Şi nu se bea. Iar în sâmbăta sfântă se pregătesc bucatele pentru masa de
PaŞti. Cum a fost menţionat mai sus acestea sunt: ouăle roŞii, carnea de miel, cozonacul sau pasca,
peŞtele prăjit, carne de iepure ,sarmalele - una dintre bucatele tradiţionale a poporului moldovean, Şi
,bineânţeles, o varietate largă de salate, sarmale etc. La masa de PaŞti nu lipseŞte Şi vinul roŞu. In
noaptea înainte de Inviere aceste bucate sunt aduse la biserică pentru a fi stropite cu apă sfinţită.
După tradiţia moldovenilor, dimineaţa după ce vin de la biserică toţi se spală cu ou roŞu, ca să fie
frumoŞi la chip, cu ou alb- pentru a avea un an îmbelŞugat Şi cu copeici- pentru a avea noroc în bani
pe tot parcursul anului iar după aceasta fiecare persoană mănâncă din bucatele sfinţite la biserică Şi
ciocnind ouă roŞii spun ,, Hristos a înviat! " Şi respectiv primesc răspunsul
,, Adevărat a înviat! "
Dar oul, simbol al fecundităţii Şi al formei aproape desăvârŞite, era folosit Şi de alte popoare, în
ritualurile lor de sărbători. Popoarele Asiei Şi Europei, care serbau Anul Nou la echinocţiul de
primavară, ofereau în dar, prietenilor Şi vecinilor, ouă roŞii. Acest obicei, mult practicat în Italia,
Spania, Franţa, Rusia Şi chiar în Persia, s-a transmis creŞtinilor de la păgâni. Şi românii se zice că
foloseau ouăle roŞii la sărbătoarea lui Janus. La perŞi, egipteni, greci Şi gali oul era emblema
universului, opera divinităţii supreme. La creŞtini se credea că el îl reprezintă pe Creator, care creează
tot Şi conţine în sine totul. La români este nelipsit în ultimele zile ale Postului Mare, fiind consumat
de PaŞte, după ce este sfinţit Şi toată familia ciocneŞte ouă.
Ouăle colorate în alte culori (galben, verde, albastru) vestesc bucuria primăverii. Cele colorate în
negru simbolizează chinul Şi durerea pe care le-a suferit Hristos pe cruce dar, dacă vrem să vorbim
despre arta populară în privinţa ornării ouălor de PaŞte, trebuie să ne referim la încondeiatul ouălor.
Ouăle închistrite sunt simbolul Mântuitorului, care a ieŞit din mormânt Şi a înviat, precum puiul din
găoace. In Bucovina (Şi nu numai) ele se numesc Şi "ouă muncite", dedicând strădania de a le face
frumoase patimilor pe care le-a suferit Hristos pentru lume. Mai demult, ouăle se vopseau cu coji de
ceapă, cu sunătoare (pojarniţă), cu coajă de crin roŞu sau cu flori de tei; luciul li se dădea Ştergându-le,
după ce s-au fiert, cu slănină sau cu untură. Spiritualitatea românească păstrează Şi câteva legende
referitoare la înroŞirea ouălor. Cea mai cunoscută spune că, întâlnindu-se cu jidanii, Maria Magdalena
le-a spus că Hristos a înviat. Iar ei au răspuns că atunci va învia Hristos, când se vor înroŞi ouăle din
coŞul ei. Si pe dată, ouăle s-au făcut roŞii. Se mai spune că, după Inviere, jidanii au aruncat cu pietre în
Maria Magdalena. Iar pietrele se prefăceau în ouă roŞii. Altă legendă spune că, sub crucea pe care a fost
răstignit Hristos, Maria Magdalena a pus un coŞ cu ouă Şi ele s-au înroŞit de la sângele ce cădea din
rănile Domnului. Există Şi alte legende care povestesc despre originea acestui obicei. El este atât de
răspândit pe teritoriul românesc, aŞa cum era Şi în trecut, ceea ce l-a făcut pe un călător turc din
secolul al XVIII-lea să numească PaŞtele sărbătoarea de ouă roŞii a ghiaurilor (creŞtini) valahi.
Să-l primim cu bucurie pe Domnul Iisus Hristos, cel înviat din mormânt. Sărbătoarea Învierii
să ne aducă în suflet lumină, dragoste Şi împăcare sufletească, să avem gândul bun Şi curat pentru toţi
semenii Şi, împreună, să aducem mulţumire Celui înviat din morţi – Iisus.
Bibliografie:
1. www.google.ro
2. Walter Philipe – Mitologie creŞtină, BucureŞti, Ed. Artemis 2005
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3. E. Niculiţă Veronca, Datinile Şi credinţele populare româneŞti adevărate Şi aŞezate în ordine
mitologică,IaŞi , Ed. Polirom, 1998

Paştele - al doilea praznic împărătesc
Budacă Liliana
Profesor în învăţământul primar, Şcoala Primară Nr.3 „Miron Costin” (structură)
Şcoala Gimnazială „ Gh. Burac” Vlăsineşti
Paştele sau Sărbătoarea anuală a Învierii Domunlui, cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii,
praznic al praznicelor şi sărbătoare a sărbătorilor, cu dată schimbătoare, în jurul căreia gravitează toate
de peste an este sărbătorit cu mare respect şi evlavie pentru Hristos.
Primii creştini nu înţelegeau prin Paşte doar sărbătoarea Învierii ca astăzi, ci şi pe cea a Cinei
şi a Patimilor Domnului.
Sărăbătorile pascale sunt celebrate la nivel mondial de lumea creştină. Totuşi fiecare ţară are
propriile ritualuri şi tradiţii. Aceste obiceiuri diferă şi în ţara noastră în funcţie de regiune.
Pregătirea pentru marea sărbătoare se începe prin post, care este cel mai greu de peste an,
pentru că are doar două dezlegări la peşte (de Bunavestire şi Florii), apoi continuă cu pregătirea casei
pentru primirea preotului, care vine la jumătatea postului prentru a sfinţii casele şi animalele din
gospodărie. Forofta cea mare însă începe în joia mare când gospodinele înroşesc ouăle. În zona
Botoşaniului, fiind foarte aproape de bucovineni, se practică şi încondeierea ouălelor, pornind de la
motive care exprimă revenirea la viaţă, motive naturale ( albine, frunze) până la simboluri creştine –
crucea, mănăstiri.
În noaptea de Înviere, mulţime mare de oameni vin la biserică, fiecare având în mână o
lumânare, pe care o va aprinde din lumina pe care preotul o va aduce de pe Masa Sfântului Altar.
Aceast lumânare este simbolul Învierii, al biruinţei vieţii asupra morţii şi a lumii lui Iisus asupra
întunericului păcatului.
Oamenii vin la Biserică cu coşuri cu ouă şi pască pe care părintele la sfârşitul slujbei de Înviere
le sfinţeşte pentru ca fiecare familie să se poată „înfrupta” în prima zi de Paşti. De Paşte pe masa
fiecărui creştin se află pasca sfinţită şi ouă roşii.
După tradiţie, în familiile creştine se mănâncă de Paşti carne de miel şi se ciocnesc ouă roşii.
Mielul simbolizează pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care S-a jertfit pentru păcatele lumii şi a
murit ca un miel nevinovat. Ouăle simbolizează mormântul purtător de viaţă al Domnului, care s-a
deschis la Învierea Sa din morţi. De aceea când se ciocnesc ouăle, creştinii îşi spun: „ Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!”, iar culoarea roşie simbolizează Sângele Domunlui care s-a scurs pe cruce pentru
mântuirea lumii.
Timp de patruzeci de zile, începând cu noaptea Învierii, creştinii ortodocşi se salută în orice
împrejurare la fel ca atunci când sparg ouălele roşii prin ciocnire, acest salut fiind încheiat după cele
patruzeci de zile odată cu sărbătoarea Înălţării Domunului.
Apariţia Iepuraşului în cadrul tradiţiilor de Paşti se datorează păstrării ritualurilor păgâne şi
zeităţilor venerate din cele mai vechi timpuri, acest animal fiind văzut, la fel ca şi astăzi, ca un simbol
al fertilităţii.
La noi, la Vlăsineşti mai există o tradiţie, ca în ajunul Învierii flăcăii satului îşi pregătesc
„rachetele”. Acestea sunt făcute den cârpe şi cauciuc strâns legate cu sârmă şi stropite cu lichide
inflamabile. Cu aceste „rachete” ei se urcă pe dealul din faţa satului unde le dau foc şi le dau drumul la
vale. Semnificaţia acestei tradiţii este ca focul să împrăştie duhurile rele.
În zilele de Paşti nici morţii nu sunt uitaţi. Fiecare familie merge la mormântul celor dragi unde
dau de pomană cozonac şi ouă roşii. Toate cele trei zile încep cu rugăciunea din biserică apoi fiecare
petrece alături de cei dragi „deschiderea Raiului”.
Bibliografie:
Gh. Burac, Comuna Vlăsineşti - Monografie II. Dăinuiri etno-folclorice, Ed. Agata, 2007, pag.100,
101.
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Obiceiuri si tradiţii de Paşti din zona Dobrogei
Bunea Viorica
Prof pentru înv.primar, Şc.gimnazială „Gheorghe Naum”

Se poate spune că un popor fără tradiţie culturală, pe care să o cunoască şi să o respecte, este un
popor fără istorie. De acea tradiţia , datina şi obiceiurile , au fost respectate şi transmise ulterior prin
viu grai din generaţie în generaţie. Înţelepciunea şi experienţa celor mai vechi strămoşi ajunge la noi
sub forma obiceiurilor din viaţa celor de la ţară.
În timpurile de azi tradiţiile au început din păcate să dispară încetul cu încetul , reuşind să se
păstreze cu precădere în lumea satului, acestea fiind adevărate centre de cultură de originalitate, în care
ne regăsim rădăcinile şi autenticitatea
În acest sens este şi un obicei practicat în zona Dobrogei ,obiceiului „Lăzărelul“. Este vorba despre
un obicei trist, practicat în sâmbăta – numită a lui Lazăr sau a Floriilor - care precede Duminica
Floriilor şi care ne introduce în Săptămâna Mare a Patimilor. De altfel, toată perioada de la Lăsatul
Secului până la cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, Învierea Domnului, este încărcată de o
sacralitate negativă.
Lăzărelul sau Sâmbăta lui Lazăr este o sărbătoare a primăverii, tipică zonei dobrogene a României
şi care se serbează înainte de Paşte, în sâmbăta Floriilor. Tot atunci se serbează şi: învierea lui Lazăr,
Lazăr cel sărac şi Moşii de Florii.
Există mai multe poveşti şi legende.
În Sâmbăta Floriilor, Lazăr îi cere mamei sale să îi facă azimă. Pentru că mama nu îi respectă
dorinţa, Lazăr pleacă necăjit cu oile la păscut, ajunge pe islazul localităţii şi se gândeşte să taie nişte
frunză pentru turma sa. În acel moment se porneşte din senin un vânt năprasnic. Creanga copacului
pe care stătea Lazăr se rupe, iar acesta moare şi este descoperit de cele două surori ale lui. Surorile sale
îl găsesc, îi aduc trupul acasă, îl spală şi îl îmbracă în frunze de nuc. Apa în care l-au îmbăiat au
aruncat-o la rădăcinile nucilor, simbolizând astfel ideea de renaştere, de reînviere a naturii, Lăzărelul
fiind o sărbătoare a vegetaţiei.
Una din surori era de fapt soţia lui, Dragobete. Astfel se creează o împletitură fantastică între eroii
care aparţin panteonului românesc, eroul vegetaţional, care este Lazăr şi Dragobete Cap-de-Primăvară,
în Dobrogea, care are ca dată de celebrare începutul lunii martie.
Potrivit evenimentelor biblice, Lazăr este înviat din morţi de către Iisus Hristos, iar în tradiţia
populară, el este bocit de cele două surori, de unde şi ritualul bocetului la înmormântare, în Dobrogea
şi Muntenia. În cinstea lui Lazăr se umblă cu un colind trist, în zona Dobrogei existînd patru colinde
de acest gen. Fetele merg din casă în casă şi primesc ouă, care sunt împărţite celor mai săraci membri
din comunitatea rurală.
Conform unei alte variante, Lăzărelul pleacă să aducă hrană pentru animale dar, moare în pădure.
Datorită bocetelor surorilor şi mamei lui, din mormântul lui se ridică un copac. O altă variantă spune
ca Lăzărel, pleacă în pădure pentru a tăia lemne. Urcându-se în copac, creanga pe care se afla, se rupe şi
cade iar în locul în care a murit s-a ridicat un pom înverzit, cu ramuri bogate.
Totodată, bocitul morţilor ar fi devenit un obicei care a plecat de la această istorioară.
Există şi o variantă feminină a acestei sărbători, respectiv Lăzăriţa. Ea este mireasa lui Lăzărel şi de
aceea este reprezentată de o fată tânără.
Datina presupune ca în sâmbăta Floriilor fetele să-şi pună pe cap coroniţe împletite din salcie, să
colinde, iar în schimb să primească ouă, pe care să le roşească pentru Paşte.
Obiceiul presupune ca cele care se duc la colindat să fie fete tinere, copile, dintre care una să fie
îmbracată în mireasă, reprezentând-o pe Lăzăriţa.Cântecele colindatului povestesc despre moartea lui
Lazăr iar in unele variante precizează şi de Lăzăriţa.
Lăzărelul, cu varianta sa regională Lăzăriţa, este un moment de înnoire a timpului calendaristic de
tipul obiceiului popular „Focul lu Sâmedru” frecvent practicat odinioara în sudul Munteniei si
Dobrogea, de catre cetele de fete în Sâmbata Floriilor.
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Obicei de Paşti „Plugul”
Prof. inv.primar Camelia Tanciu
Prof.inv.preprimar Maria Lascau
Şcoala Gimnazială Viişoara, Cluj
Sarbatoarea Pastelui isi are obiceiurile si traditiile ei, in functie de cultura si civilizatia fiecarei
natiuni sau a unei comunitati etnice. Transilvania, prin statutul de confluenta a culturilor occidentale
cu cele orientale, este locul unde biserica catolica si reformata se intrepatunde cu ce ortodoxa si grecocatolica. Numeroase sunt satele din Ardeal si Banat unde sunt cate trei sau chiar patru bisericii de rit
diferit si cu enoriasi care apartin de religiile catolica, reformata, luterana, greco-catolica si ortodoxa.
Acesta diversitate isi are izvorul in faptul ca Transilvania din vremea Principatului istoric a fost
singurul stat din Europa secolului al XVII-lea care a acordat si recunoscut libertatea religioasa pentru
toate natiunile locuitoare ale principatului.
De aceea, si sarbatoarea Pastelui a cultivat de a lungul timpului obiceiuri si traditii specifice atat la
sasi, maghiari, svabi cat si la romani. Pregatirea pentru Paste incepe la romano-catolici cu Postul
Pastilor, care este randuit pentru curatirea sufletului prin rugaciune, spovedanie si impartasirea cu
Sfintele Taine. O data la cativa ani, Pastele catolic si ortodox este sarbatorit impreuna. Asta pentru ca
cele doua mari Biserici, cea catolica si cea ortodoxa, calculeaza data Invierii lui Isus dupa doua
calendare diferite. Data Pastelui difera din anul 1582, cand biserica romano-catolica a trecut la
calendarul gregorian, corect din punct de vedere stiintific, iar biserica ortodoxa a ramas dupa
calendarul iulian, eronat.
Tot in Transilvania binecunoscuta traditie de a primi si oferii paste cu paine si vin, in dimineata
primei zile a Pastelui la biserica, isi are originea odata cu infiintarea Bisericii romano-calvine
(reformate) din Ardeal de catre principii Transilvaniei in secolul al XVII-lea, obicei care a fost preluat
atat de romano-catolici, ortodocsi sau greco-catolici si care, alaturi de introducerea limbii romane in
detrimental celei latine ca limba de oficiere a slujbei in biserica, au fost primele proiecte de reformare a
bisericii romanesti din Transilvania.
Obiceiul la care o să ma refer în ceea ce urmează se numeşte: Plugul.
Gazda care şi-a scos cel dintâi plugul pe câmp, este obligat să organizeze, în ograda sa proprie,
în a doua zi de Paşti, aşa numita sărbătoare a plugului.
A doua zi de Paşti se adună tot satul, îndată după ieşirea de la biserică, în ograda „gazdei
plugului", împreună cu ţiganii lăutari şi cu jocul satului. Tineretul joacă, petrece în glume şi
conversaţii decente, ciocnesc ouă roşii. Băieţii discută, joacă cărţi, femeile măritate privesc veselia
tineretului.
După ce s-a adunat toată lumea, gazda casei dă dispoziţii pentru ducerea plugului la o fântână
pentru a fi udat. În acest scop, se scoate o pereche de rotile noi, la care se încopcie până la douăzeci
de tânjale, având fiecare în cap câte un umăr de jug, după putinţă şi acela nou-nouţ. Sunt rugaţi să-şi
dea concursul cei mai dibaci pogănici din sat, cărora li se încredinţează câte un maiestuos bici de
curele cu pleasnă nouă. La un semn al conducătorului flăcăilor şi al gazdei plugului, jocul încetează
şi toţi flăcăii se înşiruie perechi-perechi la jugurile prinse de tânjale, pe care le apucă cu mâinile.
Acum, în acordurile ceteraşilor, de undeva, dintr-o cămară sau o poiată, apare o matahală, care nu
este altcineva decât un fecior al gazdei sau o slugă a acestuia sau alt flăcău angajat din sat, care ia
numele de „Plugarul”. Persoana aceasta este îmbrăcată în albituri uzate, în cioareci uzaţi şi vechi, pe
umeri poartă o ţundră - după portul satului, este legat la brâu cu o frânghie sau cu o legătoare făcută
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din otavă, în care este înfipt un briceag simplu şi ruginit. Pe cap are o pălărie sau o căciulă tot la fel,
împodobită cu un buchet de flori de trestie uscată. În picioare poartă opinci scâlciate.
Gazda prezintă pe acest om fruntaşului flăcăilor care, imediat îl apucă şi-1 aşează mai mult cu sila
pe osia rotilelor, ţinându-1 tot timpul cu mâinile.
Lăutarii se aşează în spate. Muzica cântă. Pogănicii învârtesc bicele, cineva din mulţime trage
salve de pistol. Alaiul, însoţit de tot satul, porneşte spre o fântână care nu-i mai aproape de 500-600
de paşi. Pe tot parcursul, flăcăii de la tânjale, aşa-zişii junci - fac tot felul de ghiduşii: o iau razna
peste şanţuri şi hârtoape, aleargă spre panta cea mai apropiată, nu ocolesc dolinele, joacă ţinând
lemnul jugului, imită mişcările juncilor.
La toate şicanele flăcăilor de la tânjale reacţionează aşa-numiţii flăcăi din rudă - cei care ţin
prima tânjală de la rotile - care ţin vârtos pentru ca rotilele cu plugul să nu poată fi rupte sau
răsturnate. În chiote şi veselie mare se ajunge la fântână.
Toată lumea se trage la o parte. Urmează udatul plugului. Un flăcău zdravăn ţine pe plugar de
guler şi un altul aduce apă cu o găleată. Toarnă pe capul plugarului, până la trei găleţi de apă, astfel
încât acesta să fie ud pe tot trupul. Se mai aduce o găleată care i se dă plugarului în mână, şi este lăsat
liber. Atâta timp cât plugarul are găleata în mână, nimănui nu-i este permis să-1 atingă. Plugarul se
roteşte eu găleata în mână printre flăcăi; depinde de isteţimea lui dacă reuşeşte şi el să ude pe cineva
sau nu. La un moment dat, moment ce i se pare prielnic, aruncă găleata cât mai departe şi o ia la
fugă.
Toţi flăcăii, dar mai ales aşa-zişii fruntaşi - aranjori de sezon ai jocului - trebuie să fugă după
plugar şi să-1 prindă. Dacă plugarul reuşeşte să fugă până la casa gazdei, este o mare ruşine pe flăcăii
satului, este şi un semn de pagubă în semănături. Afară de aceasta, flăcăii care ar fi trebuit să-1
prindă, sunt obligaţi să-i plătească cheltuiala unui chef. Dacă însă plugarul este prins, el este aşezat
pe aceleaşi rotile, şi, în acelaşi chip ca la dus, alaiul se reîntoarce la casa gazdei. Gazda suportă toate
cheltuielile petrecerii, unde lumea satului îşi continuă petrecerea în linişte până târziu în seară, cu
muzică, cu joc, cu glume, cu ouă roşii.
Bibliografie:
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Ziua Învierii – bucurie şi biruinţă. Tradiţie şi spiritualitate la Răşinari
Carmen Avram
Educatoare Grădiniţa cu PP nr.2 Răşinari
Şcoala „Sava Popovici Barcianu” Răşinari
„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul; să ne bucurăm şi să ne veselim în ea”.(Ps.117,24)
În fiecare an în frumosul anotimp de primăvară, noi sărbătorim învierea Domnului, cea mai mare
sărbătoare a creştinătăţii. Fiecare dintre noi am fost prezenţi la răstignirea Mântuitorului pe cruce, dar
în acelaşi timp prezenţi şi la învierea Sa din morţi.
Prin jertfa Sa de pe cruce, Hristos ne-a făcut din nou cetăţeni ai împărăţiei cerurilor, stingând
păcatele noastre, iar prin învierea Sa din morţi, El ne-a trecut „de la moarte la viaţă şi de pe pământ la
cer”.8 Ne-a făcut biruitori asupra morţii.
În noaptea de înviere, ca şi femeile mironosiţe, ne îndreptăm spre mormântul Domnului şi „ în loc
de mir cântare să aducem Stăpânului”9 şi să vedem pe Hristos Soarele dreptăţii tuturor viaţă răsărind.
Cântăm cu aleasă bucurie, repetată şi iar repetată: „ Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte
călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le!”10
După ce ne împărtăşim din harul lui Dumnezeu, participând la slujba de înviere şi la Sf. Liturghie,
ne întoarcem la casele noastre, aducând în familii vestea că „ Hristos a înviat!” Timp de patruzeci de
8
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zile de la înviere şi până la înălţare, îi salutăm pe semenii nostri, cu salutul „ Hristos a înviat!”, iar ei ne
răspund cu răspunsul „ Adevărat a înviat!”. Prin acest gest creştinesc, noi dăm dovadă că înainte de
toate suntem creştini şi-L mărturisim pe Hristos. Spune Mântuitorul: „Tot cel ce mă va mărturisi pe
Mine înaintea oamenilor, pe acela şi Fiul Omului îl va mărturisi înaintea îngerilor lui
Dumnezeu.”(Luca 12,8).
Ziua învierii este ziua în care „ toate s-au umplut de lumină: şi cerul şi pământul şi cele de
dedesupt”11. De aceea auzim cuvintele rostite de preot, care practic sunt un îndemn „ Veniţi de luaţi
Lumină!”.
Praznicul învierii Domnului, este praznicul biruinţei şi bucuriei. Hristos ne-a făcut biruitori asupra
morţii. Şi de la învierea Lui moartea nu ne mai stăpâneşte. Spune Sf. Ioan Gură de Aur în cuvântul său
de învăţătură de la Sf. Paşti, citându-l pe proorocul Isaia următoarele: „ prădat-a iadul Cel ce s-a
pogorât în iad; umplutu-l-a de amărăciune, fiindcă a gustat din trupul Lui. Şi aceasta mai înainte
înţelegând-o Isaia a strigat: Iadul, zice, s-a amărât întâmpinându-Te pe Tine jos. S-a amărât pentru că sa stricat, s-a amărât pentru că a fost batjocorit, s-a amărât pentru că s-a omorât, s-a amărât pentru că s-a
surpat, s-a amărât pentru că a fost legat. A primit un trup şi de Dumnezeu a fost lovit; a primit pământ
pentru că s-a întâlnit cu cerul, a primit ceea ce vedea şi a căzut prin ceea ce nu vedea. Unde-ţi este
moarte boldul? Unde-ţi este iadule, biruinţa? Înviat-a Hristos şi tu ai fost nimicit. S-a sculat Hristos şi
au căzut demonii; a înviat Hristos şi se bucură îngerii; a înviat Hristos şi viaţa veşnică stăpâneşte; a
înviat Hristos şi nici un mort nu este în groapă, căci Hristos sculându-se din morţi începătură învierii
celor morţi S-a făcut.”12
Bucuria pascală pe care o avem în noaptea de înviere, nu este orice bucurie, ea este o bucurie a
biruinţei şi a nădejdi. „Bucuria învierii nu este din lumea aceasta, ci ea vine de sus, ea izvorăşte din
Persoana cea vie a Mântuitorului Iisus Hristos.”13
Mântuitorul Iisus Hristos, a adresat femeilor mironosiţe – primele care l-au văzut pe Mântuitorul
înviat – cuvântul „ Bucuraţi-vă!”. Şi acest cuvânt, ni-l adresează Domnul Iisus Hristos şi nouă tuturor.
Praznicul învierii Domnului, este totodată şi praznicul iubirii şi a iertării. Numai atunci ne putem
bucura pe deplin de învierea Domnului, dacă iubim şi iertăm. Inima adevăratului creştin, este ca o
carte pe filele căreia scrie iubire şi iertare.
Auzim cântându-se în noaptea de înviere, următoarea cântare, care ne îndeamnă la cele două virtuţi
iubirea şi iertarea. „Ziua învierii! Şi să ne luminăm cu prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Să
zicem: fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru înviere.” 14
Hristos-Domnul S-a răstignit pe cruce, din dragoste pentru noi. Şi această dragoste a fost o dragoste
jertfelnică. „ Faţă de atâtea binefaceri pe care le-am primit noi de la Hristos, Dumnezeul nostru,
nimeni nu poate să rămână nepăsător. O asfel de iubire jertfelnică aşteaptă răspunsul dragostei
noastre.”15
După învierea Sa din morţi, Mântuitorul S-a arătat femeilor mironosiţe, apoi în ziua întâi după
înviere apostolilor fără Toma şi în ziua a opta apostolilor cu Toma. Hristos, ni se arată şi nouă în Sf.
Euharistie ori de câte ori participăm la Sf. Liturghie.
Nu putem Să-l vedem pe Hristos, decât dacă avem o viaţă plină de virtuţi, o viaţă dedicată Lui
Hristos trăită după poruncile Lui. Prin păcatele noastre, îl vindem pe Domnul ca şi Iuda, îl biciuim Şil răstignim. Prin faptele noastre bune, ne apropiem de Dumnezeu şi ne aliem cu El. Cu privire la acest
lucru vom menţiona aici o poezie scrisă de Zorica Teodosia Laţcu intitulată „Golgota”.
Te vindem iar cu sărutări viclene,
Prin nepăsare oarbă şi prin lene.
Te biciuim cu vorbe de ocară,
11

Ibidem, p333
Molitfelnic, Bucureşti, ed. I.B.M. a B.O.R.,1992,p692
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Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Pastorală la învierea Domnului, Sibiu,
2011,p2
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Catavasier, p342
15
Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Pastorală la învierea Domnului, Sibiu,
2012,p9
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Te pălmuim cu ură ca de fiară.
Te adăpăm cu suc de-amărăciune,
Din pofte rele şi din stricăciune.
Te ţintuim pe cruci de nedreptate,
Prin cuiele uciderii de frate.
Iar împletim blestemele de tată.
Să-ncingem, Doamne, fruntea-nsângerată.
Tu iarăşi zici, în blândă rugăminte:
„ Nu ştiu ce fac. Îngăduie-i Părinte”. 16
Astfel putem spune că învierea lui Hristos e temelia credinţei noastre. Noi nu suntem ai morţii, ci
ai învierii. Putem cânta cu poetul Radu Stanca, învierea Mântuitorului prin poezia sa intitulată
„Hristos a înviat!”.
„Se-nvolbură pământul în sfântă bucurie,
Se-nalţă izbăvirea în imnu-ncununat
De zori neprihănite – spre dalba veşnicie –
Căci astăzi în mărire – „ Hristos a înviat”....17
Despre învierea lui Hristos, nu vorbesc numai sfinţii, sau sfinţii părinţi, ci şi scriitorii literaturii
române. De exemplu, ne putem gândi la Ion Creangă, cel care ne întoarce în etapa copilăriei.
Spune Ion Creangă: „Apoi în Sâmbăta Paştilor m-a trimis (bunica) la părinţi acasă în Humuleşti. Şi
în ziua de Paşti, am tras un „ Îngerul a strigat” la biserică, de-au rămas toţi oamenii cu gurile cascate la
mine. Şi mamei îi venea să mă înghită de bucurie. Şi părintele Ioan m-a pus la masă cu dânsul, şi
Smărăndiţa a ciocnit o mulţime de ouă roşii cu mine. Şi bucurie peste bucurie venea peste capul
meu.”18
Un rol important, în ceea ce priveşte sărbătoarea Sfintelor Paşti, îl au obiceiurile şi tradiţiile.
Acestea sunt specifice poporului nostru şi ele nu trebuie uitate.
La Răşinari, în vinerea din a şasea săptămână din Postul Mare seara, copiii vin toţi la Biserică şi se
spovedesc, iar a doua zi, sâmbăta, numită şi sâmbăta lui Lazăr când se oficiază Sf. Liturghie, ei se
împărtăşesc. Tot în sâmbăta lui Lazăr, la ora 14, copiii se strâng la cele două şcoli din sat şi însoţiţi de
preoţi şi de dascăli, pornesc spre centrul comunei. Are loc Viftania, o procesiune ce ne aminteşte de
drumul făcut de Mântuitorul de la Betania la Ierusalim. Din centrul comunei se merge până în capătul
satului cântând imnul lui Lazăr şi acolo copiii, adună ramuri de salcie pe care apoi le duc la cele trei
biserici. Copiii sunt serviţi cu suc şi covrigi, apoi se întorc tot în procesiune.
În Săptămâna Mare seara se oficiază deniile, iar dimineaţa Sf. Liturghie. Joia se sfinţeşte Sf. Agneţ,
pentru tot anul, pentru împărtăşirea grabnică. Joi dimineaţa oamenii aduc pâinea şi vinul pentru Sf.
Paşti.
Vineri seara se oficiază vecernia, cu scoaterea Sf. Epitaf şi prohodul Domnului. Sâmbătă dimineaţa
la ora patru se face Utrenia şi Sf. Liturghie şi se înconjoară Biserica. Slujba Învierii are loc la ora 24. Se
înconjoară Biserica, se începe slujba Învierii şi se continuă cu Sf.Liturghie, apoi se citeşte Pastorala
ierarhului. Vecernia sau a doua înviere se oficiază la amiazi, când se citeşte SF. Evanghelie în mai
multe limbi.
De Paşti gospodinele, pregătesc cele mai alese bunătăţi şi în joia mare înroşesc ouăle. Ouăle roşii
simbolizează sângele Mântuitorului curs pe cruce. Mielul de Paşti îl simbolizează pe Hristos.
Sărbătoarea Izvorului tămăduirii din vinerea luminată este cunoscută la Răşinari sub denumirea de „la
izvoare”.

16

Zorica Laţcu Teodosia, Poezii, Bucureşti, ed. Sophia, 2008, p77
Radu Stanca, „ Versuri”, ed. Dacia, 1980, p376, apud Îndrumător Bisericesc, Sibiu, 1981,p257
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De Paşti copiii aşteaptă ca iepuraşul să sosească. El aduce daruri copiilor cuminţi şi ascultători.
Iepuraşul este simbolul blândeţii şi al bunătăţii. A doua zi de Paşti băieţii stropesc fetele cu parfurm iar
acestea îi servesc cu prăjitură şi cozonac.
De Sfintele Paşti ne bucurăm cu toţii şi această bucurie trebuie să fie continuă. Să încercăm să fim
mai buni, mai iertători, mai răbdatori şi mai îngăduitori unii cu alţii ca împăcaţi cu Dumnezeu, cu
semenii noştrii şi cu noi înşine, să putem exclama cu psalmistul David, zicând: „ Aceasta este ziua pe
care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim în ea.”(Psalmul 117,24).
HRISTOS A ÎNVIAT!
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti în Dobrogea

Prof. Petroşanu Cătălina
Grădiniţa Nr.2 (Liceul „Gh.M.Murgoci”), Măcin
Paştele este considerat în calendarul ortodox drept cea mai mare sărbătoare creştină care
comemorează evenimentul fundamental al creştinismului, Învierea lui Iisus Hristos, considerat Fiul
lui Dumnezeu în religiile creştine, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare. Data de început
a Paştelui marchează începutul anului ecleziastic creştin. Există unele culte creştine care nu sărbătoresc
Paştele. Data celebrării Paştelui are la bază două fenomene astronomice: echinocţiul de primăvară şi
mişcarea de rotaţie a Lunii în jurul Pământului. Astfel, Paştele se serbează în duminica imediat
următoare primei luni pline după echinocţiul de primăvară. Sărbătoarea Paştilor este precedată de o
lungă perioadă de post, în care se comemorează evenimentele premergătoare Învierii Domnului.
Ultima săptămână din Postul Mare, numită Săptămâna Patimilor, începe în Duminica Floriilor, când
se sărbătoreşte intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim, şi se sfârşeşte în Sâmbăta Mare. Este săptămâna în
care sunt comemorate patimile lui Iisus, răstignirea şi moartea Sa din Vinerea Mare. Ca în fiecare an,
sărbătoarea Paştelui este marcată de obiceiuri şi tradiţii străvechi, pe care românii le respectă, începând
cu primenirea casei, pregătirea bucatelor, înnoirea hainelor până la ciocnirea ouălor şi luarea luminii
Sfinte de la Biserică, în noaptea de Înviere. Pe lângă aceste tradiţii, în unele locuri din Dobrogea se mai
practică şi alte obiceiuri străvechi cum ar fi Caloianul şi Paparuda.
În fiecare an, în aşteptarea Sfintei Sărbători Pascale, fiecare român din orice colţ al ţării se
pregăteşte pentru această mare sărbătoare creştină. Timp de o săptămână gospodinele fac curăţenie
generală în casă. La sat, bărbaţii îşi ajută femeile să măture curţile, să repare gardurile, să facă ordine în
şuri iar şanţurile să fie curăţate de nămol şi gunoaie. Toate aceste treburi ale casei sunt făcute pentru ca
orice gospodină harnică şi curată să-şi poată primi musafirii pe parcursul celor trei zile de sărbătoare.
Tot un obicei la români, este ca în Joia Mare, gospodinele să vopsească ouăle şi să prepare
tradiţionala pască pentru ca Vineri să meargă la Biserică pentru a asculta şi cânta Prohodul.
În noaptea de Înviere, toţi românii de pretutindeni, cu mic cu mare merg la Biserică pentru a
lua lumina Sfântă venită tocmai de la Ierusalim. După slujba de Înviere de la miezul nopţii are loc
prima masă de Paşte în familie, atunci când gospodinele aşează pe masă bunătăţile pregătite cu multă
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iubire şi dăruire în numele acestei Sfinte sărbători creştine. Ouăle vopsite, preparatele din mielul
sacrificat (ciorba de miel, drobul de miel, friptura de miel), cozonacul şi pasca sunt câteva dintre
mâncărurile tradiţionale de Paşte întâlnite în casa oricărei familii.
A doua zi dis de dimineaţă, gospodinele duc la Biserică pasca şi ouăle roşii aşezate frumos întrun coş acoperit cu un ştergar alb, pentru a le sfinţii. Acest obicei străvechi reprezintă pentru femeile
care merg la Biserică un semn de preţuire a Sărbătorii Pascale.
Culorile folosite la vopsitul ouălor au semnificaţii diferite, astfel:
Roşu – simbol, al sângelui şi trupului lui Iisus Hristos atunci când a fost răstignit pe cruce, al
focului şi soarelui, al dragostei, al vieţii şi bucuriei de a trăi;
Galben - lumina, recolta, ospitalitate, fericire;
Verde – reînnoirea şi forţa naturii, prospeţime, rodnicie, speranţă;
Albastru – credinţa, cer, seninătate, vitalitate, sănătate;
Negru – simbol al pământului, statornicie, eternitate;
Violet – stăpânire de sine, dreptate, răbdare.
În ceea ce priveşte ornamentarea geometrică avem o serie de simboluri si semnificaţii precum:
linia dreaptă verticală - viaţă; linie orizontală - moartea; linia dublă dreaptă - eternitatea; linia
formând o suită de dreptunghiuri - gândirea şi cunoaşterea; linia uşor ondulată - apa, purificare;
spirală - timpul, eternitatea; dubla spirală - legătura dintre viaţă şi moarte.
Ornamentaţia ouălor este de altfel foarte variată existând simboluri geometrice, vegetale,
animale, antropomorfe şi desigur - religioase. Cel mai adesea se pictează simboluri florale ca frunze,
plante, fructe – unele dintre ele regăsindu-se în basmele şi legendele populare: bradul, stejarul,
mărgăritarul (lăcrămioara), mărul; simboluri familiale: casa, brazii, câmpul, biserica; animale: boul,
vaca, mielul, porumbelul, albinele, leii; alte simboluri: un drum, o cruce, un preot, Iisus pe cruce,
Fecioara Maria.
În prima zi de Paşte există obiceiul ca toată familia să se spele într-un lighean în care au fost
puse ouă roşii şi bani de argint sau de aur pentru a aduce sănătate şi prosperitate membrilor din
familie. Conform tradiţiei, Paştele este sărbătorit în familie alături de cei dragi reuniţi la masă,
mâncând din preparatele specifice acestei Sfinte Sărbători.
În a doua zi de Paşte, finii merg în vizită la naşi unde duc bucate alese (o sticlă de vin, un
cozonac sau un tort) pentru a sărbători împreună Paştele.
Pe lângă obiceiurile şi tradiţiile amintite mai sus pe care le regăsim în mai toate regiunile
geografice ale ţării, în Dobrogea, de exemplu, există şi alte tradiţii de Paşte cunoscute sub numele de
Caloianul şi Paparuda.
Paparuda este un obicei practicat în a treia zi de Paşti pe care îl întâlnim în comunităţile de
lipoveni din localităţile Niculiţel, Luncaviţa, Văcăreni, Jijila. Obiceiul constă în stropirea cu apă a unui
alai de tinere sau de femei bătrâne, împodobite cu flori sau cu ramuri verzi, ce intră din curte în curte.
Alaiul e alcătuit dintr-un număr variabil de personaje, dintre care cel puţin una-două trebuie să fie
mascate. Acestea sunt dezbrăcate şi apoi înfăşurate în frunze şi ghirlande de boz (brusture, fag, stejar,
alun). Gluga de boz este legată deasupra capului cu cotoarele în sus şi acoperă tot corpul ca un con de
verdeaţă. Rămurelele sunt împestriţate cu panglici roşii, cu salbe de firfirici. Cortegiul umblă prin sat
de la o casa la alta, şi în curte, însoţitoarele cântă un cântec ritual, bătând din palme, iar paparuda joacă
un dans săltăreţ.
Un alt obicei dobrogean de Paşte la fel de cunoscut şi apreciat este Caloianul. Acesta se
practică în a treia miercuri de după Paşte şi constă în fabricarea unei păpuşi de lut, ce este îngropată în
câmp, ca apoi după o perioadă de timp să fie deshumată, ruptă în bucăţi şi împrăştiată pe câmp,
simbolizând fertilitatea, belşugul culturilor şi regenerarea vegetaţiei.
“Cucii” – Acest obicei, ce se aseamănă într-o oarecare măsură cu “Căluşarii”, se mai practică şi
în alte zone ale ţării, dar “Cucii” caravăneni au o vizibilă notă de originalitate, manifestată atât în
ceremonial cât şi în construcţia măştilor. Colectivul ceremonial al “Cucilor” este alcătuit, după
tradiţie, dintr-un grup de 15 bărbaţi mai tineri sau mai vârstnici, împărţiţi în două cete de câte şapte
(şapte sugerând, în concepţia locală, numărul zilelor săptămânii). Cel aflat în plus este “mutul”,
personaj central. Fiecare “cuc” se invidualizează prin mască, prelungită cu un fel de bluză şi de fustă
lungă până la opinci. De acestea sunt fixaţi câţiva “zilişori” (clopoţei sub formă de capsulă, cu sunet
52

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

cristalin). Măştile sunt diferite prin felul împodobirii şi al cromaticii, acestea depinzând, în primul
rând, de tradiţia locală dar şi de imaginaţia participanţilor. Ca obiecte de luptă fiecare “cuc” are o sabie
vopsită în roşu (culoarea confruntării) şi un târnăcop vopsit în albastru (simbol pentru uneltele
gospodăreşti), confecţionate din lemn. După tradiţie, obiceiul “cucilor” se desfăşoară în trei locuri: la o
fântână, la câmp şi în sat. Ritualul se desfăşoară în ritm de geamparale, joc specific Dobrogean. Prin
faptul că anunţă primăvara, acest frumos şi străvechi obicei deschide un nou ciclu anual în viaţa
colectivităţii.
Cu toate că aceste obiceiuri sunt foarte puţin cunoscute, ele fiind foarte vechi, acest lucru nu
reprezintă un impediment pentru unii dobrogeni de a le mai păstra. Dimpotrivă, ele simbolizează
recunoaşterea acestei Sfinte Sărbători şi credinţa pe care o au atunci când le pun în practică.
Indiferent de obiceiurile şi tradiţiile pe care românii le au, în funcţie de regiunile din care
provin, fiecare dintre ei sărbătoresc Paştele cu multă căldură şi linişte sufletească, credinţă în cele Sfinte
şi bucuria de a fi alături de cei dragi.
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Datini şi obiceiuri de Sfintele Paşti din Transilvania
Chirhoc Mariana- Eugenia
Scoala Gimnaziala Nr. 8 Sibiu
Folclorul şi tradiţiile populare sunt strâns legate în viaţa poporului român de credinţa sa creştinortodoxă. Aceasta a fost cea mai roditoare sursă de inspiraţie pentru creaţia populară, dar şi cea care a
înnobilat şi îmbogăţit tradiţiile. Acestea sunt şi o transpunere a felului în care a înţeles poporul
mesajul creştin şi acte din spaţiul liturgic ortodox.
Acum, nu cu mult timp înaintea sărbatorii Invierii Domnului, credem că este binevenit să arătam
care este înţelesul unor tradiţii pascale româneşti potrivit celor consemnate de distinsul preot şi
folclorist Sim. Fl. Marian, în cartea „Sărbătorile la români”.
Deniile
Unele dintre cele mai profunde, frumoase şi înălţătoare slujbe creştine sunt Deniile. Ele se ţin în
Postul Mare al Paştilor. Mai frecventate de lume sunt Deniile din Săptămâna Mare, care atrag o
mulţime de credincioşi. Până la începerea Deniilor, în săptămâna a cincea din Postul Paştilor, satele
trebuie curăţate şi primenite, începând cu casele şi ogrăzile. Toată lumea foieşte, aeriseşte şi scutură.
Dar cei mai bucuroşi sunt copiii. După ce văruiesc pomii din livezi şi grădini, se îmbracă în haine de
sărbătoare şi se duc la biserică. Magia Deniilor îi tulbură şi îi farmecă. La fel ca pe mamele, bunicile şi
surorile lor, care în Săptămâna cea Mare intra în biserică cu capul acoperit de-o năframă neagră. Dar şi
la oraş, deşi nu mai există aceste tradiţii atât de vechi şi de stricte, popularitatea Deniilor, a Săptămânii
Mari este maximă.
Originea Deniilor: Deniile au apărut odată cu creştinismul. Ele au existat şi in perioada de unitate a
Bisericii.
Practica Deniilor: Deniile sunt slujbe de seară. Ele se ţin dupa orele 18-19 (în limba slavă cuvântul
denii înseamnă zilnic). Şirul emoţional, triumfal, al Deniilor din Săptămâna Mare începe în seara din
Duminica Floriilor. Apoi, de luni până vineri, în ziua cumplită a răstignirii, preoţii rostesc rugăciuni
rituale, cântări, citesc fragmente liturgice din Vechiul Testament.
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Duminica Floriilor
In societatea tradiţională, dar şi în prezent, Floriile deschid săptămâna cea mai importantă pentru
pregătirile de Paşti.
Sărbătoarea Floriilor are străvechi rădăcini, ea fiind atestată în societatea romana ca zi dedicată
zeiţei Flora, peste care creştinismul a suprapus sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim (Floriile, în
terminologia populară).
Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim este singurul moment din viaţa Sa pământească în
care a acceptat să fie aclamat ca Impărat. Duminica Floriilor este precedată de sâmbăta lui Lazăr, zi în
care Biserica pomeneşte minunea învierii din morţi a lui Lazăr săvârşită de către Domnul Iisus
Hristos. Primirea triumfală ce I s-a facut Domnului Hristos, Care a intrat în Ierusalim ca Impărat
smerit, împlinind o proorocire din Vechiul Testament, a fost determinată de această minune
premergătoare.
In aceasta zi, denumită şi „Duminica Stâlpărilor”, se sfinţesc, prin rugăciune şi stropire cu
agheasmă, ramuri înmugurite de salcie, care se împart creştinilor, iar slujitorii Bisericii le ţin în mâini,
cu lumânări aprinse, ca simbol al biruinţei vieţii asupra morţii. Ramurile verzi din această zi,
întrebuinţate atât în ritualurile casnice cât şi în cele bisericeşti, întruchipează simbolul castităţii şi al
renaşterii anuale a vegetaţiei.
Ramurile de salcie amintesc de ramurile de finic şi de măslin cu care a fost întâmpinat Mântuitorul.
Cu acestea, după ce au fost aduse la biserică spre a fi sfinţite, creştinii împodobesc icoanele, uşile şi
ferestrele.
Salcia este mereu înflorită în această perioadă a anului, o expresie a fertilităţii şi a reînvierii naturii.
De asemenea, se spune că e bine să te încingi cu aceste ramuri de salcie ca să nu te doară mijlocul. Cu
ramurile de salcie, simbol al fertilităţii şi vegetaţiei de primăvară, apicultorii înconjoară în ziua de
Florii stupii, iar ţăranii, convinşi de efectul miraculos al acestor muguri, îi îngroapă sub brazdă.
In tradiţia populară există credinţa că însăşi Maica Domnului a binecuvantat salcia, după ce aceasta
s-a transformat într-o punte, ajutând-o pe Fecioara Maria să treacă apa unui râu.
Ca aspect necreştin, amintim obiceiul că în vreme de furtună să se pună pe foc muguri din sălciile
de la Florii, pentru a împrăştia norii şi grindina, protejând casa şi familia de dezastre. Femeile mai
obişnuiesc şi astăzi să le infigă pe straturile proaspăt semănate, să le pună în hrana animalelor sau să le
aşeze pe morminte.
Aceste ramuri sfinţite se păstrează peste an fiind folosite la tămăduirea diferitelor boli. In scopuri
profilactice, oamenii se încing cu "mâţişorii" sfinţiţi, pentru a nu-i durea mijlocul.
Ramurile păstrate la icoane se pun pe foc vara, în momentul în care începe vreo furtună, sau se
aruncă în curte când începe să bată grindina.
Femeile căutau să ia din biserică nuiele de salcie cât mai lungi, crezând că le va creşte cânepa mare.
Ajunse acasă, numărau mugurii de pe crengile pomilor din livadă fiind convinse că vor avea tot atâţia
pui la cloşti.
Simbolurile Invierii
Crucea
Este simbolul iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, simbolul jertfei lui Iisus Hristos pentru salvarea
omenirii. Crucea a fost declarată ca simbol al creştinătăţii de către împaratul Constantin, în cadrul
Consiliului de la Niceea, în anul 325 după Hristos.
Lumânarea de Înviere
În noaptea de Înviere, toti creştinii merg la biserică. Fiecare credincios poartă în mână o lumânare,
pe care o va aprinde din Lumina adusă de preot de pe masa Sfântului Altar.
Aceasta lumânare este simbolul Învierii, al biruinţei vieţii asupra morţii şi a luminii lui Dumnezeu
împotriva păcatului. Mulţi păstrează restul de lumânare rămasă nearsă după slujba Învierii şi o aprind
în cursul anului, dacă au un mare necaz în familie.
La sfârşitul slujbei, preotul împarte tuturor credincioşilor Sfintele Paşti, adică pâine sfinţită,
stropită cu vin şi cu agheasmă.
Spălarea din dimineaţa Învierii
Intr-un lighean se pune un ou roşu, în unele locuri două, şi o monedă de argint. Se toarnă apa
proaspătă (neîncepută) adusă de la fântână.
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Toţi ai casei se spală pe rând, dându-şi fiecare cu oul roşu peste obraz şi zicând : „Să fiu sănătos, şi
obrazul să-mi fie roşu ca oul ; toţi să mă dorească şi să mă aştepte aşa cum sunt aşteptate ouale roşii de
Paşti ; să fiu iubit ca ouăle in zilele Paştilor”. După aceea se ia moneda de argint şi trecând-o peste faţă
se zice : „Să fiu mândru şi curat ca argintul”; fetele mai zic „să trec la joc din mână-n mână ca şi banul;
să fiu uşoară ca şi cojile de ouă, care trec plutind pe apă”. In unele sate, în lighean se pune şi o crenguţă
de busuioc, deoarece se zice că dacă te speli cu dansul vei fi onorat ca busuiocul.
În prima zi de Paşti există obiceiul de a se purta haine noi în semn de respect pentru această aleasă
sărbătoare, dar şi pentru că ea semnifică primenirea trupului şi a sufletului aşa cum se primeneşte
întreaga natură odată cu primăvara.
Masa de Paşti
Intorşi de la biserică, membrii familiei se aşază la masă, gustând mai intai din ouale şi pasca sfinţite.
După ce işi potolesc foamea ciocnesc câte un pahar de băutură. Ouăle se ciocnesc după un anumit
ritual: persoana mai în vârstă (de obicei bărbatul) ciocneşte capul oului de capul oului ţinut în mâna de
un comesean, în timp ce rosteste cunoscuta formula „Hristos a Inviat!”, la care se răspunde cu:
„Adevărat a Inviat !”.
După credinţa populară, e bine de ţinut minte cu cine ai ciocnit întâi pentru ca, dacă din
întâmplare te rătaceşti în vreo pădure, n-ai decât să-ţi aminteşti cu cine ai ciocnit întâi de Paşti, şi
imediat găseşti drumul pe unde ai venit. Masa din prima zi de Paşti este un prilej de reunire a familiei,
decurgând după un adevărat ritual. De pe masa de Paşti nu pot lipsi: ouale roşii, caşul de oaie, salata cu
ceapa verde şi ridichi, drobul şi friptura de miel, pasca umplută cu brânză sau smântână şi, mai nou, cu
ciocolată. Oul, el însuşi purtător de viaţă devine un simbol al regenerării, al purificării, al veşniciei.
În tradiţia populară românească se crede că ouăle de Paşti sunt purtătoare de puteri miraculoase.
Ele vindecă boli şi protejează animalele din gospodărie.
Ouale Roşii
Ouăle simbolizează mormântul purtător de viaţă al Mântuitorului, care s-a deschis la Invierea sa
din morţi. De aceea, când sparg ouăle, prin ciocnire, creştinii işi spun “Hristos a înviat!” şi “Adevărat a
înviat!”. Culoarea roşie simbolizează sângele lui Iisus, care a curs de pe cruce, colorând ouăle aduse
într-un coş de Maica Domnului, pentru a-i îmbuna pe soldaţii care îl păzeau pe Hristos.
O altă legendă prin care se încearcă o explicaţie despre culoarea ouălor aminteşte despre
neîncrederea cu care vestea Invierii lui Iisus a fost primită de unii. Se spune că o precupeaţă care vindea
ouă în piaţă ar fi zis: “Voi crede că a înviat când ouăle astea se vor roşi”. Şi chiar aşa s-a şi întamplat...
Ciocnitul ouălor se face “cap” la “cap” şi “dos” la “dos”, existând credinţa că aceia care ciocnesc se vor
întâlni pe lumea cealaltă. Cel care sparge oul celuilalt are voie să i-l ia. Dacă acesta refuză, se spune că
va mânca acel ou, pe lumea cealaltă, stricat şi uns cu păcură.
Mielul
Dupa tradiţie, în familiile creştine, în zilele de Paşti, carnea de miel nu trebuie să lipsească de pe masă.
Mielul jertfit îl simbolizează chiar pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru păcatele
lumii şi a murit pe cruce ca un miel nevinovat.
Pasca
O singură dată pe an, de Sfintele Paşti, gospodinele creştine fac un fel de cozonăcel din aluat dospit,
umplut cu branză de vaci, stafide şi smântână: pasca. Aceasta are o formă rotundă, deoarece se crede că
scutecele pruncului Iisus au fost rotunde.
Având pe centru o cruce, pasca este împodobită pe margini cu aluat împletit. În acele localităţi în
care încă se mai păstrează obiceiurile şi mai există cuptoare zidite, gospodinele respectă un ritual
stravechi înainte de a pune pasca la copt: fac semnul crucii cu lopata pe pereţii cuptorului şi spun
“Cruce-n casă / Cruce-n piatră / Dumnezeu cu noi la masă / Maica Precistă pe fereastră”.
Şi despre originea pascăi există o legendă, care spune că, în timp ce mergea să predice împreună cu
apostolii săi, Iisus a fost găzduit de un om foarte primitor. A doua zi, la plecare, omul le-a pus tuturor
în traistă, fără ştirea cuiva, pâine pentru drum. După ce au plecat, apostolii l-au intrebat pe Iisus când
va fi Paştele, iar Mântuitorul le-a raspuns: “atunci când veţi găsi pâine în traistele voastre goale”.
Iepurasul de Paşti
Simbolul işi are originea în antichitate; este unul dintre cele mai vechi simboluri ale primăverii.
În a doua zi de Paşti înTransilvania exista obiceiul udatului, având semnificaţia unui act de
purificare. Tinerii obişnuiesc să stropească fetele cu apă sau parfum, iar acestea la randul lor să le dea
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baieţilor de băut şi să le ofere daruri, căci se crede că nici unei fete nu-i va merge bine dacă nu este
udată. Inainte stropitul se facea cu apa de fântână; astăzi este datina ca fetele să fie udate cu apă de
colonie.
Una dintre legendele care explică acest obicei spune că a doua zi de Paşti, o fata creştină vindea ouă.
De la ea cumpara o fată păgână. Cele două intrând în vorbă, prima îi explica legea creştinească, dar cea
de-a doua, neîncrezătoare, îi spune: “Te-oi crede dacă s-or înroşi ouăle pe care mi le-ai vândut!” Pe
dată, ouăle s-au înroşit, iar de spaimă, fetele au leşinat amândouă. Trecând pe acolo doi flăcăi, le-au
văzut şi le-au stropit cu apa de la fântână. Revenindu-şi, fetele le-au dăruit drept rasplată ouă înroşite,
iar păgâna s-a încreştinat.
Săptămâna Luminată
Prin Învierea Domnului nostru Iisus Hristos din morţi, cei din popor cred că raiul se deschide
tuturor sufletelor reţinute în prinsoarea iadului începând de la Adam şi până la venirea Mântuitorului,
şi rămâne deschis de la Înviere până la Duminica Tomii.
Ca dovada ca în acest interval Raiul este deschis, după credinţa poporului şi datina cea veche, în
ziua de Inviere se scoate uşa din mijloc a altarului şi se pune deoparte, unde sta apoi toată Săptamâna
Paştilor sau Săptamâna Luminată.
Cine moare în acest interval - şi mai ales în ziua de Paşti sau în săptamâna cea dintâi după Paşti,
numită pretutindeni Săptamâna Luminată - merge de-a dreptul în rai pentru ca lumina raiului
străluceşte fiecăruia care moare în această săptamâna şi pentru că în timpul acesta uşile raiului sânt
deschise, iar cele ale iadului închise.
Cel care moare este primit în rai, indiferent de păcatele care le-a făcut, căci toate i se iartă. Şi cel
care se naşte în această zi, şi mai cu seamă când trage clopotul întâia oară la biserică, este un om
norocos pentru toata viaţa.

Sărbătoarea Învierii în judeţul Sibiu
Chirhoc Alexandra- Maria
Grădiniţa cu P.P. Nr. 29 Sibiu
Paştele este una dintre sărbătorile cele mai importante ale creşţinătăţii. Sfintele Paşţi - sărbătoarea
vieţîi - marchează miracolul Învierii Domnului, iar slujbele mari din Săptămâna Luminată readuc
echilibrul şi armonia creştinilor. Obiectul acestei sărbători creştine este amintirea vie a pătimii, a
morţii şi a învierii Lui Iisus Hristos.
În zona Sibiului, obiceiurile de Înviere conţin puternice influenţe din partea comunităţii săseşţi.
Acestea se împletesc armonios cu obiceiurile româneşţi, dând un farmec aparte sărbătorii.
Focurile din Mărginimea Sibiului
Lăsata Secului sau intrarea în Postul Paşţelui este marcată prin aprinderea unor focuri pe coastele
dealurilor din apropierea satelor.
Şi în noaptea de Înviere tinerii aprind pe dealuri şi coline ”focurile de veghe“.
Pregatirea ouălor
Ouăle se vopsesc în joia dinaintea Paştelui, denumită “Joia Verde”, zi în care de obicei se mănâncă
spanac.
Ouăle simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la învierea sa din morţi. De aceea,
când sparg ouăle prin ciocnire, dar şi când se salută creştinii îşi spun: "Hristos a înviat! Adevărat a
înviat!". Culoarea roşie a ouălor simbolizează sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce pentru mântuirea
lumii. Există credinţa că cei care ciocnesc se întâlnesc pe lumea cealaltă. Ouăle simbolizează şi
reîntinerire, primăvară. În tradiţia populară de la noi, ouăle de Paşţi sunt purtătoare de puteri
miraculoase: vindecă boli, protejează animalele din gospodărie, te apară de rele.
În zona Sibiului, ouăle se vopsesc şi în alte culori, existând obiceiul vopsitului în foi de ceapă cu
diverse modele de frunze proaspete. După vopsire, ouăle se dau cu o bucăţică de slănină pentru luciu.
Pomul de Paşti
În părţile Sibiului, există obiceiul că de Paşti să fie împodobit un pom (arbust) asemănător cu cel de
Crăciun. Singura deosebire constă în faptul că, în locul globurilor, se agăţă ouă vopsite (golite de
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conţinutul lor). Pomul poate fi aşezat într-o vază frumoasă şi farmecul sărbătorii sporeşte cu o
podoabă de acest fel.
În unele sate din zona Sibiului, băieţii fac buchete din mâţişori sau flori artificiale, crengi de brad şi
panglici colorate, pe care le pun la fereastră sau pe poarta fetei admirate.
Slujba de Înviere
Ultima săptămână a postului Paştelui este cea mai importantă perioadă. Ea trebuie folosită pentru
căinţă şi comemorare. Tot atunci sunt pregătite şi bucatele de Paşţi. Până de Înviere toată casa trebuie
să fie curată şi bucatele să fie gata.
Oamenii merg la biserică joia şi vinerea seara, când preotul oficiază „deniile” şi Prohodul.
Sâmbăta se fac pregătiri pentru întâmpinarea sărbătorii pascale: se sacrifică mielul şi se pregătesc
diferite preparate din carne de miel: drob, tocăniţa, friptura şi pregătesc cozonacii.
În noaptea de Înviere conform tradiţiei toată lumea merge la biserică pentru a participa la slujbă şi
pentru a lua lumină. La sfârsitul slujbei, preotul împarte tuturor sfintele paşţi, adică pâine sfinţiţă,
stropită cu vin. La întoarcerea spre casă, fiecare duce în mână şi lumânarea aprinsă din lumina adusă de
preot de pe masa Sfântului Altar la Înviere. Această lumânare este simbolul Învierii, al biruinţei vieţii
asupra morţii şi a luminii lui Hristos asupra întunericului păcatului.
Masa din prima zi de Paşti
După o scurtă perioadă de odihnă, toţi membrii familiei se asează la masa festivă de Paşţi. Cu
această ocazie se ciocnesc ouă roşii între membrii familiei, prilej de bucurie pentru copii.
Masa de Paşţi este îmbelşugată şi cuprinde pe lângă ouă roşii, drob de miel, telemea de oaie, ridichi
şi ceapă verde. Nu lipsesc pâinea de casa şi cozonacul coapte pe vatră.
Carnea de miel are o mare importanţă la masă de Paşţi. Mielul îl reprezintă pe Iisus Hristos care s-a
jertfit pentru păcatele oamenilor şi a murit asemeni unui miel nevinovat.
Haine noi
În prima zi de Paşti existã obiceiul de a se purta haine noi în semn de respect pentru aceastã aleasã
sãrbãtoare, dar şi pentru cã ea semnificã primenirea trupului şi a sufletului, aşa cum se primeneşte
întreaga naturã odatã cu primãvară. Chiar dacă, de-a lungul anului, tinerii sunt mai puţin prezenţi la
slujbele religioase, de sărbători şi, mai ales de Paşte, curtea bisericii devine neîncăpătoare. Frumoşi,
îmbrăcăţi în haine noi, aşteaptă emoţionaţi, cu lumânările în mână să vină lumina din Cer.
Iepuraşul de Paşti
Iepuraşul este un vechi simbol german care simbolizează fertilitatea, primăvara. În ziua de Paşţi
copiii primesc de la “Iepuraş ” cadouri pe care le găsesc afară în iarbă proaspătă.. Acest obicei a fost
preluat de la familiile de saşi şi este păstrat în zona Sibiului, unde pentru copii este o mare bucurie de a
căuta şi găsi darurile lăsate de Iepuraş.
La stropit
A doua zi de Paste era sărbătorită puţin diferit în trecut- oamenii se strângeau la joc, la Căminul
Cultural Cultural, unde jucau « învârtita » şi « haţegana » - jocuri specifice zonei sibiene. Feciorii
primeau câte un ou roşu de la fiecare fată pe care o jucau.
În zilele noastre, copiii şi bărbaţii merg cu „stropitul„ cu parfum, iar fetele îşi aşteaptă stropitorii
pe care îi servesc cu ouă colorate, cozonac şi vin. Obiceiul stropitului e preluat de la saşi.
Una dintre legendele care explică acest obicei spune că a două zi de Paşţi, o fată creşţină vindea ouă.
De la ea cumpără o fătă păgână. Cele două întrând în vorbă, prima îi explică legea creştinească, dar cea
de-a două, neîncrezătoare, îi spune: "Te-oi crede dacă s-or înroşi ouăle pe care mi le-ai vândut!" Pe
dată, ouăle s-au înroşiţ, iar de spaimă, fetele au leşinat amândouă. Trecând pe acolo doi flăcăi, le-au
văzut şi le-au stropit cu apă de la fântână. Revenindu-şi, fetele le-au dăruit drept răsplată ouă înroşiţe,
iar păgâna s-a increstinat.
Lumina din lumina
Sărbătoarea sărbătorilor aduce numai bucurie şi linişte.
În fiecare primãvarã, se reaprinde în sufletul nostru flacãra speranţei şi încrederii în Învierea din
veac, aşa cum natura reînvie an de an, mai gingaşã cu fiecare ghiocel, mai caldã cu fiecare mâţişor, mai
plinã de taine cu fiecare mugur şi fiecare frunzã…
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Obiceiuri şi tradiţii creştin ortodoxe româneşti de Sfintele Paşti.
Legenda iepuraşului de Paşti

Maria Ciolan
Profesor învăţământ preşcolar, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1, Grădiniţa Nr. 30 Sibiu

Obiceiuri şi tradiţii creştin ortodoxe româneşti de Sfintele Paşti
Sfintele Paşti e cea mai mare sărbătoare creştin ortodoxă de la români. E sărbătoarea Învierii
Domnului, biruinţa binelui asupra răului.
Postul Paştelui este cel mai lung şi mai greu post de peste an, şi a fost rânduit de Biserică pentru
cuviincioasă pregătire a catehumenilor de odinioară, care urmau să primească botezul la Paşti şi ca un
mijloc de pregătire sufletească a credincioşilor pentru întâmpinarea cu vrednicie a Învierii Domnului.
Postul Paştelui durează 40 zile, finalizându-se prin "Săptămâna întunecată" (când a murit Domnul Isus
Christos), urmând după Înviere Săptămâna Luminată.
În această perioadă nu se fac nunţi, botezuri sau petreceri, şi se mănâncă "de dulce" doar în zilele de
"Dezlegare la peşte" (biserica emite un calendar ortodox cu zilele de sărbătoare, dezlegări, şi alte
informaţii creştin ortodoxe).
Spoveditul se face în Săptămâna Mare, adică în ultima săptămână de dinainte de Înviere, când cei
care au ţinut post se duc la biserică, ascultă slujba, şi se spovedesc la preot, spunându-şi păcatele în
tainică destăinuire (preotul nu are voie să spună nimănui sub nici un motiv spovedania creştinului) de
peste an, pentru a fi iertat.
Împărtăşitul se face după ce creştinul s-a spovedit. Preotul dă puţin vin şi puţină anafură la creştini,
reprezentând sângele şi corpul Domnului.
În săptămâna întunecată nu se consumă oţet şi urzici.
Vopsitul ouălor
Ouăle se vopsesc cu vopsea roşie în joia din ultima săptămână a postului, săptămâna întunecată. Se
vopsesc în această zi, deoarece Isus a fost răstignit joi, iar vopseaua roşie reprezintă sângele vărsat de el.
Se ung cu ulei şi se aşează în coş. După înviere, românii ciocnesc ouă, spunând "Christos a înviat" şi
celălalt:"Adevărat a înviat". Cine rămâne cu oul întreg, ia oul celuilalt.

Ouă roşii de Paşti, încondeiate în stil românesc tradiţional
Cozonacul făcut de către gospodine, face parte din bunătăţile ce trebuie să fie pe masă de Sfintele
Paşti.
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Cozonac de Paşti

Pasca

Pasca românească de Paşti
Pasca este specifică acestor sărbători. De obicei, gospodinele o pregătesc în căminul lor şi are forma
rotundă.
Pasca trebuie să fie împodobită la mijloc cu o cruce, iar pe margine cu o împletitură din aluat. Când
băgă pasca la cuptor, femeile spun (dând cu lopata semnul crucii pe uşa cuptorului):
Cruce-n casă,
Cruce-n piatră,
Dumnezeu cu noi la masă,
Maică Precista pe fereastră.
Deniile din Săptămână Mare se săvârşesc în biserici începând cu seara Floriilor, deci din duminica a
şasea a postului, până vineri seara, când se cântă şi Prohodul Domnului. Deniile sunt slujbe care se ţin
după orele 18-19.
Vinerea Mare este ziua de doliu a creştinătăţii: atunci a fost răstignit Mântuitorul, şi se oficiază
Denia Prohodului. În această zi se scoate epitaful din biserică, şi se bagă înapoi reprezentând
întoarcerea lui Isus în mormânt.
Joia Mare se mai numeşte Joi Mari, Joia Patimilor, Joia Neagră, Joimăriţa. În Joia Mare se
prăznuieşte spălarea picioarelor ucenicilor de către Mântuitorul, Cina cea de Taină, rugăciunea din
grădina Ghetsimani şi vinderea Domnului de către Iuda. În seara acestei zile creştinii merg la Denia
celor 12 Evanghelii. Acum se face ultima pomenire a morţilor din Postul Mare. Conform tradiţiei, în
noaptea ce premerge Joia Mare sau în dimineaţa acestei zile se deschid mormintele şi sufletele morţilor
se întorc la casele lor.
Joia Mare este cunoscută mai ales, în cultura populară actuală, că ziua în care se înroşesc ouăle. Prin
Sudul ţării, fetele fac câte 12 noduri unei aţe, punându-şi la fiecare câte o dorinţă şi dezlegându-le când
dorinţa s-a împlinit. Până de joia mare, femeile trebuia să termine de tors cânepă. În Oltenia şi acum se
fac în zori, în curţi şi/sau la morminte focuri pentru morţi din boz sau nuiele; se spune că ele
închipuie focul pe care l-au făcut slujitorii lui Caiafa în curtea arhierească, să se încălzească la el, când
Iuda l-a vândut pe Hristos, sau focul unde a fost oprit Sfântul Petru, când s-a lepădat de Hristos.
În unele locuri (Zona Clujului) de Joia Mare se strigă peste sat.
Vinerea din Săptămână Mare este numită Vinerea Patimilor, Vinerea Neagră, Vinerea Seacă sau
Vinerea Mare. Conform tradiţiei creştine, este, ziua în care Iisus a fost răstignit şi a murit pe cruce
pentru răscumpărarea neamului omenesc de sub jugul pactului strămoşesc. Din această cauză Vinerea
Mare este zi de post negru.
Săptămâna luminată precede nopţii de Înviere şi se consideră că e săptămâna în care Domnul încă
mai e printre oameni, nu s-a ridicat la Cer. În săptămâna luminată, preoţii poartă haine preoţeşti albe
şi cu fir auriu/argintiu ca semn de bucurie al învierii Domnului. Oamenii se salută cu "Hristos a
înviat", celălalt răspunzând "Adevărat a înviat".
După tradiţie, în familiile creştine se mănâncă în zilele de Paşti carne de miel. Mielul îl
simbolizează pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care S-a jertfit pentru păcatele lumii şi a murit pe
Cruce ca un miel nevinovat.
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În Noaptea de înviere creştinii merg la biserică să ia "lumina": preotul va aprinde o lumânare şi va
da această lumină la fiecare creştin venit. Cu lumânarea aprinsă de la Înviere ne întoarcem acasă după
slujba de la miezul nopţii, pentru a aduce lumina şi în casele noastre. Lumânarea de Înviere este
simbolul Învierii, al biruinţei vieţii asupra morţii şi al luminii lui Hristos asupra întunericului
păcatului.
În mai multe zone ale ţării există obiceiul ca a doua zi de Paşti, tinerii să stropească fetele, iar
acestea la rândul lor să le dea băieţilor de băut şi să le ofere daruri. Se zice că fetei care nu a fost udată,
nu o să îi meargă bine tot anul. În trecut, stropitul se făcea cu apă de fântână; astăzi este obiceiul ca
fetele să fie udate cu apă de colonie.
Legenda iepuraşului de Paşti
Iepuraşul de Paşte este un personaj îndrăgit de copiii de pretutindeni şi de toate vârstele. El este
aşteptat cu cadouri şi ouă de ciocolată în ajunul sărbătorilor Pascale.
Legat de apariţia iepuraşului de Paşte există mai multe legende.
Se pare ca iepuraşul şi-a făcut apariţia pentru prima oară în Germania, în jurul anului 1500.
Primii iepuraşi comestibili au fost confecţionaţi tot în Germania, în anul 1800, şi erau realizaţi din
aluat de patiserie şi zahăr.
Se spune că acum mii de ani, o pasăre nemaivăzută până atunci şi-a făcut cuibul într-un copac
bătrân, dintr-o poieniţă. Pasărea era de o frumuseţe rară, penele îi străluceau în lumina soarelui în
toate culorile curcubeului, iar atunci când cânta, vântul stătea în loc să o asculte. Pasărea era iubită de
toate vieţuitoarele pădurii şi fermecase întreg ţinutul cu trilurile sale.
Însă într-o zi friguroasă de iarnă, pasărea a încetat să mai cânte şi a căzut bolnavă din copac.
Vietăţile pădurii au mers într-un suflet la zeiţa Ostara, zeiţa Lunii pentru a o salva de la moarte pe
pasărea măiastră care bucura întreagă pădure cu trilurile sale.
Zeiţa Ostara a transformat atunci pasărea în iepuraş, dar i-a lăsat însă puterea de a face ouă. În
perioada echinocţiului de primăvară, toată pădurea sărbătoarea atât venirea primăverii şi a
anotimpului călduros, cât şi pe zeiţa Ostara. Toate animalele pădurii au venit la zeiţă cu ofrandă, iar
iepuraşul, în semn de recunoştinţă că i-a salvat viaţa, i-a adus zeiţei un coş plin cu ouă, vopsite în toate
culorile curcubeului. De atunci, iepuraşul a continuat să îi aducă zeiţei câte un coş cu ouă colorate, în
semn de recunoştinţă.
O altă legendă vorbeşte despre o zeiţă anglo-saxonă, a cărui slujitor credincios era un iepuraş. Se
spune că tocmai acest iepuraş a vopsit pentru prima dată ouăle într-o zi frumoasă de primăvară.
Mituri despre iepuraş
Iepurele a fost un simbol important încă din antichitate. Despre el se spune că reprezintă
fertilitatea, abundenţa şi norocul şi este asociat cu Luna. Multe legende spun că iepurele este fie fratele
Lunii, fie un locuitor de pe Lună. Se mai spune că dacă priveşti cu atenţie Luna plină vei observ silueta
unui iepure sau urmele lăbuţelor.
Vechii azteci credeau că iepurele a primit de la zei misiunea de a veghea trecerea timpului şi a
anotimpurilor.
Amerindienii cred că iepurele a furat de la soare focul şi l-a adus oamenilor, iar de atunci iepurele se
ascunde de lumina soarelui.
O altă legendă spune că pentru a-i potoli foamea lui Buddha, iepuraşul s-a jertfit pe sine, iar în semn
de recunoştinţă Buddha i-a dăruit o casă pe Lună.
Iepuraşul şi Paştele
Înainte de toate însă, iepuraşul este considerat un simbol al fertilităţii şi al renaşterii naturii.
Asocierea lui cu sărbătoarea de Paşte este legată tocmai de anotimpul în care are loc această sărbătoare,
cu renaşterea naturii şi a vieţii.
Iepuraşul de Paşte este astfel un personaj îndrăgit de copii, care îl aşteaptă în ajunul Paştelui cu
cadouri şi ouă din ciocolată. Copiii cuminţi primesc în această zi numeroase dulciuri din ciocolată
confecţionate chiar de iepuraş.
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În perioada sărbătorilor pascale, iepuraşul este un simbol al primăverii şi oferă copiilor cuminţi
cadouri şi ouă colorate sau din ciocolată. Mare jucăuş, iepuraşul obişnuieşte să ascundă coşuleţele cu
ouă prin grădină sau prin casă şi să îi lase pe cei mici să le găsească.
Bibliografie:
www.obiceiuri de Pasti.ro
www.obiceiuridin maramures.ro
www.traditiide Pasti la romani.ro

Tradiţii si obiceiuri de Paşti
Fană Roxana
Prof.în înv.preşcolar, Grădiniţa Cu P.P.Nr.29 Sibiu
„În gura poporului se află pururea vie sublima sorginte a oricărei legături”.Aşa spunea B.P.Haşdeu
din nesecatul izvor al folclorului românesc.
Elementele care constituie specificul inconfundabil cu care poporul român se legitimează în faţa
lumii, tradiţiile noastre vin de demult şi-şi cer dreptul de a fi, dacă nu îmbogăţite măcar preluate şi
transmise.
Obiceiurile şi tradiţiile populare reprezintă o parte importantă a folclorului românesc.
Cu o săptămână înainte de Paşti celebrăm Floriile.Sărbătoarea Floriilor îşi are sorgintea în vechea
sărbătoare precreştină Floralia, dedicată zeiţei romane a florilor şi a primăverii, Flora, peste care
creştinismul a suprapus sărbătoarea intrării lui Iisus Hristos în Ierusalim.Ramurile de salcie(
substituente locale ale ramurilor de palmier din Ierusalim), simbol al fertilităţii şi al renaşterii naturii
primăvara, se duc la biserică pentru a fi sfinţite , după care se folosesc la împodobirea icoanelor, a
uşilor şi a ferestrelor sau la tratarea simbolică a bolilor de-a lungul anului, uneori chiar şi pentru vrăji
şi descântece.
Această sărbătoare rămâne în tradiţia poporului nostru un moment încărcat de bogăţie,
semnificaţii spirituale , închinate miracolului vieţii şi bucuriei de a trăi.
După sărbătoarea Floriilor sărbătorim Pastile.Pastile este în ortodoxie sărbătoarea sărbătorlior,
reprezintă Învierea Domnului nostru Iisus Hristos.Această sărbătoare creştină este precedată de o
perioadă de 40 de zile de post.Ultima săptămână a postului mare, Săptămâna Patimilor sau Săptămâna
Mare este inclusă în Sărbătoarea Paştelui, deşi în această perioadă postul continuă chiar cu o mare
intensitate.Din joia Mare până în ziua de Înviere bătrânii tin post negru. Cei mai tineri mănâncă în
această săptămână doar pâine şi fructe uscate şi nu beau decât apă de izvor.Joia Mare, cunoscută în
calendarul traditional şi sub denumirea de joia morţilor sau cina cea de taină la care Hristos a
prefigurat jertfa sa prin frângerea pâinii şi prin oferirea vinului ce simbolizează sângele ucenicilor
săi.Specific deniei de joi seara este citirea celor 12 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus.Tot
în joia Mare se practică un ritual închinat celor morţi, Joimăriţa, se spune în tradiţia populară ca este
zeiţa morţii, ea supraveghează focurile de joimari.
Este deschisă fie cu un animal respingător, fie cu o babă zmeoaică, o stafie sau un duh necurat cu
un cap uriaş şi părul despletit, ce pedepseşte fetele şi femeile leneşe.Potrivit credinţelor populare, în
această zi cerul s-ar deschide pentru ca morţii să poată reveni temporar pe pământ, şi pentru ca cei vii
să le poată transmite anumite mesaje.
În zona din sudul tării, Olt, în zorii zilei, înainte de a merge la cimitir, femeile aprindeau în
mijlocul curţii focuri din ramuri de alun sau buruieni, în jurul cărora aşezau scaune pentru morţi.Se
spunea ca morţii vin acasă pentru a se încălzi şi pentru a primi pomana, iar femeile ies la poarta şi
împart din pomana sfinţită la biserică( colivă, colaci, sare).
În Vinerea Mare se pomenesc sfintele şi mântuitoarele şi înfricoşătoarele Patimi ale Domnului
nostru Iisus Hristos pe care le-a primit de bunăvoie pentru noi.Vinerea Mare se mai numeşte în popor
şi Vinerea Seacă, pentru că cei mai mulţi români au obiceiul de a posti postul negru( nu mănâncă şi nu
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beau nimic toată ziua). Este ziua de doliu a creştinătăţii, întrucât atunci a fost răstignit Mântuitorul,
denia de vineri seara este a înmormântării lui Iisus.
Noaptea Invierii Domnului reprezintă,pe lângă simbolul sacru al jertfei lui Hristos pentru
mântuirea noastră şi un ritual de înnoire anuală a timpului.La slujba de Înviere se sfinţesc bucate
precum: ouăle curăţate-cine mănâncă ouă prima dată în ziua de Paşti se zice că va fi uşor peste an.Alţii
usucă albuş de ou roşu sfinţit şi dacă un om sau sau vită face albeaţă , pisează albuşul şi i-l suflă în
ochi.Slănina este folosită la ungerea rănilor, dacă se îmbolnăveşte vreun om sau vită şi mânâncă slănina
aceasta, se vindecă.Făina este folosită la animale, iar usturoiul sfinţit pus în pământ nu se strică.Acesta
serveşte la alungarea strigoilor de la casă şi de asemenea la ungerea uşilor de la grajdurile vitelor
.Busuiocul este inspiratorul dragostei, de usturoi fug strigoii şi de tăciune fuge diavolul.
O altă tradiţie păstrată la sate este spălatul din dimineaţa Invierii.Într-un lighean se pune un ou
roşu şi o monedă de argint.Se toarnă apa proaspătă adusă de la fântână.Toţi ai casei se spală pe rând,
dându-si cu oul roşu peste obraz şi zicând:”Să fiu sănătos şi obrazul să-mi fie roşu ca oul , toţi să mă
dorească şi să mă aştepte aşa cum sunt aşteptate ouale roşii de Paşti, să fiu iubit ca ouăle în zilele
Paştilor”.După aceea se ia moneda şi trecând-o peste faţă se zice:”Să fiu mândru şi curat ca argintul”.În
unele sate, în lighean se pune şi o crenguţă de busuioc, deoarece se zice că dacă te speli cu dânsul vei fi
onorat ca busuiocul. Gestul simbolic de celebrare a Paştelui este ciocnitul ouălelor roşii.Bucuria
Pascală este cunoscută pe parcursul a 40 de zile de la Inviere până la Înălţare, timp în care se salută cu
„Hristos a înviat” şi „Adevărat a înviat”, mărturisind de fiecare dată prin aceste cuvinte adevarul
nostru de credinţă.
Masa din prima zi de Paşti este un prilej de reunire a familiei, decurgând după un adevărat ritual.De
pe masa de Paşti nu pot lipsi: ouăle roşii, caşul de oaie, salata cu ceapa verde şi ridichi, drobul şi
friptura de miel, pasca umplută cu brânză sau smântână.
Cu siguranţă tradiţiile legate de această sărbătoare şi în general legate de toate sărbătorile sunt mult
mai numeroase şi diferite în funcţie de zona geografică dar toate au un punct comun în ceea ce priveşte
raportarea lor la religie şi legătura specială a acestora cu credinţa.
Bibliografie
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Sărbătoarea Sfintelor Paşti
Ciubotariu Cristina
Prof. învăţământ primar, Şcoala Gimnazială Bîrgăuani, jud. Neamţ
Învierea Domnului nostru Iisus Cristos (Paştele) este cea mai importantă sărbătoare pentru toate
religile creştine.
Înainte de anul 325 î.C. Paştele se sărbătorea în diferite zile ale săptămânii, chiar si vinerea, sâmbăta
şi duminica. In acel an, s-a convocat consiliul de la Niceea de către împăratul Constantin. S-a emis
legea pascală, care stabilea că această sărbătoare să aibă loc în prima duminică după lună plină sau după
echinocţiul de primăvară, sau prima zi de primăvară. Astfel, Paştele trebuie sărbătorit într-o duminică
între data de 22 martie si 25 aprilie. Data este legată de ciclul lunii.
Deja din secolul al II-lea avem date despre sărbătorirea Paştelui, tradiţii pe de o parte creştine, pe de
altă parte păgâne. Pentru noii creştinii interdicţia de a-şi serba vechile sărbători păgâne ar fi însemnat
moartea. Pentru a salva vieţi, misionarii au decis să îşi popularizeze mesajul religios încet, permiţând
populaţiilor să îşi continue celebrările păgâne, însă acestea trebuiau să fie în maniera creştină. Aşa s-a
întâmplat că sărbătoarea păgână Eastre să aibă loc la aceeaşi dată cu sărbătoarea creştină a renaşterii
Domnului. Ultima săptămână a postului care precede sărbătoarea este săptămâna mare, care începe cu
duminica Floriilor şi se termină cu duminica pascală. Sărbătoarea începe de fapt cu duminica Floriilor,
când se sărbătoreşte intrarea lui Iisus Cristos în Ierusalim. In această zi, denumită şi Duminica
Stâlpărilor, se sfinţesc, prin rugăciune şi stropire cu agheasmă, ramuri înmugurite de salcie, care se
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împart creştinilor, iar slujitorii Bisericii le ţin în mâini, cu lumânări aprinse, ca simbol al biruinţei
vieţii asupra morţii. Ramurile de salcie amintesc de ramurile de finic si de măslin cu care a fost
întâmpinat Mântuitorul. Săptămâna mare are menirea împărtăşirii chinurilor lui Iisus.
In ziua de Joi a săptămânii mari tradiţia Bisericii este de a citi cele 12 Evanghelii, se descrie viaţa
mântuitorului şi ce i se va întâmpla până la Inviere. Din această zi clopotele încetează să mai bată, vor
mai bate doar în noaptea de Sâmbăta Mare. Această zi este totodată şi începutul chinurilor
Mântuitorului.
În Vinerea Mare Iisus Cristos este răstignit pe cruce şi înmormântat. In această zi nu se obişnuiau
muncile legate de cultivarea pământului sau de creşterea animalelor, nu se aprindea foc şi nu se cocea
pâine.
Tradiţii şi obiceiuri pascale
Apa prezenta un rol important de Paşti. Se spunea că prima persoana care apucă să ia apă de la
fântână va avea noroc. Oamenii obişnuiau să pună ouă roşii în apă şi obişnuiau să se spele din aceasta
pentru a se proteja de boli. Creştinii mergeau la biserică ducând mâncarea şi vinul pregătit pentru a fi
sfinţite.
Mâncarea tradiţională este carnea de miel pregătită după mai multe reţete specifice. Mielul este
simbolul lui Hristos. Oul simbolizează renaşterea.
In unele regiuni, ziua de luni este ziua stropitului. Această tradiţie îşi are rădăcinile în credinţă, în
forţele purificatoare şi fertilizatoare ale apei. Obiceiul stropitului de Paşti a fost adus în Transilvania
în perioada Evului Mediu de saşii din zona Sibiului şi s-a răspândit în toate comunităţile reformate şi
catolice din Ardeal. Se spune că fetele care ar fi stropite vor avea noroc tot anul. În trecut, fetele erau
udate cu apa din fântână, însă în zilele noastre apa a fost înlocuită cu diverse sortimente de parfum. In
unele ţări în loc de stropit se obişnuieşte folosirea nuielei în sensul că se aplicau câteva lovituri fetelor
tinere. Pentru ambele fapte, băieţilor li se cuvenea un ou vopsit. Ouale roşii aveau menirea de a ţine
răul departe.
Crucea este simbolul iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, simbolul jertfei lui Iisus Hristos pentru
salvarea omenirii. Crucea a fost declarată ca simbol al creştinătăţii de către împăratul Constantin, în
cadrul Conciliului de la Niceea, în anul 325 dupa Cristos.
Ouăle simbolizează mormântul lui Iisus Cristos, care s-a deschis la învierea sa din morţi. De aceea,
când sparg ouale prin ciocnire, dar si când se salută creştinii îşi spun: "Hristos a inviat! Adevarat a
înviat!". Culoarea roşie a ouălelor simbolizează sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce pentru
mântuirea lumii. Există credinţa că cei care ciocnesc ouă se vor întâlni pe lumea cealaltă.
Mielul îl simbolizează chiar pe Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru păcatele lumii şi a murit pe
cruce ca un miel nevinovat. Mielul este simbolul lui Iisus în întreaga tradiţie creştină. Mieii
simbolizează membrii turmei lui Dumnezeu.
Vinul
Cunoscut încă din vechime, prima menţiune documentară a vinului o întâlnim în Vechiul
Testament, la Facere 9, 20 - 21, unde se arată că, după potop, Noe a sădit vie şi a băut vin.Acest
simbolism îşi va găsi cea mai înaltă expresie la Cina cea de Taină când Mântuitorul Iisus Cristos,
instituind Sfânta Euharistie, le va preface în Trupul şi Sângele Lui îndemnându-ne să aducem pâinea şi
vinul ca daruri ale noastre la Sfânta Liturghie, săvârşită întru pomenirea Sa.
Pâinea simbolizează - pâinea vieţii spirituale - trupul lui Iisus Cristos – Sfânta Impărtăşanie. Sfânta
împărtăşanie este harnă pentru viaţa veşnică.
Lumânarea de Înviere este simbolul biruinţei vieţii asupra morţii şi a luminii lui Hristos asupra
întunericului păcatului. Fiecare credincios poartă în mână o lumânare pe care o aprinde din lumina
adusă de preot de pe masa Sfântului Altar.
Prin Învierea Domnului Nostru Iisus Hristos din morţi, cei din popor cred că raiul se deschide
tuturor sufletelor reţinute în prinsoarea iadului începând de la Adam şi până la Vinerea Mântuitorului
şi rămâne deschis de la Înviere până în Duminica Tomii. Masa din prima zi de Paşti este un prilej de
reunire a familiei, decurgând după un adevărat ritual. De pe masa de Paşti nu pot lipsi: ouăle roşii,
caşul de oaie, drobul şi friptura de miel, pasca umplută cu brânză şi smântână.
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Hanea Valeria Cristina
Prof.înv preşcolar, Gradiniţa nr. 41 Sibiu

Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbatoare de peste an,
după spusele românilor de pretutindeni, e sărbatoarea Paştilor sau Învierea Domnului, pentru
că în această zi “Hristos a înviat din morţi cu moartea pre moarte călcând şi celor din
morminte viaţa dăruindu-le”, iar pre cei vii răscumpărându-i de sub jugul păcatului şi
împăcându-i cu Dumnezeu. Ea cade totdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai
frumos şi mai plăcut, când toate în natură învie.
Românii aşteaptă sărbatoarea aceasta, după un post îndelungat, cu mare dor şi bucurie, şi
caută în acelaşi timp ca locuinţele lor să fie curate şi cu toate pregătirile făcute în cea mai bună
rânduială.
În noaptea Învierii, fiecare persoană, care ia parte la Înviere trebuie să aducă cu sine şi o
lumină pe care o aprinde şi o ţine aprinsă în tot timpul săvârşirii Sfintei Învieri. După Înviere,
fiecare se întoarce acasă cu lumina aceasta aprinsă, numită în cele mai multe părţi lumina
Învierii. După ce păşesc peste prag, se închină, iar apoi sting lumânarea în grindă, afumând-o
pe aceasta în semnul crucii. Dupa numărul acestor cruci se socoteşte numarul anilor de cînd e
casa sau câţi ani s-a trăit în ea.Lumânarea e păstrată cu cea mai mare sfinţenie tot anul pentru
a o avea la îndemână şi a o putea aprinde la întâmplări primejdioase.
Şi la Sibiu ca de altfel în mai multe zone ale ţării există obiceiul ca a doua zi de Paşti, tinerii
să stropească fetele, iar acestea la rândul lor să le dea băieţilor de băut şi să le ofere daruri, căci
se crede că nici unei fete nu-i va merge bine dacă nu este udată. Înainte, stropitul se făcea cu
apă de fântână; astăzi este datina ca fetele să fie udate cu apă de colonie.
Una dintre legendele care explică acest obicei spune că a doua zi de Paşti, o fată creştină
vindea ouă. De la ea cumpăra o fata păgână. Cele două intrând în vorbă, prima îi explica legea
creştinească, dar cea de-a doua, neîncrezătoare, îi spune: "Te-oi crede dacă s-or înroşi ouăle pe
care mi le-ai vândut!" Pe dată, ouăle s-au înroşit, iar de spaimă, fetele au leşinat amândouă.
Trecând pe acolo doi flăcăi, le-au văzut şi le-au stropit cu apă de la fântână. Revenindu-şi,
fetele le-au dăruit drept răsplată ouă înroşite, iar păgâna s-a încreştinat.
Ouăle roşii de Paşte nu pot lipsi de pe masa nici unui bun creştin la această sărbătoare.
Legendele creştine leagă simbolul ouălor roşii de patimile lui Iisus. Se spune că atunci când
Iisus a fost bătut cu pietre, când acestea l-au atins, s-au transformat în ouă roşii. Şi se mai
spune că Sf. Maria, venind să-şi vadă Fiul răstignit, a adus nişte ouă într-un coş, care s-au
însângerat stând sub cruce.
Se povesteşte că după ce Iisus a fost răstignit, rabinii farisei au făcut un ospăţ de bucurie.
Unul dintre ei ar fi spus: „Când va învia cocoşul pe care-l mâncăm şi ouăle fierte vor deveni
roşii, atunci va învia şi Iisus“. Nici nu şi-a terminat bine vorbele şi ouăle s-au şi făcut roşii, iar
cocoşul a început să bată din aripi.
Răstignirea şi Învierea reprezintă eterna legătură dintre moarte şi viaţă, aşa precum renaşte
natura în fiecare primăvară, când se reia ciclul vieţii. Oul, el însuşi purtător de viaţă, devine
un simbol al regenerării, al purificării, al veşniciei. În tradiţia populară românească se crede ca
ouăle de Paşte sunt purtătoare de puteri miraculoase: ele vindecă boli şi protejează animalele
din gospodărie. În dimineaţa primei zile de Paşte, copiii sunt puşi să se spele pe faţă cu apa
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dintr-un vas în care s-au pus dinainte un ou roşu şi un ban de argint, pentru ca astfel copiii să
fie tot anul sănătoşi şi rumeni la faţă precum oul de Paşte şi curaţi precum argintul.
Odinioară, ouăle de Paşte erau vopsite în culori vegetale, astăzi se folosesc mai mult cele
chimice. Culorile vegetale erau preparate după reţete străvechi, transmise din generaţie în
generaţie, cu o mare varietate de procedee şi tehnici. Plantele folosite în acest scop, în funcţie
de momentul când erau recoltate, de timpul de uscare şi de modul în care erau combinate,
ofereau o gamă extrem de variată de nuanţe. Ouăle se ciocnesc la masa de Paşte în toate cele
trei zile ale sărbătorii după un anumit ritual : persoana mai în vârstă (de obicei bărbatul)
ciocneşte capul oului de capul oului ţinut în mână de un comesean, în timp ce rosteşte
cunoscuta formulă „Hristos a Înviat!”, la care se răspunde cu: „Adevărat a Înviat !”
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Sărbătoarea Paştelui în zona Bihorului
Şipoş Cristina Mariana
Prof. În înv. Primar, Şc. Gimnazială nr 1, Sânnicolau Român, jud. Bihor
Deşi Paştele este cea mai importană sărbătoare a creştinătăţii şi reprezintă Învierea Mântuitorului
Iisus Hristos, aceasta a fost mai întâi o sărbătoare iudaică (cuvântul Paşte îşi are etimologia în cuvântul
ebraic pesah, care înseamnă trecere) şi simboliza eliberarea evreilor din robia egipteană şi trecerea prin
Marea Roşie, pe pământul făgăduinţei.
Săptămâna Mare este o săptămână de reculegere, mai ales în mediul rural unde fiorul acestor
sărbători este mult mai prezent, începând cu postul, care e mai sever în această săptămână, şi
terminând cu curăţenia care se face în case, gospodării, pentru ca Duminica Învierii să găsească
oamenii primeniţi trupeşte şi sufleteşte.
Slujbele aproape nocturne, numite denii, sunt cele care se oficiază în lăcaşurile de cult: Denia celor
12 apostoli, este una din cele mai importante din aceste slujbe, care se oficiază în Joia Mare. Joia Mare
începe în Bihor cu bătutul toacei de lemn. Tot în Joia Mare încetează să mai bată clopotele până în
noaptea de înviere. În Bihor există credinţa că se deschid mormintele şi spiritele morţilor părăsesc
cimitirele pentru a petrece sărbătoarea Învierii împreună cu cei vii. De aici şi alte obiceiuri: aprinderea
focurilor pentru morţi, dar şi pentru vii, pe dealuri sau în preajma bisericilor, unde se află şi cimitirele.
„În Bihor focurile imită şi soarele, ele reproduc căldura soarelui”, afirmă Crăciun Parasca, consilier în
cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Bihor. Potrivit
consilierului, acest obicei al aprindeii focului este întâlnit în localităţile Vaşcău, Săliştea de Vaşcău,
Câmpeni şi alte localităţi din sudul judeţului Bihor. La Săliştea de Vaşcău, focul care se aprinde în Joia
Mare este privegheat până în noaptea de Înviere. Focul se păstrează nestins şi are un rol apotropaic (de
îndepărtare a spiritelor malefice). Se spune că focul trebuie păzit pentru ca diavolul să nu fure paştile.
Tot în Joia Mare începe, obiceiul întâlnit cu precădere în zona Beiuşului şi anume se înroşesc şi se
împistresc ouăle. Împistrirea se face cu un instrument rudimentar numit „bizarcă” sau „chişiţă”. În
judeţul Bihor partea neconsumată din lumănările aprinse în noaptea de Înviere se duc acasă şi sunt
folosite la aprinderea ramurilor de salcie sfinţite la Florii, sau a crengilor de tei care se arborează la
Rusalii pentru protejarea casei de calamităţi, foc, trăsnete etc.
În duminica Învierii, copiii „merg a cucuţa” şi se întrec în ciocănit ouă. Se spune că micuţii vestesc
învierea Mântuitorului aşa cum cucul vesteşte primăvara. Copilul care sparge oul celuilalt devine
posesorul oului respectiv. În a doua zi de Paşti, pe Valea superioară şi inferioară a Crişului Negru,
există un ritual numit Jocul Lioarelor. „Fetele cu vârste adolescentine se prind surate. Ele îşi fac un
jurământ că se vor ajuta în timpul vieţii una pe alta. E un soi de legare a unor prietenii pe viaţă”, a
explicat Crăciun Parasca.„Însurăţirea fetelor se regăseşte şi în jocul de copii numit dorul Mărioarelor şi
surioarelor, răspândit în mai multe zone din Bihor. Jocul Lioarelor are mai multe denumiri în zona
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Beiuşului. Este vorba de un dans ritual legat de cultul morţilor. « Fetele îşi aminteau de Mărioarele
care au trecut în lumea de dincolo », a mai precizat Crăciun Parasca.
Ouăle de Paşte
Ouăle roşii se spune că simbolizează sângele vărsat de Iisus pentru mântuirea omenirii. Legenda
spune că după răstignirea lui Iisus, Pilat a fost invitat la o petrecere. Atunci un soldat a intrat în
încăpere şi a strigat că Iisus a înviat. Pilat, neîncrezător, a spus că va crede acest lucru doar atunci când
oul pe care îl ţinea în mână se va înroşi. Şi oul s-a înroşit pe loc, iar Pilat a scăpat oul pe jos care a
crăpat. Tot de atunci a rămas şi obiceiul ca de Paşte să se ciocnească ouăle.
O altă legendă spune că în dimineaţa Duminicii după Înviere, o copilă mergea cu un coş cu ouă la
Ierusalim pentru a le vinde. Copila s-a întâlnit pe drum cu un evreu, care bucuros de vestea învierii lui
Isus, în loc de buna ziua i-a spus copilei “Hristos a înviat”. De atunci a rămas obiceiul ca de Paşte
oamenii să se salute în acest fel (Zahacinshi).
Ciocnitul ouălor de Paşte se face după reguli bine ştiute. Persoana mai în vârstă ciocneşte primul
oul ţinut în mână de o persoană mai tânără, şi rosteşte "Hristos a Înviat", iar celălalt îi răspunde cu
"Adevărat a Înviat". În zona Bihorului există tradiţia ca în dimineaţa de Paşte, întreaga familie să îşi
spele faţa cu apă nouă, în care se pune un ou roşu. Există astfel credinţa că cel care se spală în această
apă va fi tot anul frumos şi sănătos ca un ou roşu. Cojile ouălor mâncate de Paşte sunt păstrate şi puse
apoi în brazdă pentru ca pământul să fie roditor. Cine mănâncă în ziua de Paşte prima oară ouă, va fi
uşor peste an.
Mielul de Paşte
Mielul de Paşte este un alt simbol al acestei sărbători creştine şi reprezintă simbolul lui Iisus. Mielul
pregătit pentru masa de Paşte este fript cu toate măruntaiele la cuptor, fără a fi fiert şi fără a i se zdrobi
vreun os (Aivanhov).
Deniile din Săptămâna Mare
Deniile din Săptămâna Mare încep cu seara de Florii şi ţin apoi de luni până vineri, când preoţii
rostesc rugăciuni rituale şi citesc fragmente din Vechiul Testament. Tradiţia spune că până la începerea
Deniilor, casa trebuie să fie curată, iar pomii şi gardurile vopsite. Femeile care merg la biserică pentru
slujba Deniilor trebuie să poarte pe cap o năframă neagră.
Săptămâna Patimilor
În această săptămână Postul ţine până joi, iar vineri şi sâmbătă sunt zile destinate postului negru.
În această săptămână, tinerii bihoreni obişnuiesc să mănânce doar pâine şi fructe uscate şi să bea doar
apă de izvor. În Săptămâna Mare trebuie să fie păstrată liniştea şi tristeţea generală, căci la biserică au
loc servicii divine şi tot în această săptămână au loc focurile rituale mai sus menţionate; postul trebuie
să se respecte cu stricteţe, astfel sunt interzise treburile casnice importante.
În Săptămâna Mare se face curăţenia generală prin case şi curţi, se întrerup lucrările de câmp, se
confecţionează haine noi pentru sărbătoare, se taie păsările şi vitele pentru masa de sărbători şi se
merge la biserică pentru împărtăşanie. În Săptămâna Mare oamenii trebuie să îşi ierte păcatele reciproc
şi să facă fapte bune.
Joia Mare sau Joia Patimilor este ultima zi din postul Paştelui. În Crişana se spune că în această zi
nu este bine să dormi, astfel cine va dormi va fi leneş tot timpul anului. Joia Mare este şi ziua în care
morţii vin la vechile locuinţe unde rămân până în sâmbăta de dinainte de Rusalii. Pentru că vremea
este de obicei friguroasă în această zi, se fac focuri în jurul casei, pentru ca morţii să se poata încălzi.
Tot în această zi se duc la biserică băuturi şi mâncăruri care se sfinţesc şi se dau de pomană pentru
pomenirea morţilor. Se zice că ouăle înroşite în Joia Mare nu se vor strica niciodată.
Vinerea Mare se mai numeşte şi Vinerea Paştilor, Vinerea Patimilor sau Vinerea Seacă. În această
zi, Iisus a pătimit şi a fost răstignit. În Vinerea Mare se ţine post negru , adică nu se bea şi nu se
mănâncă nimic toată ziua. Postul negru se ţine pentru a îl feri de boli pe cel ce posteşte. Postul negru îl
va face mai sănătos şi îi va merge bine tot anul. În Bihor se crede că pe cel care posteşte în această zi
nu îl va mai durea capul niciodată şi va şti cu trei zile înainte când va muri.
În sâmbăta Mare se prăznuieşte îngroparea trupească a lui Isus şi pogorârea lui în Iad. Duminica
Învierii este ziua în care Mântuitorul a înviat. Timp de 40 de zile, creştini se salută cu "Hristos a
înviat" şi răspund cu "Adevărat a înviat".
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Masa de Paşte
După slujba de Înviere de la biserică, toţi membrii familiei se aşează la masă şi gustă mai întâi din
pasca sfinţită. Apoi se ciocneşte câte un ou şi se închină un pahar de vin. De pe masa de Paşte nu
trebuie să lipsească ouăle roşii, caşul de oaie, salata cu ceapă verde şi ridichi, drobul şi friptura de miel,
pasca umplută cu brânză sau smântână. Se spune că trebuie să ţii minte prima persoană cu care ai
ciocnit de Paşte, astfel, dacă te vei rătăci şi îţi vei aduce aminte de aceea persoană, vei găsi şi drumul
spre casă (Marian).
Învierea Domnului
În noaptea de înviere, de sâmbătă spre duminică, după primul cântat al cocoşilor, toată lumea se
trezeşte pentru a merge la slujba de Înviere. Înainte de a pleca la slujbă, toţi membrii familiei trebuie să
se spele pe faţă cu un ou roşu dar şi cu un bănuţ de argint, pentru a fi sănătoşi şi frumoşi.
La întoarcerea acasă , fiecare duce în mână lumânarea aprinsă de Înviere. Apoi, toţi membrii
familiei se aşază la o primă masă festivă de Paşte, nu înainte de a se spăla din nou cu oul şi bănuţul din
argint. Sărbătoarea este deschisă de cel mai vârstnic bărbat din casă care ciocneşte oul cu soţia , apoi în
ordine cu ceilalţi membri ai familiei. Fiecare membru al familiei trebuie să mănânce mai întâi un ou
sfinţit şi de-abia apoi din celelalte preparate de pe masa de Paşte.
Interdicţii în ziua de Paşte
În prima zi de Paşte există câteva interdicţii care nu trebuie încălcate. În aceasă zi nu este permisă
plecarea din sat, nu se mătura prin casă, nu se pregăteşte mâncare, iar masa de Paşte nu se ridică timp
de trei zile. În ziua de Paşte, după masa de prânz, toată comunitatea se strânge în curtea bisericii
pentru a ciocni ouă, pentru a bate toaca şi pentru a trage clopotele. Dacă prima zi de Paşte este
sărbătorită în familie, în a doua zi finii se duc in vizită la naşi, cu colaci, pască şi ouă roşii.
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Dănoiu Adelina Nicoleta
Prof.înv.primar, Şcoala Gimnazială Ocna de Fier Caraş-Severin
Obiceiuri frumoase şi vechi, cu care ne-am trezit, am crescut şi am îmbătrânit şi, din care unele se
mai păstrează şi acum, iar altele din păcate s-au pierdut odată cu trecerea anilor.. Cea mai mare
sărbătoare a creştinilor Paştele este un prilej de a trăi clipe minunate, clipe în care iertarea să îşi facă
loc în sufletele noastre. În localitatea noastră se mai păstrează multe obiceiuri şi tradiţii de Paşte şi
multe obiceiuri şi tradiţii care preced această sărbătoare a creştinilor.
Atât cât ţine postul Paştelui, în curte bisericii, dar şi în curtea fiecărei case se băteau tocile. Acum
sunt tot mai rare curţile în care oamenii mai bat toaca, iar la biserică toaca se bate doar în zilele când
este slujbă în biserică. Ultima săptămână din Postul Paştelui numită şi ,,Săptămâna Patimilor,, începe
cu duminica Floriilor. În această duminică la biserică se aduc ramuri de salcie , se sfinţesc şi după
slujba ramurile de salcie sunt luate acasă de credincioşi. Odată ajunşi acasă credincioşii pun salcia la
poartă , la uşi şi la icoanele sfinte din casă. În această săptămână în fiecare seară este slujbă în biserică.
Tot în postul Paştelui miercuri noaptea spre joi pe la ora 12, se face în faţa porţii un foc numai şi
numai din lemn de alun. La acest foc se adună membrii familiei care dau de pomană focul celor
decedaţi din familia respective ,, Să-i fie pomană focul lui……”. Tot la acest foc vin şi vecinii care se
încălzesc la foc şi se bat tocile.Vecinii şi bunica mea povesteau că pe vremea când erau ei copii, femeile
mergeau la cimitir să tămâie mormintele şi aprindeau focuri mici lângă morminte. Se zice că aceste
67

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

focuri făcute numai din lemn de alun, încălzesc sufletele morţilor. Cu timpul acest obicei s-a pierdut,
iar focurile sunt făcute doar în faţa porţilor.
Dimineaţa, la Joia Mare( Joimărele) se fiebeau poame-fructe uscate, mai ales prune care se dadeau de
pomană celor din casă, dar şi copiiilor din vecini.Pentru a da de pomană se foloseau căni de pământ
care nu au mai fost folosite, aceste căni aveau legate flori de ele. Tot pentru această zi se coceau colăcei
care erau daţi de pomană împreună cu cana şi toate acestea erau tămâiate.Şi în ziua de astăzi se
păstrează acest obicei, cănile de pământ fiind înlocuite cu căni de porţelan, iar fructele uscate inlocuite
cu compoturi(la unele case). Seara creştinii mergeau şi încă mai merg la biserica din localitate unde
preotul satului oficiază o slujbă foarte frumoasă.
Un alt obicei, care se păstrează de zeci şi zeci de ani este aranjarea în biserică a mormântului
Domnului Isus Hristos în Vinerea Neagră sau Vinerea Patimilor. În mijlocul bisericii preotul ajutat de
credincioşi aranjează acest” mormânt” o masă pe care se aşează un foarte frumos tablou reprezentând
pe Domnului Isus Hristos. Iar această masă este înconjurată de flori, ghivece de flori şi de lumânări
frumos aranjate cu flori care se dau de pomană celor morţi 7 ani la rând.Seara este slujbă în biserică,
iar credincioşii alături de preotul satului ocolesc biserica având fiecare în mână câte o lumânare
aprinsă.Vinerea Neagră este ziua în care a fost răstignit şă a murit Mântuitorul lumii pentru ca
noi.oamenii să fim mântuiţi.
Sâmbăta este ziua în care se definitivează pregătirile pentru Paşte. Femeile au terminat prăjiturile, şi
ouăle care sunt vopsite în diferite culori vestesc bucuria sosirii primăverii.
Sâmbătă înainte de ora 12 noapte credincioşii se adună la biserică şi participă la slujba de Înviere,
care durează până noaptea târziu când preotul împarte ,, paştele,,pâine făcută din făină şi apă care este
stropită cu vin şi care este sfinţită de preot. Preotul vine din altar cu lumânarea aprinsă în mijlocul
credincioşilor care îşi aprind lumânările şi cu lumânările aprinse înconjoară biserica.. Tradiţia spune
că este bine ca fiecare credincios să meargă acasă cu lumânarea aprinsă, lumima care a învins forţele
răului şi întunericul iadului.
Din prima zi de Paşte şi până la Înălţarea Domnului credincioşii când se întâlnesc pe stradă se salută
cu “ Hristos a Înviat ! “ iar răspunsul este “ Adevărat că a înviat!”. Copiii ciocnesc ouăle vopsite cu
roşu, verde, albastru, galben şi se joacă un joc interesant cu ouăle vopsite- care se numeşte “Vălău”.
Între Paştele Mare şi Paştele Mic este un obicei foarte, foarte frumos numit ,,Însurăţit,,. A treia
marţi după Paşte, la cele patru cruci din sat, cruci făcute dim piatră albă de peste 100 de ani, se adună
fetele şi băieţii de pe fiecare stradă, căci pe fiecare stradă este o cruce şi o cruce este aşezată în faşa
bisericii, cu un ou roşu în mână şi o coroniţă făcută din flori din grădină. Aceşti copii de grupează câte
doi ,două fete sau doi băieţi sau chiar un băiat şi o fată. Perechile astfel formate îşi pun coroniţele de
flori pe cap, se iau de mâini şi înconjoară crucea de piatră de trei ori cântând astfel: Hai surată până la
moarte/ Să mâncăm pâine su soarte.După ce crucea a fost înconjurată de 3 ori copiii ciocnesc ouăle
roşii iar coroniţele de flori sunt aşezate în partes de sus a crucii.
Paştele este o sărbătoare important pentru noi, o sărbătoare aşteptată cu mare bucurie de fiecare, o
sărbătoare care aduce linişte în suflete şi iertare prin sacrificiul Domnului Isus Hristos.

Paştele...
Înv.Dragomir Adelina Elena, Şcoala Gimnazială Nr.13
Educatoare Popa Florina, Grădiniţa Ocnele Mari
Cu mult înainte, oamenii aveau sărbători deosebite, care se repetau ciclic, fie anual, fie la 7 ani, fie
la 40 de ani (în dependenţă de regiune şi în dependenţă de ce tradiţie vorbim) şi care presupunea ca
omul să-şi ierte toţi duşmanii, să ierte datoriile celor care nu îşi pot permite să le întoarcă, să lase boabe
neculese de poamă în vie pentru cei săraci, fie să întoarcă înapoi proprietarilor săraci pământurile luate
cu forţa.În religia creştin ortodoxă astfel de sărbătoare, acum, e Paştele. Paştele reprezintă una dintre
cele mai importante sărbători anuale creştine, care comemorează evenimentul fundamental al
creştinismului, Învierea lui Isus Hristos, considerat Fiul lui Dumnezeu în religiile creştine, în a treia zi
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după răstignirea Sa din Vinerea Mare. Data de început a Paştelui marchează începutul anului
ecleziastic creştin. Există unele culte creştine care nu sărbătoresc Paştele.
Cel mai răspândit obicei creştin de Paşti este vopsirea de ouă roşii, a căror prezenţă este obligatorie
pe masa de Paşti, deşi în prezent se vopsesc ouă şi de alte culori (verzi, albastre, galbene etc.). În
folclorul românesc există mai multe legende creştine care explică de ce se înroşesc ouă de Paşti şi de ce
ele au devenit simbolul sărbatorii Învierii Domnului. Una dintre ele relatează că Maica Domnului,
care venise să-şi plângă fiul răstignit, a aşezat coşul cu ouă lângă cruce şi acestea au fost înroşite de
sângele care picura din rănile lui Isus. Cu ocazia sărbătorilor Pascale gospodinele prepară şi alte
mâncăruri tradiţionale: pască, cozonac, drob.Unele obiceiuri asociate acestei sărbători, cum ar fi
iepuraşul de Paşti sau căutarea ouălor colorate s-au răspândit şi printre necreştini.
Indiferent dacă ţii post sau nu, dacă mergi la biserică regulat sau doar o dată pe an, dacă ştii o
rugăciune sau le ştii pe toate – sărbătoarea asta e semnul unui nou început, a unuia mai curat şi mai
plin de lumină,deoarece,credem că în ziua de Paşti Cineva a dat maximum posibil pentru a ne ierta de
păcatele noastre.Vestea ca Iisus a înviat nu schimbă cu nimic lumea contemporană. În continuare,
înaintea noastră se află Munca, Disciplina, Sacrificiul. Paştele ne dă însă puterea spirituală de a face
munca, de a accepta disciplina, de a face sacrificiul. (Henry Knox Sherrill).
Paştele este demonstraţia lui Dumnezeu că viaţa este mai presus de toate spirituală şi fără sfârşit.
(Charles M. Crowe) ÎNVIEREA este mesajul că moartea poate fi învinsă prin o purtare pilduitoare,
asemenea celui care a murit şi a înviat şi a dăruit lumii o credinţă, care dăinuie de peste 2000 de ani. SĂ
O CELEBRĂM ŞI SĂ LUĂM LUMINĂ ÎN NOAPTEA ÎNVIERII.Poate ne vom deştepta,vom
înţelege mesajul LUI şi îl vom urma, aşa cum e înscris în cartea sfîntă, Biblia.Ȋn familie, alături de cei
dragi, cu zâmbetul pe buze şi inima plină de speranţă, credem acum că viaţa este frumoasă. Primăvara
prin esenţa ei ȋnseamnă renaştere. Paştele ȋnseamnă Renaştere. Pământul se trezeşte la viaţă, oamenii se
trezesc la realitate. Astăzi, Omul ȋnvie pentru oameni.
Indiferent de statut, indiferent de felul vostru de a fi, să plantati ȋn suflet speranţa pentru că ea va
renaşte mereu pentru bunăstarea noastră. Fiţi veseli şi plini de bunăvoinţă. Renaşteţi azi, mai presus de
toate: Oameni!
Paşte fericit!
De Paşte

Vine Paştele copii
Hai să tragem clopotele
Să se ducă vestea mare
Până-n sate şi păduri

Primavară,ai venit?
Ai adus ce ţi-am cerut?
Verde crud şi păpădii
Glas de păsări,mieluşei

Da,da,şi eu simt
Un miros de cozonac
Dulce, dulce, înmiresmat
Şi un drob apetisant

Sărbătoare de onoare
Cu încălţări de milioane
Paştele,mi l-ai adus?
Cu cadou de iepuraş?

Haideţi la bierică
Să trăim minunea mare
Să strigăm în gura mare
E mare,mare sărbătoare.

Mama mea vopseşte ouă
Face pască,drob,curcan
Iar în seara mare,sfântă
Luăm lumină şi păştiţă

Sceneta de Paşte

Şi acum te rog ceva
Vreau puţin din vraja ta
S-o arunc în ţara mea
Să se poată dezvolta.

-Ce spui tu, prietene?
-Spun că-i mare sărbătoare
-Unde,când,în ţara noastră?
-Uite aici unde mă vezi
Unde păsări ciripesc
Unde fluturii roiesc
Şi florile mirositoare

Mare sărbătoare
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Te îmbată c-o savoare
-Tu glumeşti sau mi se pare?
-Ţi se pare mai copile
Fii atent aici la mine
Lasă joaca şi aleargă
-Cine,eu?
-Da,chiar tu!

-Unde?
-Du-te sus pe câmp
Să vezi lanurile verzi
Unde zburdă iepuraşii
Că e mare sărbătoare
Hristos a înviat!
Adevarat a înviat!

Ouăle roşii – semnificaţii
Dumitrascu Sorina
Prof., Gradinita ”Inocenta” Gaesti Dambovita
Legendele creştine leagă simbolul ouălor roşii de patimile lui Iisus. Răstignirea şi Învierea reprezintă
reînvierea naturii primăvara şi reluarea ciclurilor vieţii.
Oul, el însuşi purtător de viaţă, devine un simbol al regenerării, al purificării şi al veşniciei.
În tradiţia populară românească, ouăle de Paşti sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli,
protejează animalele din gospodarie, sunt benefice în felurite situaţii etc.
In ziua Pastelui dimineata oamenii obisnuiesc sa puna oua rosii in apa si sa se spele din aceasta pentru a
se proteja de boli. In alte zone se adauga li oua albe si bani.
Mancarea traditionala de Pasti este oua vopsite, friptura de miel si pasca. Mielul - este considerat
simbolul lui Hristos, ouale – simbolul Divinitatii care fiind ciocnite de Pasti sint sacrificate.
Culoarea roşie este simbol al focului purificator.
Românii vopsesc ouăle nu numai în roşu, dar şi în alte culori: verde, albastru, negru, galben etc.
Culorile folosite corespund unei anumite simbolistici:
Roşu = simbol al sângelui, soarelui, focului, dragostei şi bucuriei de viaţă;
Negru = absolutism, statornicie, eternitate;
Galben = lumină, tinereţe, fericire, recoltă, ospitalitate;
Verde = reînnoirea naturii, prospeţime, rodnicie, speranţă;
Albastru = cer, sănătate, vitalitate;
Violet = stăpânire de sine, răbdare, încrederea în dreptate;
Astăzi, pentru cei mai mulţi dintre noi, ouăle roşii sunt simbolul jertfei supreme a Mântuitorului şi
marchează celebrarea celei mai mari sărbători a lumii creştine: Paştele.
Nenumărate legende româneşti consemnează ultima minune înfăptuită de Iisus, pe când se mai afla
încă printre oameni. Se povesteşte că, în sâmbăta Paştelui, Maica Domnului s-a dus cu un coş de ouă să-l
dea soldaţilor care păzeau trupul Fiului său, pentru a-i îngădui să-l ia.
Când Maria a pus coşul jos, lângă cruce, o picătură de sânge a căzut din mâinile Mântuitorului peste
ouă şi, deodată, toate s-au înroşit.
Surprinşi, soldaţii au venit şi fiecare a luat un ou roşu ca semn despre această ultimă minune a lui
Hristos. De atunci se crede că oamenii roşesc ouă de Paşti.
Bibliografie:
Ion H. Ciubotaru, Valea Şomuzului Mare- monografie folclorică, Caietele Arhivei de Folclor X1, Iaşi,
1991.
http://www.sfintele-pasti.com/traditii-si-obiceiuri/
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Obiceiuri de Paşti ale saşilor din Transilvania
Faur Alexandra
Grădiniţa Nr. 29, Sibiu
Cuvântul Paşti este de origine evreiască şi vine de la cuvântul Pesah = trecere. El a fost moştenit de
evrei de la egipteni. Termenul de Paşti a trecut în vocabularul creştin pentru că evenimentele istorice care
sunt comemorate în sărbătoarea noastră, adică patimile, moartea şi Învierea Domnului au coincis cu
Paştile evreilor din anul 33. Însă obiceiul sau motivul Paştilor creştine este cu totul altul decăt al Paştilor
evreieşti. Evreii serbau ieşirea din robia egipteană şi trecerea ca pe uscat prin Marea Roşie, între cele două
Paşte nefiind altă legătură decât una de nume şi de coicidenşă cronologică.
Paştile sau Învierea Domnului este cea mai mare şi îmbucurătoare dintre toate sărbatorile de peste an,
întâi pentru că în această zi Hristos a înviat din morţi, şi în al doilea rând pentru că ea cade întotdeauna la
începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când natura reînvie. Ciclul Sărbătorilor de
Paşti începe cu Lăsatul Secului, urmat de 40 de zile de post. Odată cu sărbătorile de Paşti începe perioada
de bucurie care durează 50 de zile si se sfârşeste cu sărbătoarea de Rusalii. În legătură cu originea
cuvântului german Ostern (Paşti), au existat şi mai există şi astăzi diferite interpretări. Prima se referă la
sărbătoarea primăverii, numită Ostarum, cea de-a doua denumire provine de la numele xeiţei germanice a
primăverii, Ostra. O altă interpretare ar fi aceea legată de cuvântul Ost (est) ca punct cardinal de unde
răsare soarele.
Ciclul Pascal include o perioadă de douăsprezece zile, Duminica Floriilor – Duminica Tomei, în care
sunt concentrate cele douăsprezece luni ale anului. În primele şaşe zile anul îmbătrâneşte, se degradează
treptat („Săptămâna Patimilor”), pentru ca odată cu Învierea lui Iisus Hristos toate şi tot să intre sub cele
mai bune auspicii, sub zodia recosmicizării timpului primordial („Săptămâna Luminată”).
Duminica Floriilor este cunoscută şi sub numele de Florii. Duminica Vlăstarilor, Staulele Florilor sau
Staurile Floriilor. Deşii astăzi prezintă o puternică componentă creştină, sărbătoarea Floriilor păstreză
remiscenţele din timpuri mult mai vechi. Prin însăşi denumirea ei aminteşte de Floralia (Florilia),
festivitate închinată zeiţei Flora, „Mama primăverii”. Există credinţă că ramurile de la Florii aduc rodire şi
belşug oriunde ar fi aşezate – în grădini, pe ogoare, în livezi, în staule, coteţe, stupi etc. Crengile de răchită
sau de salcie aduse de la biserică se păstrează la icoane ori sub streşinile caselor şi se aprind când trebuie
alungaţi norii aducători de grindină. Tinerele fete culeg diferite flori şi rămurele de măr înflorit pentru a fi
ferite de rele şi iubite de feciori.
Zilele din „Săptămâna Patimilor” prilejuiesc variate interdicţii, unele fiind raportate aproape exclusiv la
suferinţele Mântuitorului. Tot acum se săvârşesc numeorase treburi gospodăreşti (zugrăvirea caselor şi a
staulelor, curăţenie în curţi şi livezi) în scopuri profilactice şi purificatoare, dar şi cu evidente aderenţe la
străvechiul cult al morţilor (aprinderea focurilor pentru ca sufletele celor adormiţi să nu sufere de frig sau
să nu se rătăcească pe cale).
În Joia mare se păstrează, încă obiceiul încondeierii ouălor. În prezent majoritatea zonelor etnografice
nu reprezintă spaţii de referinţă în acest sens, însă conservă procedee arhaice de realizare şi motive
ornamentale. Cunoscut la mai toate popoarele lumii, obiceiul vopsirii sau încondeierii, închistririi
(împistririi) ouălor cu variate semne şi simboluri are o vechime considerabilă. Oul apare ca simbol care
ilustrează renaşterea periodică a naturii, revigorarea. El este socotit a fi posesorul unor virtuţi speciale,
iradiind în juru-i viaţă, vigoare şi sănătate, stimulând rodnicia şi prosperitatea. Oul, ca simbol, se explică
prin el însuşi – este sursa primordială a vieţii pe pământ, a pământului însuşi şi chiar a întregului univers.
Vituţiilor enumerate, cu care era investit oul, li se adaugă încă una : aspectul oului, indicând imaginea
limitării spaţiale de tipul cercului magic. Proprietăţile sale magico-rituale s-au amplificat în momentul
asocierii culorii, care iniţial a fost roşie. Culoarea roşie reprezintă focul, puterea lui purificatoare, dar şi
sângele, adică viaţa. „Frumos şi sănătos ca un ou roşu” este sintagma ce domină încă spiritualitatea satului
românesc. Faptul că ouăle roşii sau cele încondeiate sunt investite cu atribute miraculoase nu este câtuşi de
puţin întâmplător. După cum bine se ştie, obiceiul este legat de începutul anului nou agrar, perioadă în
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care vrăjile, urările, practicile şi ritualurile de tot felul, înfăptuite cu anumit scop, au cele mai mari şanse
de a se îndeplinii.
Ouăle simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la învierea Sa din morţi. De aceea,
când sparg ouăle prin ciocnire, dar şi când se salută, creştinii îşi spun: „Hristos a înviatat!, Adevărat a
înviat!”. Culoarea roşie a ouălelor simbolizează sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce pentru mântuirea
lumii. Există credinţa că cei care ciocnesc se întălnesc pe lumea cealaltă. Ouăle, simbolizează şi
reîntinerirea, primăvara.
În Egiptul antic, oul era simbolul vieţii şi reprezenta, totodată, sicriul ori camera mortuară. În tradiţia
populară de la noi, ouăle de Paşti sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, protejează animalele
din gospodărie şi te apără de rele.
Folclorul conservă mai multe legende creştine care explică de
ce se înroşesc ouăle de Paşti şi de ce ele au devenit simbolul
sărbătorii Învierii Domnului. Cea mai răpândită legendă relatează
că Maica Domnului, care venise să-şi plângă fiul rastignit, a pus
coşul cu ouă langă cruce şi acestea s-au înroşit de la sângele care
picura din rănile lui Iisus. Domul văzând ca ouăle s-au înroşit, a
spus celor de faţă: „De acum înainte să faceţi si voi ouă roşii şi
împestriţate întru aducere aminte de răstignirea mea, după cum
am facut si eu astăzi”. Ciocnitul ouălor semnifică sacrificiul
divinităţii primordiale şi se face după reguli precise: persoana mai
în vârstă (de obicei bărbatul) ciocneşte capul oului ţinut în mână
de partener, în timp ce rosteşte cunoscuta formula : „Hristos a
înviat!”, la care se raspunde : „Adevărat a înviat!”.
Pasca este coaptă de către gospodine o singură dată pe an. Aceasta are o formă rotundă, pentru că se
crede că scutecele lui Hristos au fost rotunde. Având la mijloc o cruce, pasca este împodobită pe margini
cu aluat împletit.
Mielul îl simblolizează chiar pe Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru păcatele lumii şi a murit pe cruce ca
un miel nevinovat. Mielul este simbolul lui Iisus în întreaga tradiţie creştină. Rugăciunile pentru
binecuvântare mieilor datează din secolul al VII-lea . Ulterior, mielul fript a devenit un fel de principal fel
de masă de Paşti a tuturor creştinilor. În Europa sunt foarte populari şi mieii din unt, paste sau zahăr.
Se presupune ca iepuraşul de Paşti are originea în credinţele pre-cristiane ale fertilităţii. Iepurele, cel
mai fertil animal, era văzut ca un simbol al renaşterii întregii naturi în această perioadă a primăverii.
Prima apariţie a iepuraşului ca simbol al Paştelui a avut loc în Germania, apărând menţionat în carţi în
jurul anului 1500. Primii iepuraşi comestibili au fost făcuţi tot în Germania, la începutul secolului 17, din
aluat şi zahăr. În America, tradiţia iepuraşului de Paşti care aduce cadouri ouă vopsite copiiilor cuminţi a
fost adusă de emigranţii germani. Astfel, iepuraşului de Paşti a fost alăturat lui Moş Crăciun în inimile
copiiilor din lumea întreagă.
A două zi de Paşti există un obicei care se numeşte „Stropitul fetelor”. Tinerii bărbaţi vizitează casele
cunoscuţilor şi stropesc cu parfum fetele casei, cu urări de prosperitate. Primesc ca mulţumire ouă roşii,
cozonac şi vin.
Înaintea parfumării, băiatul spune şi o poezie, una dintre cele mai cunoscute fiind următoarea: „Eu
sunt micul grădinar / Cu sticluţa-n buzunar / Şi-am venit la dumneavoastră / Să ud floarea din fereastră”.
În funcţie de zone, la udat pot merge bărbaţii de toate vârstele, în timp ce fetele şi femeile stau acasă,
aşteptând udătorii. În mediul rural, tinerii pornesc la udat dis-de-dimineaţă, în alai, în timp ce la oraşe
vizitele se fac mai ales după-amiază.
Originea obiceiului este incertă. Una dintre legendele care încearcă să o explice spune că, a doua zi de
Paşti, o fată creştină mergea la târg să vândă ouă. Pe drum s-a întâlnit cu o altă fată, păgână, care a vrut să-i
cumpere ouăle. Din vorbă în vorbă, creştina a început să îi explice celeilalte ce înseamnă credinţa în
Dumnezeu şi ce e bine să fii creştin, îndemnând-o să se creştineze. Păgâna a replicat: „Atunci voi crede
când ouăle albe pe care mi le-ai vândut se vor face roşii ”. Minunea s-a înfăptuit, ouăle albe au devenit
roşii, iar ambele fete au leşinat de spaimă. Pe drum au trecut doi tineri care, văzându-le leşinate, au alergat
la prima fântână, au adus apă şi le-au stropit, trezindu-le. Drept mulţumire, fetele le-au dăruit ouă roşii.
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Iniţial, fetele erau stopite cu apă, dar a fost înlocuită cu parfum. În cele mai multe dintre textele recitate cu
această ocazie, fetele sunt comparate cu flori şi sunt udate „să nu se ofilească”.
Bibliografie : Locuitorii satelor Agârbiciu şi Veştem.

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Prof. Florea Mihaela-Monica
Grădiniţa ,,Inocenţa” Găeşti
Cea mai importantă sărbătoare religioasă creştină este sărbătoarea Învierii lui Hristos numită Paşte
sau Pasti, care în interpretarea duhovnicească a acestui cuvânt este acela de trecere de la moarte la viaţă.
Obiceiurile legate de această sărbătoare încep cu Duminica Floriilor ,ziua când se serbează
întoarcerea lui Hristos în Ierusalim . În acestă zi oamenii pleacă la biserică cu crenguţe de salcie –simbol al
fertilităţii ,vieţii , ca mai apoi să plece cu ele acasă şi să le agaţe la porţi şi la icoane.
Ultima săptămână a Postului Paştelui este numită Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare când
în biserici au loc slujbele numite Denii unde se face pomenire despre toate prin care a trecut Iisus , de la
sosirea la Ierusalim până la moartea Sa pe cruce.
Aceste slujbe sunt aşteptate cu emoţie şi cu bucurie .Oamenii văruiesc pomii din curţi şi pe la
porţi ,fac curăţenie şi apoi se îmbracă cu haine de sărbătoare şi se duc la biserică.
Deniile din Săptămâna Patimilor sunt unele din cele mai profunde ,frumoase şi înălţătoare slujbe
creştine ,care atrag o mulţime de credincioşi şi se săvârşesc începând cu seara Floriilor până vineri seara
când se şi cântă Prohodul Domnului.
Cele mai importante denii sunt cele de joi şi vineri seara ,cunoscute şi sub denumirile de denia
mică şi denia mare. Cea de joi seara are ca elemente specifice ,citirea celor 12 Evanghelii ale patimilor şi
scoaterea Sfintei Cruci în mijocul bisericii ,iar cea de vineri seara prin Cântarea Prohodului şi
înconjurarea bisericii cu sfântul Epitaf.
În Joia Mare gospodinele vopsesc ouăle în roşu urmând ca în Sâmbăta Mare să coacă cozonacul şi
pasca ce vor fi aduse la biserică în noaptea de Înviere. Oul vopsit simbolizează mornântul lui Iisus Hristos
,care s-a deschis la învierea sa din morţi.De aceea ,când ciocnesc ouăle creştinii îşi spun: ,,Hristos a înviat!”
şi răspund: ,,Adevărat a înviat!”.Ouăle se vopsesc mai ales în culoarea roşie care simbolizează sângele lui
Iisus care s-a scurs pe cruce pentru mântuirea lumii. Oamenii cred că ouăle de Paşti au puteri miraculoase
:vindecă boli,te apără de rele, protejează animalele din gospodărie.
În Vinerea Patimilor,Vinerea Mare ,o tradiţie care nu s-a pierdut este ducerea de flori la biserică şi
trecerea pe sub masă de trei ori,ce semnifică potignirile pe care le-a avut Mântuitorul atunci când şi-a cărat
în spate propria cruce pentru răstignire. În aceasă zi mulţi creştini ţin post negru ,fără apă şi mâncare
,pentru a fi feriţi de boli şi pentru a avea spor tot anul.
Seara se oficiază slujba Prohodul Domnului ,în timpul căreia se înconjoară biserica cu Sfântul
Epitaf. După această procesiune preoţii aşază Epitful pe Sfânta Masă din Altar, unde va rămâne până în
miercurea din ajunul Înălţării Domnului.
Un obicei al locului începe în dimineaţa din Sâmbăta Paştelui când băieţii neînsuraţi ,merg din casă
în casă şi adună lemne pe care le pun în căruţe, le duc pe locul din faţa bisericii unde construiesc scheletul
unui rug ce urmează să fie aprins în noaptea de Înviere,când preotul iese din biserică cu lumânări arinse şi
aspune:,, Veniţi de luaţi lumină”.Este un obicei care adună o mulţime de oameni ai locului şi din alte părţi
în jurul focului din faţa bisericii ,,Sfânta Treime” din oraşul dâmboviţean Găeşti.
Enoriaşii acestei biserici spun că acest obicei care are loc în faţa acestei biserici s-a transmis din
generaţie în generaţie şi că în timpul regimului comunist ,la un moment dat ,el a fost interzis . Însă preotul
Georghe Ieremia ,care slujea la acea biserică în acea vreme,a continuat să-l practice cu preţul propriei
libertăţi . Astfel acest obicei al focului a fost salvat de acest preot inimos al cărui nume a devenit sinonim
cu acest obicei.
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În noaptea de Înviere fiecare credincios poartă în mână o lumânare ,pe care o va aprinde din lumina
adusă de preot de pe masa Sfântului Altar. Această lumânare este simbolul Învierii ,al biruinţei vieţii
asupra întunericului păcatului. Cu aceste lumânări aprinse credincioşii merg în cimitirul din curtea
bisericii şi le aprind şi celor dragi care nu mai sunt câte o lumânare..
La slujba care are loc credincioşii primesc Sfânta Împărtăşanie care ni-L aduce pe Hristos în suflete
şi în trupurile noastre căci Mântuitorul e cu noi nu numai în mod spiritual ,nevăzut ,ci,fiindcă suntem şi
trupuri, ni se împărtăşeşte şi în chip material,sub forma pâinii şi a vinului.
La terminarea slujbei oamenii merg acasă cu lumânări aprinse să ducă lumină şi în casele lor unde
sărbătoresc Învierea lui Iisus Hristos cu mese îmbelşugate alături de familie şi prieteni.

Interdicţii şi bucurii în universul sărbătorii Paştelui
Fota Florentina Cristina, prof. înv. primar
Ioţa Cornelia, prof. înv. primar
Şcoala Ioan Grecescu Brădeşti
Tradiţii şi credinţe, obiceiuri şi superstiţii, datini sau vorbe din popor, ritualuri sau legi nescrise, iată
câteva dintre sintagmele care definesc un fond de date extrem de cuprinzător, un fond uzitat de zi cu zi
atât în mediul rural, cât şi în inima marilor oraşe. Uneori sunt urmărite pas cu pas, fără nici o abatere, ca
adevărate izvoare de înţelepciune şi normă de conduită. În unele cazuri, sunt considerate basme amuzante
poate, fiind chiar luate în râs. Legendele acestea rurale, formate adesea în epoci vechi, precreştine, în
vremurile când oamenii erau mai puţini şi risipiţi prin sate şi locuri pustii, au fost transformate în timp, ca
apoi să fie luate în marile aglomerări urbane. Aici au suferit o nouă modificare. Mai mult, au apărut
legende orăşeneşti, chiar dacă unele altoite pe frânturi de motive mai vechi.
Dacă ne punem întrebarea de ce sărbătoarea religioasă a Învierii Domnului mai poartă şi numele de
Paşti sau Paşti, de ce sărbătoarea Naşterii Domnului mai este denumită şi Crăciun vom observa repede că
răspunsul nu este uşor de dat. un posibil răspuns este unul asupra căruia majoritatea cercetătorilor pare să
se fi pus de acord: este vorba de două manifestării diferite la origine, dar care s-au suprapus în timp. S-au
completat reciproc, reuşind, în mare măsură, să înlăture de la amândouă elementele marginale şi oarecum
stridente faţă de noua arhitectură rezultată. Încă în zilele noastre se poate vedea uşor această suprapunere
de elemente, căci încă nu s-a ajuns la o contopire armonică într-un tot coerent.
Oameni au trăit în credinţă de când sunt pe lume. Istoria religiilor a determinat pentru fiecare zonă a
lumii şi pentru fiecare timp zona de ritualuri şi superstiţii. Nu putem face o delimitare clară între credinţă,
ritual sau superstiţie. Superstiţiile par a fi mai mult un set de convingeri, idei sau principii proprii unei
persoane categorisite sub această denumire de cineva care nu le împărtăşeşte. Un creştin spune: „Nu pot
crede în ghinionul numărului 13 şi nici în pisica neagră, nici măcar în pisica albă ce-mi taie calea, căci ar
putea făta şi să aibă în burtă mâţi pătaţi cu negru. Credinţa mea este în Domnul şi în Isus, care mă apară şi
mă îndrumă”. Mai clar: numim superstiţie credinţa altcuiva care nu este de aceeaşi credinţă cu noi. Mai
mult: superstiţiile par a fi de domeniul trecutului, un fel de religii ce nu mai sunt la modă. Cel puţin
oficial. Nu are nici o relevanţă dacă aceste convingeri sunt sau nu corecte din punct de vedere ştiinţific.
Orice credinţă îşi este suficientă sieşi şi se auto-motivează.
O altă distincţie care se poate face o reprezintă cea între biserica creştină şi datinile precreştine (nu
neapărat primitive sau barbare). Un alt aspect asupra căruia pare să se fi pus de acord multă lume este dat
de faptul că sărbătorile religioase au fost fixate de biserică la date la care anterior existau alte sărbători,
precreştine. Astfel, Paştele reprezintă o racordare la tradiţiile legate de renaşterea naturii în fiecare
primăvară. Crăciunul este legat de ceremonialurile desfăşurate în vechime de solstiţiul de iarnă, precum şi
de celebrarea sosirii noului an. Aşa pot fi explicate gesturi, credinţe şi reprezentări desfăşurate, chiar cu
fast, la data marilor praznice, dar care nu au nucleu creştin sau măcar sincretic. În perioada Crăciunului
sunt numeroase ritualuri de sărbătoare, plăcute desigur, dar fără o legătură evidentă cu Naşterea
Domnului.
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Este evident însă că semnificaţia religioasă creştină poate îmbogăţi o sărbătoare tradiţională, care altfel
riscă să se piardă.
Învierea Domnului, Paştele este cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii. Reprezintă jertfa lui Iisus
pentru iertarea păcatelor omenirii, urmată de Învierea din morţi şi ridicarea la dreapta lui Dumnezeu.
Miracolul Învierii din morţi a lui Iisus nu este simplu. Importantă este credinţa în ridicarea din morţi, însă
nu pentru a reveni printre noi, la viaţa terestră, ci pentru a se ridica la cer, la viaţa veşnică. Mai mult decât
Naşterea Domnului, Învierea reprezintă o sărbătoare Bisericească în stare aproape pură. Influenţele
precreştine sunt reduse şi mai puţin evidente. În centrul atenţiei rămân permanent Patimile, Răstignirea şi
Învierea.
Cu toate acestea, nici sărbătoarea Paştelui, cu întregul său ceremonial religios, nu este lipsită de tradiţii
şi credinţe populare, de sorginte precreştină, unele deosebit de active şi în zilele noastre. Mai mult,
Săptămâna Patimilor concentrează esenţa suferinţei lui Iisus Hristos pe pământ, marcată prin slujbe şi
ceremonialuri religioase în biserici, cunoscute sub numele de denii. Începe cu Intrarea Domnului în
Ierusalim (Floriile) şi culminează cu Învierea, celebrată la miezul nopţii de sâmbătă spre duminică. În
paralel, se manifestă numeroase practici care au un substrat străvechi, derivat din credinţe din zorii
organizării societăţi umane. Manifestările sunt mai ales sub formă de tabuuri, interdicţii de a face ceva ce
ar putea dăuna în primul rând persoanei respective şi celor apropiaţi dar şi comunităţii, în general. Este
vorba de lucruri ce se fac în mod obişnuit, cum ar fi treburile casnice (spălatul rufelor), nu de interdicţii
puternice de genul incestului. Spălatul rufelor în Săptămâna Patimilor atrage, conform tradiţiilor
populare, dar nu şi în conformitate cu cele religioase, mânia unor spirite, întruchipate sub forma unor
femei urâte şi răzbunătoare numite Joimari.
Ciclul evenimentelor legate de Paşti debutează cu Lăsarea Secului, adică începutul Postului Paştelui,
care durează şase săptămâni, culminează cu Învierea şi se continuă cincizeci de zile, până la Rusalii,
Înălţarea la Cer. Se observă uşor din denumirile menţionate anterior că există câte una pentru calendarul
popular şi una în cel religios. Duminica Învierii este prinsă în calendarul ortodox cu denumirea de Sfintele
Paşti, popularele Florii corespund Intrării Domnului în Ierusalim. Acest dublaj reprezintă un argument
puternic în privinţa faptului că sincretismul între datinile precreştine şi cele creştine încă nu a fost realizat.
Mai mult, asistăm la supravieţuirea sistemului tradiţional, uneori completându-l pe cel religios, iar uneori
venind în contradicţie cu acesta. Cu toate că biserica reprezintă o forţă în societate şi cu toate luările de
poziţie ale reprezentanţilor clerului în favoarea „surpării superstiţiilor poporului”, cum spunea Gheorghe
Şincai, reprezentant de seamă al Şcolii Ardelene, complexul de credinţe non-religioase se perpetuează.
Ciclul manifestărilor de Paşti debutează la Lăsata Secului, cu şase săptămâni înainte de Duminica
Învierii. Sunt şase săptămâni de privaţiuni, de post ţinut de adulţi şi copiii mai mari. Sunt exceptaţi doar
cei bolnavi rău şi copiii mici. Postul începe undeva pe la sfârşitul lui februarie sau prima parte a lunii
martie. Este o perioadă în care oamenii nu mai mănâncă „de dulce”, adică alimente de origine animală.
Oricum, este o perioadă grea. Sau era în lumea satului arhaic, căci zăpezile şi îngheţul mai loveau chiar şi
la 1 aprilie. Porcul de la Crăciun era deja amintire, găinile erau cam puţine, nu prea ouau şi erau păstrate
pentru cloşti. În aceste condiţii, alimentele de bază o constituiau mâncărurile pe bază de varză acră, fasole
uscată sau cartofi. Mai existau (şi, în unele regiuni, se menţin în continuare) restricţii privind consumarea
băuturilor alcoolice.
În cele şase săptămâni nu se fac nunţi şi nu se ţin nici alte petreceri. Perioada este dedicată curăţirii
trupului, casei, hainelor şi grădinii. Se spală mult, iar vechiturile şi resturile vegetale sunt date focului.
Bibliografie:
Lucian-Vasile Szabo, „Tradiţii şi credinţe de Paşti”, Timişoara, Editura Bastion, 2009
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Prof. Anişoara Ganea,
Şcoala Gimnazială, Nr. 79, Bucureşti
Mulţi dintre noi se tem că o dată cu integrarea în Uniunea Europeană ne desfiinţăm ca naţiune,
contopindu-ne cu Europe nu vom mai fi un popor cu identitate proprie, ci trebuind să asimil celelalte
culture europene, va trebui să uit prppria cultură, tradiţie, origine. Dat lucrurile stau exact invers; căci
fiind parte a Uniunii Europene, vom putea mai mult să arătăm din cultura noastră “vecinilor ‘
europenicare acum ne vor lua mai în serios, vor cunoaşte mai multe lucruri despre noi.
Tradiţia este un mijloc prin care vom reuşi să ne “definim” faţă de ceilalţi europeni. Prezentând
obiceiurile noastre populare, cultura noastră popular cu toate diviziunile acesteia nu facem alceva decât să
spunem cine suntem, de unde ne tragem rădăcinile, car ene este locul.Poporul nostrum, crescut pe tărâm
de siritualitate creştină, ortodoxă,a reuşit de-a lungul secolelor să-şi fâurească şi să-şi adune o mulţime de
radiţii legate de fiecare eveniment social, cultural sa religios. Avem obiceiuri de la naştere, cununie sau
moarte, obiceiuri de Crăciun, de Paşte, de Bobotează, de post etc.
Paştele este sărbătoarea creştin- ortodoxă car eanunţă Învierea Domnului Isus Hristos, biruinţa
omenirii, triumful asupra suferinţei şi spălarea păcatelor. Foarte multe tradiţii de Paşte sunt păstrate şi
acum şi sunt foarte aşteptate d dei mici.Începe de la săptămâna mare, care porneşte de la duminica
Floriilor, atunci când Isus Hristos intră î Ierusalim şi se termină cu duminica Paştelui, atunci când Hristos
învie. În această stămână se fac ultimele pregătiri pentru marea sărbătoare , se fac ouă roşii şi cozonaci,
drob de miel şi pască şi tot în această săptămână simbolizează chinirile prin care trece Mântuitorul, de la
trădarea lui de căttre Iuda, până la răstignirea pe cruce pe dealul Golgota, moartea lui şi încheiată cu
Învierea.
De cum soseşte “Postul cel Mare” , după “lăsatul secului” sau “lăsat de săc”, gospodinele deretică prin
case, iar gopodarii prin curţi. Chiar de luni, prima zi a postului, bărbaţii de la ţară, aduc stativele în odaia
mare unde ţărăncile ţes, în special în acest post! Femeile nu-şi văd capul de treburi cu spălatul şi curăţenia
în interiorul şi exteriorul casei, silind ca totul să fie isprăvit până la Sfânta Înviere, deoarece, o credinţă
veche spune că cine nu termină treburile până în Sâmbăta cea Mare, nu-i văzut bine de Dumnezeu, iar la
sfârşitul vieţii sale, tot nepregătit va fi şi moartea îl va lua pe neaşteptate. Aceasta e o credinţă veche din
Vrancea, notată într-o cărticică despre săbătorile Paştelui, publicată în 1931 de vrânceanul Simion Hârnea.
Acelaşi autor adaugă:“Fetele mari lucrează întruna, fără pic de răgaz, până noaptea târziu, zorind la
îmbrăcămintea cu care se vor înnoi de Paşti.(…) În Postul Mare, tot creştinul posteşte cu multă dragoste
cele şapte săptămîni, cât despre nunţi, cumetrii şi hore, nici nu poate fi vorba!”
În ziua de Sf. Toader, sâmbăta întâi din acest post, “intră prescurile”. Fiecare femeie care “poartă”
aceste prescuri, (după obicei, ani la rând de la moartea cuiva drag), duce la biserică o pereche de prescuri şi
o colivă, iar preotul le “slujeşte”, pomenind pe cel pentru care au fost aduse. Se mai duc atunci la biserică
un talger, o căniţă şi un colac, căci după slujbă se pune masă de post în curtea bisericii, pentru pomenirea
celui răposat. Prescurile vor fi aduse tot postul, în fiecare sâmbătă, până în Joia Mare a Paştelui când “ies
prescurile”.
Miercurea din săptămâna a patra din post, oamenii o numesc “miezul părezii” şi reprezintă sărbătoarea
ouălor. Femeile nu lucrează nimic până nu numără mai întâi ouăle pe care le-au adunat într-o zi de la
găini, făcându-şi de pe acum socoteala pentru Paşti. Credinţa popular spune că nu e bine să scuturi praful
din casă în “săptămâna albă” pentru că laptele şi brânza puse la păstrare pot face viermi. De asemenea tot
acum nu se toarce lână şi nici cânepă pentru că vara, puii ieşiţi de sub cloşcă vor avea picioarele sucite; nu
se face leşie de spălat pentru că părul ţi se va albi înainte de vreme.
În “Sâmbăta lui Lazăr” se fac de dimineaţă plăcinte pentru că în această zi toată lumea trebuie să
mănânce ca să nu cadă cumva din copac peste an.
În “seara de lăsata secului”, gospodinele strâng oalele şi toate lucrurile date cu împrumu, pentru ca,
peste an, să se adune şi vitele seara în ocol, altfel stau împrăştiate în poiană.
76

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

În săptămâna întâi a postului, nu e bine să te speli cu leşie că zaci de boală şi se strică şi porumbul, în
schimb, de Sf. Toader, se face leşie din pleavă luată din ieslea cailor cu care fetele mari se spală pe cap,
având credinţa că le va creşte părul mare şi frumos precum coamele cailor. În aceeaşi zi se tund şi mânjii.
În toată luna martie nu se zice “purice”, că te mănâncă puricii peste an şi nici “şarpe” că te întâlneşti cu el
în cale toată vara.
În ziua de “Măcănici”, gospodarii dau foc gunoaielor, iar băieţii bat cu beţele în pământ strigând: “Intră
gerule-n pământ până-n seară şi scoate căldura-afara ! ”. Tot acum, femeile înconjoară casa cu o petică
aprinsă în mână, pentru a alunga toţi şerpii.
În vechea carete de astrologie numită “Gromovnic din bătrâni”, carte care circulă în zona românească
încă din sec. al VII lea, se poate citi:
“Dacă în luna martie nu va ploua, iar de Buna Vestire va fi o noapte luminoasă, iar stelele vor străluci
frumos, va fi pâine îndestul şi peste tot anul”.
Sâmbăta Floriilor este serbată la români, în amintirea celor trei Lazări (cel sărac, Lazăr de la Vitania pe
care la înviat Domnul Isus Hristos şi Lazăr numit şi “Lăzărică cel mort de dorul plăcintei”). În sâmbăta
aceasta nu este bine de tors, pentru ca morţii să nu aştepte în zadar la poarta raiului, pomana care li se dă
în această zi.
Floriile - Duminica Floriilor – cea care precede pe cea a Paştilor este începutul săptămânii mari şi ne
aminteşte de intrarea Mântuitorului în Ierusalim, intrare întîmpinată de credincioşi cu ramuri de finic,
înlocuite de români cu mlădiţe de salcie. De aceea, salcia e la mare preţ în această zi şi fiecare credincios se
întoarce de la biserică cu rămurele de salcie sfinţită, pe care le păstrează lângă icoană, ca păzitoare de rele.
După Duminica Floriilor se lipesc şi se văruiesc din nou pereţii caselor de la ţară, se spală toate blidele,
laiţele, scaunele, masa, uşile şi cercevelele.
În Săptămâna aceasta, “tot românul se îngrijeşte să meargă la mărturisire”(S. Hârnea). Câte un gospodar
mai în vârstă, “plecat mai mult spre pocăintă”, merge din vreme la preot şi tocmeşte “pasca de Sfânta
Înviere”, adică anafura care se împarte norodului în cele trei zile ale Paştelui. Făina măcinată o aduce la
prescorniţă (o femeie bătrână, iertată de cele lumeşti), care pregăteşte din ea un aluat. Din acest aluat va
coace cu grijă nouă prescuri. Asfel se pregăteşte pasca pentru Înviere. În zilele ce urmează până la Paşti,
peste sate şi străzile oraşelor pluteşte în aer plăcutul miros de pască şi cozonaci proaspeţi.
În Joia Mare (Joia Morţilor) se fac focuri. Se crede că în această zi vin sufletele celor morTi să se
încălzească la ele. Focul arde peste tot şi in Noaptea Învierii. După datina străbună, sâmbătă seara se
aprinde un foc în apropierea bisericii, pentru încălzirea şi luminarea credincioşilor, dar şi ca semn de jertfă
adusă lui Dumnezeu. În noaptea Învierii, fiecare credincios, spre a-şi manifesta bucuria ce o simte, ţine în
mână o lumânare aprinsă, pe care o păstrează mai apoi în casă, ea fiind păzitoare de multe primejdii.
Slujba Învierii începe la miezul nopţii, când se sting lumânările, iar preotul iese din altar cu o făclie
aprinsă şi împarte tuturor “lumină din lumină”, vestind că “Hristos a înviat !”. De acum încolo, până la
“Înalţarea Domnului”, toţi creştinii se vor salute astfel, ca o mărturie de credinţă a Învierii Domnului.
Ajunşi acasă după slujbă, toţi se vor spăla cu apă proaspăta în care se pune un ou roşu şi un ban, ca să fie
veseli, să fie rumeni la faţă tot anul şi să aibă noroc la bani. După ce iau sfânta anafură şi se închină la
icoană, se aşează cu toţii la masă, ciocnesc ouă roşii şi mănâncă pască, cozonac şi friptură de miel sau
iepure (ca să fie sprinteni şi vioi ca iepurele). În prima zi de Paşti, nu se fac vizite, de obicei, fiecare doreşte
să fie acasă cu ai săi, însă a doua şi a treia zi, după ce preotul a terminat serviciul divin, “credincioşii umblă
cu pască şi oua roşii unii la alţii”. (S. Hârnea). Cântecul, jocul şi voia bună sunt prezente de Paşti în casa
fiecărui roman.
Poate că multe din tradiţiile şi obiceiurile străbune s-au pierdut în negura vremurilor! Lumea satului
românesc rămâne însă , bogată păstrătoare şi purtătoare încă a multor credinţe strămoşeşti, unele dintre
ele fiind legate şi de marea sărbătoare a Paştelui.
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Sfintele Tradiţii din Săptămâna Patimilor
Pr. Prof. Gavriloiu Constantin Sorin
Liceul teoretic „Radu Vlădescu” Pătârlagele

Sărbătoarea Sfintei Învieri a lui Iisus Hristos (Paştile), e celebrată la nivel mondial, fiind cea mai mare
dintre sărbătorile creştine. Fiecare popor are propriile sale credinţe, tradiţii şi obiceiuri. Paştile şi
Crăciunul sunt cele mai importante sărbători pentru români. În România, oamenii au şi ei obiceiuri
diferite, în funcţie de regiunea în care se află. În Săptămâna Mare oamenii păstrează şi transmit urmaşilor
diferite obiceiuri.
Ultima săptămână din Postul Paştelui se numeşte ,,Săptămâna Patimilor” şi începe în duminica
Floriilor. În această zi se comemorează intrarea lui Iisus în Ierusalim. ,,Săptămâna Patimilor” aminteşte de
prinderea lui Iisus, crucificarea şi moartea Lui. În acesta ultima săptămână, bisericile ortodoxe ţin slujbe,
numite Denii, în fiecare seară.
Slujbele de luni şi până joi amintesc de ultima masă şi de prinderea lui Iisus.
Joia Mare este numită şi Joia Patimilor sau Joia Neagră şi este ultima joi din Postul Paştelui. Aceasta
este o zi deosebită pentru cei morţi. Pomenirile care au început în prima sâmbătă a Postului Mare durează
până în această zi, când se pomenesc din nou morţii. Există obiceiul ca în această zi să se dea mâncare şi
băutură de pomană, pentru sufletul morţilor. Se împarte colivă şi colaci.
Este ziua în care Hristos a spălat picioarele ucenicilor Săi şi a instituit la Cina cea de Taina Sfânta
Euharistie atunci când a spus: Luaţi, mâncaţi acesta este Trupul Meu, care se frânge pentru voi şi Beţi dintru
acesta toţi, acesta este Sângele Meu al Legii celei Noi, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea
păcatelor.
Tot tradiţia spune că în Joia Mare se înroşesc ouăle de Paşti. Se spune că acestea se pot păstra tot timpul
anului, fără să se strice. Se mai spune că după această zi urzicile (mâncare de post) nu mai sunt bune de
mâncat, pentru că încep să înflorească (nunta urzicilor). Cine doarme în această zi va fi leneş tot anul.
Dacă doarme o femeie, va veni Joimăriţa care o va pedepsi să nu poată munci tot anul.
Vinerea Mare este ultima vineri până-n Paşti şi mai este numită Vinerea Patimilor (datorită răstignirii
lui Iisus) sau Vinerea Seacă (pentru că e zi de post negru pentru cei mai credincioşi, adică nu se mănâncă şi
nu se bea nimic toată ziua). Postul negru îl va feri pe cel care posteşte de toate bolile, îl va face să fie
sănătos şi să-i meargă bine tot restul anului.
Prohodul reproduce patimile, moartea şi îngroparea Mântuitorului. Slujbele vecerniei Sâmbetei celei
Mari sunt slujbe impresionante. Această zi de vineri este una din puţinele zile aliturgice de peste an. Nu se
face liturghie în această zi pentru că se retrăieşte de către credincioşi jertfa Mântuitorului pe cruce. Este o
zi tristă. Credincioşii vin la Sfânta Biserică îmbrăcaţi în culori închise, de preferinţă negru.
Tot în această zi se scoate Sfântul Epitaf din Sfântul Altar în mijlocul bisericii, pe o masă, în timp ce se
cântă Pre Tine, Cel ce te îmbraci cu lumina ca si cu o haină... Sfântul Epitaf este împodobit cu flori de
primăvară. Credincioşii îngenunchează şi se roagă în faţa a ceea ce reprezintă simbolic trupul
Mântuitorului. Sfântul Epitaf e purtat de preot în jurul Sfintei Biserici şi toţi credincioşii îl urmează cu
lumânări aprinse.
Prohodul este o serie lungă de cântări bisericeşti: grupa sau starea întâi cuprinde 73 de strofe, a doua 60,
iar a treia 43, prima strofa repetându-se la sfârşitul fiecărei stări. Prohodul se cântă pe o melodie tristă,
primele două stări pe glasul V, iar a treia pe glasul III, dar cântarea are în sine şi o nota de optimism şi
bucurie. Prohodul reprezintă, de fapt slujba înmormântării. Această cântare e cea mai cunoscută printre
credincioşi. La ea participă copii, tineri şi bătrâni şi cântă în cor.
Primul prohod românesc a apărut la Buzău, la 6 februarie 1836, prin osârdia şi purtarea de grijă a
episcopului cărturar Chesarie, fiind opera ieromonahului Macarie, care a reuşit să facă o traducere ritmata
a cântărilor Prohodului, rânduind strofele din fiecare stare, cu un număr egal de silabe şi de accente. A fost
prima şi cea mai buna traducere a acestei cântări, după ce încercase Ioan Prale, în 1820.
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Tot în această vineri, tinerii merg să se spovedească. Cei care se spovedesc mai des, de obicei, se
spovedesc în oricare altă zi. Cei care se spovedesc doar în posturile mari, aleg această zi. Conform tradiţiei,
Vinerea Mare este vinerea scăldatului. Oamenii cred că cel care se cufundă de trei ori în apă rece în
Vinerea Seacă, va fi sănătos tot anul. La fel, oamenii spun că dacă nu plouă în această zi, anul va fi secetos.
În Noaptea Învierii, după cântul cocoşului, tot satul merge la slujbă. Credincioşii se îndreaptă către
Sfânta Biserică cu coşul în mână din care nu lipsesc ouăle roşii, pasca şi cozonacul.
În Noaptea Învierii toată lumea trebuie să se înnoiască cu ceva. Acest obicei exprimă respectul pentru
această sărbătoare, dar ea semnifică primenirea trupului şi a sufletului, aşa cum se primeneşte întreaga
natură odată cu sosirea primăverii.
La miezul nopţii preotul aprinde lumânarea, frumos împodobită, de la candela de deasupra Sfintei
Mese şi iese cu ea pe solee. Înalţă făclia cu ambele mâini şi rosteşte chemarea: Veniţi de luaţi lumină! În
ultimii ani Lumina Sfântă a fost adusă direct de la Ierusalim, de la Mormântul Sfânt. Preotul aşteaptă ca
toţi credincioşii să vină şi să ia Lumină. Lumânările rămân aprinse pe toată perioada slujbei şi apoi este
dusă, ca o veste bună, celor rămaşi acasă. Există obiceiul ca lumânarea să fie stinsă de grinda casei. Există
superstiţia că dacă lumânarea de la slujba Învierii va rămâne aprinsă tot drumul până acasă, dorinţele celui
care o duce se vor împlini. Unii păstrează lumânarea tot anul şi o aprind în zilele cu necazuri sau greutăţi,
căutând în această practică o soluţie pentru problemele lor. Alţii afumă cu ea animalele din curte.
Ziua de Paşti este un prilej de reuniune a familiei. De pe masa de Pasti nu pot lipsi: ouăle roşii, caşul de
oaie, salata cu ceapă verde si ridichi, drobul, borşul şi friptura de miel, pasca umplută cu brânză sau
smântână.
Aşa cum natura reînvie în fiecare an se aprinde în sufletul nostru flacăra speranţei şi a încrederii în
Înviere.
Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare,
Paştile Domnului, Paştile!
Ca din moarte la viaţă si de pe pământ la cer,
Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi,
Cei ce-I cântăm cântare de biruinţă.

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Duţu Laura
Prof.inv.preşcolar, Grădiniţa Nr. 29, Sibiu

Învierea Domnului este una dintre cele mai importante şi mai frumoase sărbatori ale
creştinătăţii. Ea are darul de a aduce familia împreună fiind plină de tradiţii şi semnificaţii străvechi,
mult mai vechi decât sărbătoarea în sine.
În România sărbătoarea pascală, este alături de cea de Crăciun, cea mai importantă din an, pentru care
fiecare familie se pregăteşte cu mult timp înainte prin post. Romanii se pregătesc pentru întâmpinarea
sărbătorilor de Paşti prin "postul Paştelui", post care durează 48 de zile. Sâmbătă seara, îmbrăcaţi cu haine
noi, oamenii merg la slujba de Înviere.
Lumânarea folosită la slujbă reprezintă biruinţa vieţii asupra morţii şi a binelui asupra răului. După
slujbă, oamenii duc lumânarea acasă aprinsă. Lumânarea de la Înviere nu se aruncă, ci este păstrată cu
sfinţenie pentru a fi aprinsă la necazuri. Lumânarea de Înviere se aprinde în faţa unei icoane în caz de
primejdie sau necazuri mari, la cutremure şi vreme rea.
Pe masa de Paşte a românilor există ouă roşii, pască, şi miel.
Ouăle roşii sunt un obicei transmis din timpuri stravechi şi au la bază o legendă care spune că, însăşi
Maica Domnului ar fi pus un coş cu ouă sub crucea pe care fiul ei era răstignit. Erau ouăle pe care voia să
le dea soldaţilor ca să-i înduplece să aibă milă de fiul ei. Sângele Mântuitorului, simbol al vieţii, care a curs
peste ouăle din coş, le-a înroşit. Ouăle de pe masa de Paşte, simbolizează jertfa Mântuitorului, sângele
vărsat şi bucuria Învierii. Ouăle se ciocnesc din prima zi de Paşte până la Înălţare şi se rosteşte cu bucurie
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formula tradiţională "Hristos a înviat!" la care cealaltă persoană răspunde, "Adevărat a înviat. Acestea sunt
nelipsite de pe masa copioasă din prima zi a acestei sărbători şi face deliciul celor mici, care abia aşteaptă să
le ciocnească.
Vopsitul lor are loc in joia din săptămâna de dinaintea Paştelui, niciodată în Vinerea Mare.
Oul vopsit este simbolul Mântuitorului, care părăseşte mormântul şi se întoarce la viaţă.
Ouale roşii sunt numite în Bucovina merişoare, iar cele cu ornamente sunt numite încondeiate,
închistrite sau împistrite. Apoi, cojile ouălor, sunt aruncate în râu, pentru ca apa să le poarte la "Blajini"
(fiinţe imaginare, încarnări ale copiilor morţi nebotezaţi, al căror loc de vieţuire se află la "capătul lumii",
aproape de Apa Sâmbetei). În felul acesta, şi Blajinii ştiu că pentru toţi creştinii a venit Paştele.
În dimineaţa din duminica Paştelui, ţăranii aveau obiceiul să-şi spele faţa cu apa nouă sau apa
neincepută, în care pun un ou roşu, având credinţa că astfel vor fi frumoşi şi sănătoşi tot anul ca un ou
roşu. După consumarea ouălor, cojile roşii sunt păstrate pentru a fi puse în brazde, la arat, crezându-se
astfel că pământul va da rod bun.
Carnea de miel servită la masa de Paşte poate fi preparata sub diverse forme. Fie că este vorba despre
friptura sau drob, cei mici şi cei mari se bucură de carnea gustoasă.
Mielul este simbolul Mantuitorului Iisus, care a fost sacrificat pentru a salva omenirea.Se crede ca
mielul de Paşte este bine să fie sacrificat în Vinerea Mare făcându-se, în acest fel, o apropiere între
sacrificiul lui Hristos, care este răstignit, şi cel al mielului, care este unul din simbolurile sub care, inainte
de instituirea oficială a religiei creştine, era reprezentat Domnul Iisus Hristos.
Un alt simbol al Paştelui şi Învierii, pasca, vorbeşte prin forma ei şi prin ingredientele folosite, de ceea
ce înseamnă trupului lui Hristos. Acest preparat dulce obţinut din aluat, brânză şi stafide este printre
felurile preferate ale celor mici. Pasca are întotdeauna forma rotundă, care o leagă de discul solar, cel ce
este menit să crească şi să dea vigoare întregii vegetaţii şi oamenilor. De jur imprejur se face din aluat o
funie, o împletitură în două care întruchipează neamurile care se succed. Pe mijloc se află crucea
răstignirii, făcută din două şuviţe de aluat, iar în cele patru locuri se pune branză.
Sfânta sărbătoare a Învierii Domnului Iisus Hristos, se sărbătoreşte diferit în regiunile României. Spre
exemplu, în zona Ardealului, tradiţia spune că în noaptea ce premerge Joia Mare se deschid mormintele,
iar sufletele morţilor se întorc la casele lor. Acum se aprind Focurile de Joii Mari, care se spune că
încălzesc sufletele celor plecaţi dintre vii, dar şi că deţin valenţe purificatoare pentru întreaga gospodarie.
În judeţul Cluj, familia căreia i-a decedat un membru în ultimul an împodobeşte o creangă de pom cu
nouă covrigi, nouă turte, nouă bomboane şi o duce la biserică pentru a fi sfinţită. Dupa slujbă, cei care
beneficiază de „darurile pomului” sunt copiii şi oamenii sărmani din comunitate, urmând ca ramura să fie
pusă pe mormântul celui pentru care s-a împodobit. Acest gest ritualic simbolizează legătura dintre cele
două lumi, cea reală şi lumea imaginară a celor „plecaţi”.
În Câmpia Transilvaniei, de Paşti are un obicei cu scop moralizator, numit „briscălitul”.În ziua de Paşti
se pedepseau acei feciori care încălcau morala satului în ”postul mare”. În funcţie de gravitatea faptelor lor,
”poliţeii” le aplicau pedepse cu lovituri de nuiele peste spate.” Conform traditiei, în ziua de Paşti oamenii
au locuintele curate şi alimentele rituale pregătite. Pasca, ouăle roşii şi mielul constituie elemente
purtătoare ale simbolului sacrificiului pascal şi al Învierii.
Un alt obicei practicat şi la Gura Rîului, judeţul Sibiu este mersul cu udatul. Băietii stropesc fata cu
parfum, după care sunt răsplătiţi cu ouă roşii, băutură şi prăjituri. Se obişnuieşte ca în cea de a doua zi de
Paşti, atât bărbaţii căsătoriţi cât şi băieţii, să stropească femeile şi fetele. Au prioritate rudele sau
persoanele cu care există relaţii de prietenie. Stropitul simbolizează dorinţa de bunăstare şi beatitudine.
În Bucovina, fetele se duc în noaptea de Înviere în clopotniţă şi spală limba clopotului cu apă
neincepută. Cu aceasta apă se spală pe faţă în zorii zilei de Paşti, ca să fie frumoase tot anul şi aşa cum
aleargă oamenii la Înviere când se trag clopotele la biserică, aşa să alerge şi feciorii la ele. Flăcăii trebuie să
se ducă cu flori la casele unde locuiesc fetele care le sunt cele mai dragi, iar ele, trebuie să le ofere un ou
roşu.
În zona Câmpulung Moldovenesc, în zorii zilei de duminică, credincioşii ies în curtea bisericii, se aşază
în formă de cerc, purtând lumânările aprinse în mână, în aşteptarea preotului care să sfinţească şi să
binecuvânteze bucatele din coşul pascal. În coşul acoperit cu un şervet ţesut cu model specific zonei sunt
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aşezate, pe o farfurie seminţele de mac (ce vor fi aruncate în râu pentru a alunga seceta), sarea (ce va fi
păstrată pentru a aduce belsug), zahărul (folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), făina (pentru ca rodul
grâului să fie bogat), ceapa şi usturoiul (cu rol de protecţie împotriva insectelor). Deasupra acestei farfurii
se aşează pasca, şunca, brânza, ouăle roşi şi ouăle încondeiate, bani, flori, peşte afumat, sfecla roşie cu
hrean, şi prăjiturile.
La Călăraşi, la slujba de Înviere, credincioşii aduc în coşul pascal, pentru binecuvântare, ouă roşii,
cozonoc şi cocoşi albi. Cocoşii sunt crescuţi anume pentru împlinirea acestei tradiţii. Ei vestesc miezul
noptii: datina din străbuni spune că, atunci când cocoşii cântă, Hristos a înviat! Cel mai norocos este
gospodarul al cărui cocoş cânta primul. Este un semn că, în anul respectiv, în casa lui va fi belşug. După
slujbă, cocoşii sunt dăruiţi oamenilor săraci.
În Maramureş, în zona Lapuşului, dimineaţa, în prima zi de Paşti, copiii merg la prieteni şi la vecini să
le anunţe Învierea Domnului. Gazda dăruieşte fiecărui urător un ou roşu. La plecare, copiii mulţumesc
pentru dar şi ureaza gospodarilor "Sărbători fericite!". La această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut
mai întâi de un băiat, pentru ca în acea gospodărie să nu fie discordie tot restul anului.
În Banat, la micul dejun din prima zi de Paşti, se practică tradiţia tămâierii bucatelor. Apoi, fiecare
mesean primeşte o linguriţă de paşti (vin+pâine sfinţite). La această masă festivă se include ciolanul de
porc fiert, ouăle albe şi mâncărurile tradiţionale, adică friptura de miel.
În Ţara Moţilor, în noaptea de Paşti se ia toaca de la biserică, se duce în cimitir şi este pazită de feciori.
Iar dacă nu au păzit-o bine, şi a fost furată, sunt pedepsiţi ca a doua zi să dea un ospăţ, adică mâncăruri şi
băuturi din care se infruptă atât "hoţii", cât şi "păgubaşii". Dacă aceia care au încercat să fure toaca nu au
reuşit, atunci ei vor fi cei care vor plăti ospăţul.
În zona Braşovului, se face o petrecere la care se adună întreaga comunitate, numită Junii Braşovului.
Grupurile de tineri, organizate asemeni cetelor de căluşari sau de colindători, cu vataf şi casier, strâng ouă
de la tinerele fete, dupa care se merge către Pietrele lui Solomon, la picnic, unde vor avea loc întreceri.
În Moldova, în dimineaţa următoare după noaptea Învierii se pune unou roşu şi unul alb într-un bol cu
apa ce trebuie să conţină monezi, copiii trebuie să-şi clătească faţa cu apă şi să-şi atingă obrajii cu ouăle
pentru a avea un an plin de bogăţii.
Copiii de pretutindeni aşteapta această sărbatoare sfânta, ce este celebrată în diferite moduri cum ar fi:
În România are loc un fel de „întrecere”: oul cărui copil va râmăne întreg după ce va fi ciocnit de
celelalte ? Un moment deosebit de important asteptat, de copii, este venirea Iepuraşului. Se crede că
Iepuraşul de Paşte işi are originea in credinţele pre-creştine ale fertilităţii. Iepurele, cel mai fertil animal,
era văzut ca un simbol al renaşterii întregii naturi în această perioadă a primăverii. Pentru că Iepuraşul are
obiceiul să lase cadourile pe unde nici nu gândeşti, copiii sunt trimişi să le caute pe afară, în grădină.
În Germania, oamenii îşi decorează tufele sau crengile aduse în casă pentru buchetul de Paşte cu

ouă colorate, agăţate ca nişte globuri. Potrivit tradiţiei, acestea ar trebui să fie ouă de găină, cărora
le-a fost golit conţinutul.
Vinerea Mare este o zi a liniştii şi în care nu se lucrează,tot o zi liberă fiind şi lunea, cea de-a doua zi de
Paşti. În sâmbăta Paştelui, se aprind focuri mari, imediat după lăsarea serii. Duminică dimineaţă, copiii
caută ouă vopsite şi dulciuri în grădină (care ar fi fost lăsate acolo de iepuraş). Germanii au ca obicei
suflatul conţinutului ouălelor, cu care s-au obişnuit încă din copilărie. Ei fac două găuri în coajă,la
capete,şi pe acolo suflă conţinutul. Apoi, ouăle se spală şi astfel pregătite vor fi duse la grădiniţă sau la
şcoală, unde copiii le vor picta cu culori normale de desenat. Acestea vor fi doar pentru decor. Pe lângă
ouăle fierte vopsite de ei „la rece”, copiii vor confectiona tot felul de modele de figurine care se pot
face înainte de Paşte, care pot fi găsite în cărţile speciale, de la coşuleţe pentru ouă, confecţionate din
carton şi având iepuraşi lipiţi sau coloraţi, până la tot felul de decoruri primăvăratice confecţionate din
crengi, cu fundiţe şi împodobite cu nelipsiţii iepuraşi sau cu găini. Vopsitul ouălelor poate fi făcut de orice
copil mai mare de 3-4 ani, cu ajutorul unor culori speciale, un fel de „tablete de culoare” pentru copii, care
se dizolvă în apă rece, la care se adaugă puţin oţet, soluţie în care trebuie introduse ouăle călduţe. Pentru
că vopseaua nu trebuie să fie fiartă, fierbinte, nu este niciun pericol pentru micuţi şi ei vor colora cu
plăcere ouăle. De asemenea, copiii vor planta seminţe dintr-o verdeaţă specială, făcându-şi pe pervazul de
la bucătărie micuţa lor grădină („Ostergaertchen”).Aceste seminţe se vor presăra fie pe vata umezită pusă
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pe o farfurie, fie în cutii de plastic transparente în care se pune apă. Cutiile au un grătar deasupra iar
seminţele care se prind îşi vor trage apă din cutie, prin grătar.
Focurile tradiţionale din sâmbăta Paştelui se organizează în oraşe unde se adună tot cartierul. Cu câteva
atracţii pentru copii:carusel, căluţi, dar şi tradiţionalii cârnaţi sfârâind pe grătar.
Cum se trezesc, în duminica Paştelui, imediat după micul dejun, copiii „iau la control” tufele, până scot
toate ouăle vopsite şi dulciurile ascunse acolo. Cei care nu au în spatele locuinţei o mică grădină vor merge
cu copiii în parcuri să ascundă ouă. Pentru sărbătoarea Paştelui există şi câteva jocuri pentru copii – de
exemplu să ducă fiecare un ou vopsit într-o lingură, pe o distanţă dată. Cine ajunge primul la destinaţie,
fără să fi atins oul şi fără ca aceste să cadă din lingură, câştigă.
În Spania, Paştele e sărbătorit mai fastuos ca la români. În zona Andaluziei, în special, au loc
procesiuni pe străzi începând cu Duminica Floriilor şi până la Paşti.
Oamenii poartă pe platforme de lemn numite tronos, statuete ale sfinţilor înfăţişând scene biblice.
Statuetele sunt ornate şi decorate cu flori iar participanţii la procesiuni se îmbracă în haine de doliu.
În Marea Britanie se dansează în Duminica Paştelui, dansuri foarte vechi care au menirea să alunge
spiritele rele. Dansatorii Morris poartă pantaloni albi şi negrii, eşarfe roşii şi pălării de paie, ornate cu
flori, clopoţei, şi panglici roşii şi verzi.
În unele părţi se organizează cursa clatitelor. Concurenţii ţin în mână tigăi încinse, şi aleargă spre
biserică, încercând să întoarcă clătitele de cel puţin trei ori.
În Irlanda, Vinerea Mare e dedicată postului şi rugăciunii şi este foarte strictă. Oamenii nu mănâncă
nimic iar femeile merg desculţe toată ziua, pe când bărbaţii îşi tund părul. Ouăle făcute în Vinerea Mare
sunt însemnate cu o cruce şi fiecare membru al familiei le mănâncă de Paşti. Între orele 12 şi 15 când Iisus
a murit pe cruce, toată familia se adună la meditaţie şi rugăciune. Oamenii merg la biserică şi se descalţă
înainte de a intra.
De Paşti, se dansează pe străzi, oamenii concurează pentru o prăjitură drept premiu.
În Franţa, Paştele se celebrează cu mult entuziasm. În ziua de Paşti, clopotele bisericilor bat cu putere
iar oamenii se îmbrăţişează şi se felicită.
Copiii se trezesc de dimineaţa zilei de Paşti şi caută ouăle în grădină şi prin camerele din casa. Meniul
tradiţional de paşti, include miel sau ied cu garnitură de legume şi binenţeles dulciuri. În magazine nu
lipsesc ouăle de ciocolată neagră sau albă, iepuraşi şi puişori cu surprize. Toată familia se adună la masa de
Paşti, iar în unele zone se manâncă omleta pascala din ouăle strânse in Vinerea Mare.
Bibliografie
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De Paşti....cu bunica
Băluţă Lizica
Prof.pt.înv.primar, Şcoala „I.Al.Brătescu –Voineşti” Târgovişte
Primăvară - anotimpul renaşterii naturii şi al celebrării Învierii.
Paştele, al doilea mare reperal creştinismului, după Crăciun, a constituit dintotdeauna un eveniment
foarte important din viaţa oamenilor, pe care, de la cel mai sărac până la cel mai bogat, l-au cinstit după
credinţă şi putere.
Este o periadă mistică, încărcată de profunde semnificaţii religioase, când ne simţim, parcă mai aproape
de Dumnezeu...
Bunica are 92 de ani, aproape un secol. Am rugat-o să-mi povestească din lunga-i viaţă, cum îşi
aminteşte că se pregătea de Paşti.
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Mai întâi pregăteau casa: văruiau pereţii (interior şi exterior), iar pe jos lipeau lut galben amestecat cu
apă şi cu balegă de cal – întotdeauna am asociat mirosul de gunoi de grajd cu ideea de curăţenie de Paşti.
Părinţii pregăteau haine noi pentru copii cu care aceştia mergeau la biserică să ducă flori şi treceau pe
sub masa cu icoana Mântuitorului. În această zi nu se mănâncă preparate din urzici deoarece cu aceste
plante a fost bătut Iisus Hristos în ziua răstignirii.
Ouăle pentru masa de Paşti bunica le colora natural, cu apa în care fierbea coji de ceapă.
Pentru a se pregăti pentru marele eveniment , creştinii posteau şase săptămâni, după care se bucurau de
masa pascală pe care tronau ouăle roşii şi cozonacul, dar nu înainte de a se spovedi şi împărtăşii.
Seara, fetele şi băieţii mergeau la horă şi încheiau această zi deosebită în cântec şi joc, celebrând
triumful vieţii asupra morţii...
Să aducem lumină...
Cosmina Mociu,
clasa a VI-a, Liceul Tehnologic “Ion Podaru”, Ovidiu, jud. Constanţa
Este luna lui Frunzar. Mingea de foc îşi împrumută din culorile sclipitoare cerului. Copacii şi-au
colorat ramurile iar adierea vântului le răpeşte petalele ningându-le parfumat. Zborul ameţitor al
rândunicilor înnegreşte văzduhul şi vesteşte apropierea unei sărbători mari. Ne pregătim pentru Paşte, pe
care părinţii mei au decis să îl petrecem alături de bunici.
Aici, departe de oraşul zgomotos, zilele de sărbătoare sunt aşteptate ca-ntr-un colţ de Rai. Apusul
soarelui e ca un tablou pictat în cele mai aprinse şi vesele culori, apoi brusc, totul devine de un albastru
sclipitor. Atunci prichindeii se prind de mână şi pornesc către biserică împreună cu bunicii lor.
În această noapte de Înviere îi voi însoţi pe bunicul şi bunica la slujbă. Cei în vârstă au ochii plini de
zâmbet, într-o zi aşa de importantă suntem alături unii de alţii... Nici eu nu sunt mai prejos. Îmi iubesc
bunicii şi vreau să îi fac fericiţi ori de câte ori pot. Mi-am îmbrăcat rochiţa nouă şi mi-am încălţat pantofii
de lac. Bunica ne-a dat câte un ou roşu şi l-am pitit în buzunar. Curtea bisericii era plină de oameni ce
aşteptau să îşi ia lumina. Ne-am aprins cu toţi câte o lumânare, iar flacăra dansa feeric pe obrajii noştri
emoţionaţi.
Ascultam cuvintele preotului şi, fiind foarte captivată, am uitat de oboseală. Preotul ne-a vorbit despre
Lumina Sfântă, despre fiul lui Dumnezeu, care a fost lăsat să piară pentru mântuirea noastră. Am luat
lumina şi ne-am întors, având mare grijă să nu se stingă.
Ajunşi acasă, am aprins candela, am pus oul lângă ea şi am pregătit masa plină cu bunătăţi. Am mâncat
pofticioşi din coaja aurie a cozonacului, din friptura de miel, din drob şi am ciocnit un ou roşu dintre cele
vopsite împreună cu bunica. Apoi am adormit...
Toată această zi de sărbătoare a fost minunată, aproape un vis. Cel mai frumos lucru e să fii alături de
persoanele dragi în zilele speciale, împărtăşindu-ţi iubirea şi bucuria cu ele.
„Adevărat a-nviat!”

Lumină din lumină...
Pelivan Camelia
Profesor Liceul Tehnologic “Ion Podaru”, Ovidiu, jud. Constanţa
Era ajunul Paştelui, o zi aparent obişnuită de Florar. Pe sub bolta deja îndesită în verde a viei ochii
cercetători ai Lidiei evaluau cerul încercând să anticipeze starea vremii în acea zi deosebită. Era o zi
specială nu atât pentru fetiţa de cincisprezece ani, încercată din greu de o soartă care le oferă altora linişte
şi fericire, ci deosebită pentru toţi creştinii pregătiţi prin post, fapte bune şi rugăciuni să se bucure de
Înviere.
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Cei câţiva nori ameninţând albastrul primăvăratic nu reuşiră a-i umbri genele fetei; iubea natura în
toată prefacerea ei netulburată, cu fierbinţeala amiezilor de vară şi aerul îngheţat al iernii, cu verdele
anotimpului de început şi galbenul-roşu al toamnei, cu ploile calde şi ninsorile viscolite.
Iscodi şi grădina, căci cu un astfel de prilej ducea acolo, sus, în deal, la mama şi la tata, flori sădite cu
mâna ei, cărora le vorbea şi pe care le mângâia, ştiind că vor împodobi crucile modeste ale celor ce nu mai
sunt. Ducea flori cu mare drag şi la biserică, unde preotul Andrei, al doilea tată al ei, slujea pe Dumnezeu
atrăgându-şi enoriaşii ca un tată pe copiii ai căror paşi îi îndrumă, iubindu-i.
Alese florile mai frumoase. Îşi amintea cum îşi urma măicuţa printre straturi ţinând-o bine de poale.
Mama îi vorbea mult, explicându-i câte-n lună şi în stele – îi povestea legendele plantelor şi ale gâzelor şi o
învăţa să le respecte şi îngrijească, toate fiind creaţia Domnului; îi şi cânta mult, astfel că Lidia ajunsese, ori
de câte ori se bucura de caprifoiul înflorit sau de primul buchet de liliac, să audă vocea minunată a mamei
şi să-i vadă ochii aprinşi de culoare.
Mama avea o bucurie a ei trezită de cele mai obişnuite sau aparent neînsemnate întâmplări: gustul
salatei din propria grădină, parfumul pomilor în floare şi apoi ninsoarea alb-rozelor petale în suflul jucăuş
al vântului, apariţia celor dintâi mâţişori ai nucului cel bătrân... Era un gest obişnuit pentru cea care îi
dăduse viaţă să se aplece pentru o buburuză şi să o salveze depunând-o pe o frunză protectoare. Aceeaşi
veselie o ducea acum mai departe Lidia, crezând că astfel păstrează lumina din zâmbetul alor săi vie, mereu
aprinsă.
Fata intră în casă şi, cu braţul plin de flori, îşi luă bunica de gât. Ele două eram sufletul casei, ocrotind
amintirea celor care plecaseră atât de timpuriu şi încercând să îşi ia puterea din trecutul atât de luminos
din care se hrăneau încă...
Cele două înroşiră ouăle, Lidia ungându-le cu ulei pentru a le aşeza apoi, lucitoare, în coşul din
mijlocul mesei, aşa cum orice creştin se îngrijeşte înainte de a pleca seara spre biserică. Mirosul de pască şi
de cozonac le însoţea mişcările. Se pregăteau de plecare, auzind clopotele vestitoare chemându-le şi sătenii
pe uliţă îndreptându-se către a doua lor casă, biserica mică, din lemn, o bijuterie arhitecturală care, prin
grija sfinţită a părintelui Andrei, stă astăzi dreaptă încă, dând lumină sufletelor.
Îmbrăcate cu ce au mai bun, cum e tradiţia, cele două se alătură vecinilor şi, emoţionate, având candele
roşii în mâini, se apropie de lăcaşul care le ajutase dându-le forţă când erau mai vulnerabile. Slujba începu
la scurt timp, vocea preotului vestind despre patimile lui Isus şi despre Învierea Lui din morţi. Nu se mai
simţeau singure în suferinţa lor... Mâinile lor se îndreptară flămânde către lumină, apropiind-o apoi de ele
şi protejând-o cu trupurile lor. Cele două candele înroşiră chipurile învăţate cu lacrima şi le însufleţiră
ochii de o bucurie tristă.
Apoi, cu lumina în mâini, urcară către casa celor care le părăsiseră nici nu mai ştiau când – durerea
despărţirii nu o şterge curgerea nemiloasă a vremii. Ajunseră cu paşi tăcuţi, aprinzând lumânările ce
aşteptau parcă lumina din lumină...
Hristos a-nviat, măicuţă şi tăticule...
Răspunsul îl aştepta Lidia mai târziu puţin, în vis...
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Obiceiuri şi tradiţii de Paşti
Groza Georgeta
Prof. inv. Preşcolar, Gradiniţa cu P.P „Trenuleţul veseliei” Cluj-Napoca
Una dintre cele mai importante sărbători creştine, alături de cea a naşterii Domnului, este si
sărbătoarea Învierii Domnului, sărbătoare care oferă românilor ocazia de a trăi momente de mare bucurie.
Învierea Domnului o sărbătorim în fiecare an la Paşti.
Prin Învierea Sa, Domnul Iisus Hristos a biruit moartea pentru totdeauna şi a dovedit că El este Fiul
lui Dumnezeu.
Sfănta sărbătoare a Paştelui este o sărbătoare a trecerii de la moarte la viaţă, răstignirea şi Învierea
Măntuitorului, reprezintă deci legătura dintre viaţă şi moarte. Sinaxarul din Sfănta şi Marea Sambătă, arată
ca in această zi "prăznuim îngroparea lui Hristos şi pogorârea la iad, prin care neamul omenesc fiind
chemat din slăbiciune, a fost mutat la viaţă veşnică".
Creştinii prăznuiesc această sărbătoare în amintirea mântuirii din robia păcatului şi a morţii, mântuire
realizată prin jertfa Mielului lui Dumnezeu, curat si nevinovat.
Noaptea Învierii este deosebită, pentru că simbolizează, noaptea luminii, a izbăvirii omului din iad, din
păcat şi din moarte. Sfinţii spun că întreaga omenire va învia după modelul Învierii lui Hristos.
Lumina Sfintelor Paşti este o prefigurare a luminii din Împărăţia Cerurilor. De aceea în seara Sfintelor
Paşti in toate lăcaşurile de cult sunt stinse toate lumânările. Spaţiul întunecat simbolizează iadul în care s-a
pogorât Hristos. Mântuitorul este simbolizat de candela care rămâne aprinsă pe Sfânta Masă din Sfântul
altar. Atunci când preotul aprinde lumânarea de Paşti din această candelă, dă mărturie despre faptul că
Hristos a biruit moartea. Chemarea adresată de preot "Veniţi de luaţi lumină!", este chemarea de a trece
de la moarte la viaţă.
Lumânarea reprezintă lumina Învierii Domnului, a biruinţei luminii lui Iisus asupra întunericului
iadului, a binelui asupra răului şi a vieţii asupra morţii.
Creştinii işi aprind lumânările şi cântă cu bucurie "Hristos a înviat din morţi".
La sfârşitul slujbei preotul împarte Paşti, adică pâine stropită cu vin si cu apă sfinţită.
Salutul obişnuit este înlocuit cu cel de "Hristos a înviat!" la care se răspunde "Adevărat a înviat!", salut
păstrat până la Înalţarea Domnului.
În prima zi de Paşti, dimineaţa, în unele sate din Transilvania toţi membrii familiei se spală pe faţă cu
apă nouă, neîncepută, apă în care au pus un ou roşu şi o monedă de argint, pentru a fi frumoşi şi sănătoşi.
După întoarcerea de la slujba de dimineaţă familia se va aşeza în jurul mesei îmbelşugate servind
tradiţionalele mâncăruri de Paşti: drob, friptură de miel, ouă roşii, pască şi cozonac.
Membrii familiei ciocnesc ouă roşii. Ele ne amintec de Mântuitorul Iisus Hristos al cărui sânge a curs
pe cruce. Ciocnitul ouălor se face după reguli precise: persoana mai in vârstă (de obicei bărbatul) ciocneşte
oul cu soţia si spune Hristos a Înviat!, iar aceasta îi răspunde Adevărat a înviat!
După consumarea ouălor, cojile roşii sunt păstrate pentru a fi puse în brazde, la arat, crezându-se astfel
că pământul va da rod bun.
Ouăle se spală cu detergent, se clătesc, se lasă la uscat, apoi se fierb in vopsea. Pe lângă ouă roşii,
românii contemporani mai vopsesc ouăle şi in galben, verde, albastru.
Ouăle colorate în alte culori (galben, verde, albastru) vestesc bucuria primăverii.
Unele gospodine pun pe ou o frunză, apoi îl leagă intr-un ciorap subţire şi aşa îl fierb, ca să iasă cu
model.
Ouăle se mai pot vopsi cu coji de ceapă, iar luciul li se dă ştergându-le, după ce s-au fiert, cu slănină sau
cu untură. În Vinerea Patimilor Domnului nostru Iisus Hristos, când acesta era răstignit pe cruce si
suferea pentru păcatele noastre se spune că în cetatea Ierusalimului venise din altă parte o femeie care
adusese cuiva un coş cu ouă.
Trecând prin oraş, a auzit că Domnul nostru Iisus Hristos a fost osândit la moarte şi dus pe dealul
Golgota pentru a fi răstignit.
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La auzirea acestei veşti, inima femeii a fost cuprinsă de o mare durere pentru că Mântuitorul trecuse
prin satul ei şi îi vindecase fiul care era bolnav de moarte.
Purtând coşul plin cu ouă, femeia a mers la Golgota şi când l-a văzut pe Mântuitorul răstignit şi sângele
şiroindu-i din mâini şi din picioare, a aşezat coşul lângă cruce, a îngenuncheat şi a început să se roage. Prin
rugăciunea sa a cerut iertare şi un semn care să ne aducă aminte totdeauna de Patimile pe care le-a îndurat
Iisus pentru noi.
Când s-a ridicat de jos ouăle din coşul ei erau roşii de sângele care picurase peste ele, din rănile
Domnului. În dimineaţa Învierii, a mers şi ea cu alte femei şi cu Apostolii la mormântul Domnului pe
care l-au găsit gol şi atunci şi-au spus cu bucurie Hristos a Înviat!
De atunci în fiecare an, în Vinerea Mare, femeia aceea credincioasă îsi pregătea câte un coş cu ouă roşii
în amintirea răstignirii şi a Învierii Domnului, le împarţea copiilor şi celor mai săraci, povestind despre
Patimile Mântuitorului răbdate pentru mântuirea oamenilor. Apoi punea să le ciocnească în amintirea
deschiderii mormântului şi a Învierii Domnului vestind cu toţii marea bucurie: Hristos a Înviat!
De la femeia aceasta a rămas obiceiul să fie vopsite ouă de Paşti şi să fie dăruite în amintirea Patimilor si
Învierii Domnului.
Este obiceiul ca de sărbătoarea Paştelui oamenii să poarte haine noi, ca un omagiu pentru această
sărbătoare dar şi pentru a sublinia curaţirea sufletului şi a trupului.
A doua zi de Paşti, în Transilvania există obiceiul "udatului". Băieţii merg să stropească fetele. Se spune
că fetele care au fost udate vor avea noroc tot anul.
Pentru toţi creştinii români ziua de Paşti să fie ziua Învierii, zi în care să ne luminăm şi să ne
îmbrăţişăm unul pe altul. Să zicem fraţilor şi celor care ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru Înviere. Să
urmăm îndemnul Sfântului Ioan Gura de Aur: "Bogaţi şi săraci, împreună bucuraţi-va! Cei ce v-aţi înfrânt
şi cei leneşi, cinstiţi ziua aceasta! Cei care aţi postit şi cei care n-aţi postit, veseliţi-vă! Masa este plină,
ospătaţi-vă toţi... Nimeni să nu iasă flămând. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, căci din mormânt
iertarea a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului".
Tradiţiile legate de această sărbătoare sunt mult mai numeroase şi diferite în funcţie de zona geografică
dar toate au un punct comun în ceea ce priveşte raportarea lor la religie şi legătura specială a acestora cu
credinţa.
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Tradiţii şi obiceiuri din zona Munteniei
Goidescu Mihaela
Grădiniţa cu Program Săptămânal nr. 10, Brăila
Sărbătoarea Paştelui este pentru fiecare român, alături de Crăciun, cea mai importantă din an, pentru
care fiecare familie se pregăteşte cu mult timp înainte prin postul ţinut cu atâta evlavie.
În biserica ortodoxă oamenii se pregătesc pentru întâmpinarea sărbătorilor de Paşti prin "postul
Paştelui" numit şi "Postul Cel Mare". Se cunoaşte faptul că acest post este cel mai lung şi cel mai greu din
an. "Săptămâna Mare" este foarte importantă atât din punct de vedere religios cât şi din punct de vedere
culinar. Preoţii au foarte multe ritualuri de susţinut cum ar fi spovedania şi împărtăşania, iar gospodinele
au foarte multă treabă în bucătărie.
Ouăle se vopsesc în vopsea roşie în joia din ultima săptămână a postului, "Joia Mare". Se vopsesc în
această zi, deoarece Isus a fost răstignit joi, iar vopseaua roşie reprezintă sângele vărsat de el. Se ung cu ulei
şi se aşează în coş. După înviere, romanii ciocnesc ouă, spunând "Christos a înviat" şi celălalt:"Adevărat a
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înviat". Ele nu pot lipsi de pe masa niciunui creştin. Există credinţa că ouăle fierte şi roşite nu se strică pe
tot parcursul anului, chiar mai mult, nu se vor strica niciodată. ''Oul a sintetizat misterul Creaţiunii;
dintr-un ou trebuie să se fi născut Universul, Lumea, deci şi omul. Oul cosmic trebuie presupus la baza
credinţei tuturor popoarelor din lume'', spunea folcloristul Artur Goroveli într-un studiu, apărut în anul
1937. Armonia culorilor, delicateţea modelelor transmise din generaţie în generaţie sau a celor originale,
create de artişti mai tineri, măiestria execuţiei au transformat acest meşteşug în artă. Ouăle sunt
încondeiate, de obicei, în trei-patru culori, ţinând cont şi de simbolul fiecărei culori în parte: roşu (soare,
foc, dragoste), negru (eternitate, statornicie), galben (lumina, bogăţia recoltelor, tinereţea), verde (forţa
naturii, rodnicie, speranţă), albastru (sănătate, seninul cerului). În tradiţia populară românească se crede că
ouăle de Paşte sunt purtătoare de puteri miraculoase: ele vindeca boli şi protejează animalele din
gospodărie. În dimineaţa primei zile de Paşte, copiii sunt puşi să se spele pe fata cu apă dintr-un vas în care
s-au pus dinainte un ou roşu şi un ban de argint, pentru a fi tot anul sănătoşi şi rumeni la faţă, precum oul
de Paşte şi curaţi precum argintul. Prin Sudul ţării, fetele fac câte 12 noduri unei aţe, punându-şi la fiecare
câte o dorinţă şi dezlegându-le când dorinţa s-a împlinit. După tradiţie, fiecare familie creştină trebuie să
consume carne de miel. Mielul reprezintă simbolul Mântuitorului, care s-a jertfit pentru păcatele lumii.
În Noaptea de înviere creştinii merg la biserică să ia "lumină": preotul va aprinde o lumânare şi va da
această lumină la fiecare creştin venit. Cu lumânarea aprinsă de la Înviere ne întoarcem acasă după slujba
de la miezul nopţii, pentru a aduce lumina şi în casele noastre. Lumânarea de Înviere este simbolul
Învierii, al biruinţei vieţii asupra morţii şi al luminii lui Hristos asupra întunericului păcatului.
În zona Munteniei precum şi în alte zone ale ţării există obiceiul ca a doua zi de Paşti, tinerii să
stropească fetele, iar acestea la rândul lor să le dea băieţilor de băut şi să le ofere daruri. Se zice că fetei care
nu a fost udată, nu o să îi meargă bine tot anul. În trecut, stropitul se făcea cu apa de fântână; astăzi este
obiceiul ca fetele să fie udate cu apa de colonie. Tradiţiile diferă foarte mult în funcţie de fiecare zonă a
ţării. O tradiţie din Muntenia, spune că fetele trebuie să păstreze în casa lumânarea pe care au primit-o la
biserică în noaptea de Înviere. Aceasta este, apoi, aprinsă de-a lungul anului preţ de câteva clipe atunci
când au loc evenimente fericite. Se spune că aceia care respecta această datină au noroc.
O altă tradiţie de care se ţine cont şi în zona Argeşului este aceea al purificării în ziua de Paşte. Cei care
nu au fost la biserică în noapte de Înviere se spală pe faţă cu apa în care s-au pus un ou roşu, un ou alb şi o
monedă de argint. Banul are rolul de a oferi spor, belşug şi strălucire, în timp ce oul se crede că aduce
rodnicie şi fertilitate. În urma îndeplinirii acestui ritual, familia se poate aşeză şi servi bucatele de Paşte.
Şi legenda iepuraşului de Paşte reprezintă un simbol al acestei sărbători creştin ortodoxe.
Iepuraşul reprezintă un simbol al tradiţiei păgâne, recunoscut şi în ţara noastră. Acest animal este o
emblemă a fertilităţii, fiind asociat de creştini cu apariţiile lui Iisus după Înviere. Prima dată când a fost
folosit iepurele că simbolul pascal, se întâmplă în anul 1500 în Germania. În zilele noastre, iepuraşul de
Paşte există cam în toată lumea, existând doar mici diferenţe între tradiţii. Există însă câteva locuri unde
iepurele este înlocuit de alte animale. În prima zi de Paşte trebuie să se poarte haine noi, simbolizând
astfel semn de respect pentru această sărbătoare, dar şi regenerarea sufletului şi trupului exact aşa cum se
întâmplă şi cu anotimpul de primăvară. Fiecare popor creştin sărbătoreşte în această perioadă, numai că
tradiţiile şi obiceiurile diferă de la zonă la zona. Această sărbătoare mai înseamnă şi un prilej de reîntâlnire
a membrilor unei familii.
La noi, în zona
Munteniei sunt foarte multe obiceiuri frumoase petrecute în săptămâna mare.
Fiecare gospodină are foarte multă treabă, curăţenia are o foarte multă importanţă la fel şi zugrăvirea casei
dar şi a gardurilor şi pomilor. Toţi membri familiei ocupa câte o funcţie, nimeni nu poate să stea.
Sunt foarte multe obiceiuri frumoase care trebuie păstrate cu sfinţenie din neam în neam. Toţi ar
trebui măcar să încercăm dacă nu să fim mai buni, dar mai ales să învăţăm din greşelile noastre cât şi ale
celor apropiaţi.
Bibliografie
1. www.desarbatori.ro
2. www.crestinortodox.ro
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Obiceiuri şi tradiţii pascale în satul Fântânele, judeţul Dolj
Golea Codruţa-Carmen
Şcoala Gimnazială Goieşti, Dolj
Aproape de freamătul oraşului Craiova şi de poluarea Combinatului chimic, privind în zilele senine
lunca Jiului, satul Fântânele, aşezat pe culmi domoale, în al cărui nume se aude cântecul de ape, mai
păstrează încă memoria unor femei, şi chiar se mai practică obiceiurile şi tradiţiile pascale de altădată.
Iată ce povestesc ele !
La slujba sfântului maslu din săptămâna premergătoare Floriilor se sfinţesc : grâu, făină, ulei, sare.
În ziua de luni din Săptămâna Mare se adună mai multe femei ( 6-8 ) la una mai bătrână ( se face un fel
de clacă ) pentru ”a încerca” cele sfinţite. Se fierbe grâul sfinţit (ales cu multă grijă şi nedat la piuă pentru
că ”se sfarmă” faţa Domnului Isus Hristos) şi se face o colivă. Se frământă făina sfinţită cu un pic de ulei şi
apă pentru ”a încerca” şi făina de cozonac (să vadă dacă va creşte). Se frământă numai de către femei
bătrâne şi singure. Se face un fel mde lipie iar din restul de aluat se modelează un fel de ”păsări” numite
”pupeze” care simbolizează sfinţii îngeri. Se coc, se ung cu ulei sfinţit şi zahăr şi se mănâncă pentru că sunt
merinde de post.
Pe masă nu lipsesc crenguţe din fiecare pom care a înflorit până la Florii, alături poate fi şi grâu încolţit
din care se află cum va fi anul (după felul cum a încolţit) şi aghiazmă cu busuioc pentru a fi stropite.
Se iau acasă din produsele rămase şi se dau de pomană drumeţilor, celor întâlniţi pe drum.
În Joia Mare se frământă pâinea pentru Paşti din făina cea mai bună cu ”plămădele” făcute din drojdie
de vin, mălei, făină albă şi drojdie din comerţ. După ce a crescut se face ”adunatul pâinii”(aluatului). Se
pune în diferite forme (rotunde, pătrate, etc.) pentru a creşte din nou.
Se întăreşte focul la cuptorul mare, afară, în curte. Cuptorul mare este construit din cărămidă şi lut. Se
încearcă temperatura cuptorului aruncându-se o mână de mălai şi dacă ia foc mai trebuie lăsat, e prea
fierbinte. Aluatul crescut în tăvi se pune pe frunze de hrean curate, apoi pe lopată şi se introduce în
cuptor. Se aşează pâinea în palma mâinii stângi şi cu cealaltă se loveşte (mâna stângă) între palmă şi cot şi
dacă pâinea sare în sus înseamnă că este coaptă.
Prima pâine care se scoate din cuptor se rupe şi se împarte la copilaşi.
Se merge la slujba de Înviere cu ouă roşii, cozonac, caş proaspăt şi peşte. Când cântă cocoşul în biserică
se spune ”Hristos a înviat!”.
La întoarcere, acasă, se pun câteva ouă roşii în lighean, câţiva bănuţi de metal, ce simbolizează arginţii
cu care a fost vândut Iisus, şi apă. Fiecare membru al familiei se spală pe faţă, ia anafură şi spune ”Hristos a
înviat!”. Apa se toarnă la copacul din care s-a rupt crenguţa pentru ”clacă” şi s-a pus mărţişorul în ziua de
Florii. Banii sunt luaţi de copii.
Ştim că Dumnezeu ne iubeşte, dar trebuie să-i dovedim că-L iubim şi noi şi acest lucru se face iubind
Biserica, sfinţii, sfânta Scriptură, rugăciunea. Doar de la Dumnezeu primim bucuria cea sfântă şi nesfârşită.
Dumnezeu ne împarte tuturor dragoste şi bucurie, căci la El fiecare are un loc al lui şi fiecare este aşteptat.
În vârtejul preocupărilor moderne, când timpul nu ne mai ajunge, tradiţiile sunt pe nedrept uitate şi
lăsate în trecut puţin câte puţin. Au trecut proba aspră a timpului şi tocmai noi să le lăsăm să piară!
Sfintele Paşti –
Ce mare sărbătoare
Domnul renaşte,
O altă viaţă are.
Ouă roşii vopsim,
Cozonaci împletim,
Pască mama coace
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Drobul iute face.
Cu mic, cu mare,
Purtăm în mân-o lumânare
Lumină din lumină dăm
Sfintele Paşti, dimineaţa
celebrăm.
”Hristos a înviat!”, rostim,
căci Sfânta Înviere o slăvim.
”Adevărat a înviat!” vei spune
căci vestea Învierii e-o minune!

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Prof. Petre Ileana
Prof. Marin Ionica
Grădiniţa nr. 72, Bucureşti
Bunica ne povestea , că din timpurile cele mai vechi, religia s-a împletit cu tradiţia, datina şi obiceiurile,
pe care omul le-a respectat şi le-a transmis ulterior prin viu grai din generaţie în generaţie. Astfel ele ajung
la noi sub forma obiceiurilor din viaţa lor, celor de la ţară, fiind purtătoarele unor informaţii, a unor
experienţe şi înţelepciuni vechi.
Astăzi, în sate nu mai sunt aşa mulţi bătrâni să ţină obiceiurile şi tradiţiile cu precădere. Şi dacă mai
sunt, aceştea fiind adevărate centre de cultură de originalitate, în care ne regăsim rădăcinile şi
autenticitatea.
Înainte de Sfintele Sărbători de Paştii, sunt cele şase săptămâni de post importante din an. Se ţine acest
post pentru iertarea de păcate şi curăţarea organismului. Acest post începe oficial după. Duminica iertării,
unde finii vin la naşii pentru a le cere iertare şi a le săruta măna în semn de recunoştintă că i-au cununat.
Cei tineri se duc la oameni cei mai bătrâni din sat pentru a le săruta măna.
Ultima duminică din Postul mare semnifică Intrarea Domnului Iisus Hristos în cetatea Ierusalimului.
Cu o săptămână înaintea Paştelui este Duminica Floriilor, cum sunt denumite în popor, se face dezlegarea
la peşte, se fac pomeniri, se sapă mormintele şi se decorează porţile şi casele cu ramuri de salcie, pe care
credincioşi o aduc de la biserică slujită. Se mai pune şi la brău, cap etc. unde te doare pentru a nu mai avea
dureri.
În săptămâna Patimilor, de luni pănă vineri la biserică se ţin în fiecare seară slujbe numite Denii unde
se adună majoritatea oamenilor din sat.
În Joia Mare, numită şi joia morţilor sau Cina cea de taină la care Hristos a prefigurat jerfa sa prin
frângerea pâinii şi prin oferirea vinului ce simbolizează sângele ucenicilor săi.
Specifice Deniei de joi seară este citirea celor 12 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus. Pe
lângă acestea în Joia Mare se practică un adevărat ritual închinat celor morţi. „Joimăriţa” spune bunica, că
în tradiţia populară este zeiţa morţii, care supraveghează focurile de joimari.
Potrivit credinţelor populare, în această zi cerul s-ar deschide pentru ca morţii să poată reveni
temporar pe pământ, şi pentru ca cei vii să le poată transmite anumite mesaje.
În Ghimpaţi de Giurgiu, bunica, până să răsară soarele se duce la cimitiri cu o oală de cărbuni aprinşi
cu coşniţa plină de colaci şi mere. Ajunsă la cimitiri aprimde lumânări la mormintele părinţilor sau
rudelor moarte, îi plănge, le dă de pomană şi pun pe cărbuni tămăie înconjurând mormintele de trei ori
chemându-i acasă. Ultima ceremonie se derulează în spaţiu gospodăresc şi în vecinătate acesteia. De obicei
se iese la poartă sau se merge în vecini pentru a împărţi din pomana sfinţită la biserică.
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Tot în săptămâna mare femeile văduve coc în cuptoare colaci pentru a duce la biserică şi strâng vin de
la lume din sat pentru seara de înviere.
Vinerea Paştelui este cunoscută ca Vinerea Mare sau Vinerea Seacă, Vinerea Patimilor, creştini merg la
biserică pentru a cănta Prohodul şi pentru a se comemora crucificarea şi moartea lui Iisus pe cruce, ţin
post negru cei care nu au ţinut cele 48 de zile de post pentru iertarea păcatelor şi respectă cu sfincţenie
interdicţii privind torsul, ţesutul sau cusuţul. Cu o zi înaintea Paştelui toate gospodinele pregătesc ouălele
roşii, cozonaci, drobul şi celelalte bunătăţi. Sâmbăta seară se tine slujbă pentru a lua lumină nouă.
Părintele dă lumină la toată lumea venită la biserică iar noi ducem lumina acasă unde o stingem de pragul
casei apoi ne culcăm pentru a putea să primim Pastele.După lumina nouă, femeile văduve şi femeile care
au morţi fără lumânare stau la slujba de Paşti cu căte un cocoş alb în biserică pentru a vesti ora 3 cănd
lumea după un somn bun vin la biserică să primească sfăntul Paşte ( o bucăţică de păine stropită cu vin
simbolizând trupul şi sângele lui Iisus). Afară, în curtea biserici, bărbaţii prăjesc peşte iar femeile servesc
fiecare persoană care a luat de la părinte paşte şi a spus Hristos a înviat primeşte căte o bucată de păine cu
peşte prăjit, un pahar de vin şi un ou rosşu, apoi pleacă acasă pentru a servi din bucatele pregătite şi a
sărbătorii Învierea Domnului. Din ziua respectivă ,şase săptămâni lumea nu mai se salută cu „Bună ziua”
ci „Hristos a înviat”, „Adevărat a înviat”.
Sursă: „Tradiţii şi obiceiuri de Paşti”, sat natal Crov, comuna Ghimpaţi, jud. Giurgiu, bunica mea
Vlada.

Sărbătorile pascale în judeţul Dâmboviţa
Lazăr Elena Monica
Grădiniţa Viforâta – Aninoasa, judeţul Dâmboviţa
Paştele, asociat cu primăvara, cu retrezirea naturii la viaţă, este până la urmă o nouă viaţă pe care
creştinii au câştigat-o prin crucificarea lui Iisus şi continuă să fie cea mai importantă sărbătoare creştină a
anului. Prima dată Paştele a fost sărbătorit în jurul anului 1400 înainte de Hristos, când evreii au părăsit
Egiptul cu ajutorul lui Dumnezeu şi au fost salvaţi din robie. După venirea lui Iisus Hristos, Dumnezeu a
făcut un alt legământ cu toate popoarele, de a primi iertarea păcatelor prin jertfa Fiului Său. La Cina cea
de Taină, în noaptea când a fost trădat, înainte de a fi prins şi arestat, Iisus a instituit sărbătoarea Paştelui
după instrucţiunile pe care i le-a dat chiar Dumnezeu. În zilele noastre, pentru unii Paştele nu mai are nici
o semnificaţie religioasă şi nici de pioşenie şi legătură cu Dumnezeu, fiind doar un motiv de mâncare şi
băutură, deci doar de petrecere. Totuşi, măcar în această săptămână a patimilor, ar trebui să mergem seara
la biserică, la Denii, să medităm, să ne reculegem, să uităm sentimentele de ură ce uneori ne mai încearcă
atunci când suntem nedreptăţiţi de alţi semeni de-ai noştri şi să încercăm să ne curăţim sufletul pentru a
primi Lumina şi a fi mai aproape de Iisus Hristos, la Înviere.
Arta încondeierii ouălor
Când priveşti minunatele ouă încondeiate pe care orăşenii le pot cumpăra de la diversele târguri
organizate vezi o explozie de culori, armonie şi foarte multă răbdare. Meşteri populari din diverse colţuri
ale ţării vin să le ofere orăşenilor bijuteriile pictate de ei în felurite culori şi cu diverse motive. Lucrate cu
migală şi adevărată măiestrie, ouăle încondeiate continuă să fie nelipsite din târgurile organizate înaintea
Paştelui şi sunt o mărturie clară a datinilor, credinţelor şi obiceiurilor pascale, practic un element al
culturii spirituale specifice poporului nostru. Ouăle încondeiate, care îi atrag pe copiii ce vin cu părinţii
lor prin astfel de târguri ca un adevărat magnet, transmit bucurie şi uimire, dar şi smerenie şi împăcare.
Toate acestea graţie ornamentaţiei ouălor, meşterii populari apelând la modele din natură – plante şi
animale, simboluri – soare, lună, cruce etc., forme geometrice, dar şi la modelele întâlnite pe costumele
populare. De departe, adevăraţi maeştri în arta încondeierii ouălor sunt românii din zona Munteniei, la
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care acest obicei s-a transmis din generaţie în generaţie. Copiii care vizitează aceste târguri sunt cei mai
curioşi şi răbdători, admirându-i multe minute pe meşterii care lucrează.

Mai mulţi copii din judeţul Dâmboviţa au demonstrat că se pricep de minune la încondeiat ouă, în
cadrul unui atelier de creaţie organizat la Centrul Cultural din comuna Aninoasa judeţul Dâmboviţa.
Incântaţi de ideea că pot să-şi încondeieze singuri ouăle de Paşti, pe care mama lor le va pune ca ornament
pe masă, micuţii s-au apucat de treabă folosind materialele puse la dispoziţie de organizatorii
evenimentului.
Copiii învaţă să încondeieze ouă in ateliere de creaţie.
La Aninoasa judeţul Dâmboviţa, copiii încondeiază ouă pe care le vor dărui celor dragi.
Atelierul de creaţie a constituit o atracţie nu doar pentru copiii preşcolari ci şi pentru cei care au
învăţat deja la şcoală cum se decorează ouăle de Paşti. In timp ce micii artişti supravegheaţi de părinţii de
pe margine, au învăţat tehnica încondeierii ouălor,cei mai curajoşi dintre copii s-au lăsat pictaţi de
specialişti în face – painting, fiind transformaţi în fluturi, floricele sau zâne.
Unul din elementele cele mai importante, mai ales pentru copii, în această perioadă este Iepuraşul de
Paşte.
Farmecul copilăriei piere odată ce copiii încetează să mai creadă cu inocenta în basme şi legende.
Iepuraşul de Paşte aduce bucurie prichindeilor care cred în el, făcându – le sărbătoarea mai frumoasă. Spre
bucuria părinţilor de pretutindeni, tehnologia este un aliat de nădejde în alimentarea viselor frumoase ale
celor mici.
Si pentru că suntem în preajma Sărbătorilor Pascale noi ( copiii din comuna Aninoasa, îndrumaţi de
către doamnele educatoare, în speranţa că v-am surprins plăcut cu acest material), vă dorim multă sănătate
şi o primăvară frumoasă, cu multe bucurii.

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Lepărău Mariana
Prof. înv. primar, Şcoala Gimnazială Livezeni, Stâlpeni, Argeş
„Religia are un mare rost în viaţa colectivă, în societate ,şi în viaţa întregii naţiuni...
Credinţele religioase alcătuiesc un fond sufletesc comun tuturor credincioşilor şi, când acest fond de idei ,
sentimente şi obiceiuri este comun naţiunii întregi, atunci religia este pentru neam o mare putere de viaţă, căci
toţi fiii lui se simt mai înrudiţi în faţa primejdieide orice fel care-i ameninţă.” Pr.Ioan Gh.Constantinescu
Comuna Stâlpeni, aşezată la jumătatea distanţei dintre municipiile Piteşti şi Câmpulung, aproape de
zona centrală a judeţului Argeş, se întinde pe o suprafaţă de 37 km pătraţi, de-a lungul Râului Târgului
între dealurile muşcelene, cu vechi şi frumoase tradiţii şi obiceiuri creş-tineşti.
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Civilizaţia rurală este cea care perpetuează un mod de viaţă aflat dincolo de istorie, în care omul mai
este încă aproape de condiţia sa mitică. Este o civilizaţie care tocmai se stinge sub ochii noştri şi o formă
de locuire pe care o generaţie actuală apucă s-o vadă dispărând.În ciuda schimbărilor sociale, tradiţiile şi
obiceiurile locale se respectă de majoritatea sătenilor.
După sărbătorile de iarnă, localnicii se pregătesc de sărbătorile pascale.
Vine ,, Lăsatul secului’’ de postul cel mare al Paştelui, care are două părţi. În prima seară de lăsatul
secului, lumea obişnuieşte să se adune la mese, ospătându-se din belşug. Orice familie, cât de săracă, lasă
sec. Acesta este lăsatul secului de carne, adică până la Învierea Domnului să nu mănânce carne. Totuşi,
timp de o săptămână, se poate mânca brânză, ouă,lapte, de aceea i se mai spune săptămâna ,,brânzei,,.Tot
în această săptămână este şi ,, joia furnicilor’’ când se face o turtă mare din făină sau mălai care se unge
cu miere sau zahăr şi din care se duce la muşuroaiele de furnici..Credinţa spune că la casa care a împărţit
această turtă nu vor mai veni vara furnici. Urmează sărbătoarea celor 40 de Mucenici, când se adună
gunoaiele de prin curţi, cărora li se dă foc, se caută stupii de miere, se mănâncă mucenici ( covrigi fierţi cu
nucă, zahăr, mirodenii), iar bărbaţii trebuie să bea 40 de ţoiuri de ţuică.
Femeile, ajutate de copii şi soţi, fac curăţenie în toată casa, ca sărbătoare Învierii Dom-nului să
găsească familia în curăţenie. În duminica de dinaintea Paştelui e sărbătoarea Floriilor. Oamenii duc la
biserică crenguţe verzi de salcie care, după terminarea slujbei, se împart credincioşilor. Credincioşii se
bucură foarte mult, deoarece este ziua când Iisus intră în Ierusalim.
Ca tot creştinul, cu credinţă în Dumnezeu, femeile, copiii,bărbaţii ,în săptămâna Patimilor Domnului
Nostru Iisus Hristos, se duc cu multă pioşenie la deniile orânduite de Biserica ortodoxă, astfel seară de
seară biserica devine tot mai neîncăpătoare.
În ,,joia mare,, femeile fac ,,căpeţel,, (colivă) pe care îl duc la biserică să fie slujit şi împart la case
produse de post (turtă dulce,napolitane,gogoşi, biscuiţi, pâine etc.) cu colivă şi lumânare. Până seara,
când are loc denia celor douăsprezece evanghelii, femeile fac cozonacii şi înroşesc ouăle. Seara la slujbă,
fetele de măritat înnoadă o sfoară de 12 ori, pe care o pun sub pernă ,şi în fiecare seară deznoadă câte
un nod până le termină, urmărind ursitul. Copiii de şcoală fac la fel, dar ei deznoadă ca să nu uite lecţia
învăţată.
În Vinerea Mare biserica este de asemenea plină de creştini ortodocşi.Toată lumea caută să se îmbrace
cu o haină nouă, gest care semnifică puritatea sufletului. În această zi nu se lucrează. Cei mai mulţi vin săşi mărturisească păcatele prin spovedanie, iar sâmbătă merg să se împărtăşească cu sângele Domnului (mai
ales copiii şi bătrânii.). Seara, după trecere pe sub epitaf şi spovedanie, se cântă Prohodul pe trei grupe.
După ocolirea sfântului epitaf, fiecare credincios se duce cu lumânarea aprinsă până acasă, apoi
gospodina ocoleşte casa de trei ori şi face cu această lumânare trei cruci pe peretele exterior la apus, la
miazăzi, la răsărit. Cu florile luate de pe masa cu epitaful, credincioşii fac ceai, se afumă când sunt bolnavi,
iar lumânările pe care le-au avut la Prohod sunt aprinse în caz de furtună, trăsnete sau mânii cereşti.
Sâmbăta, în ajunul Învierii Domnului, gospodinele pregătesc bunătăţile pascale: ciorba de miel cu mult
leuştean verde, friptura de miel, sarmale,drob şi mult aşteptata pască cu multă brân-ză ,stafide şi
mirodenii.
Seara, pe la orele 23:30, credincioşii se adună la biserică aprind lumănări, se roagă la sfintele icoane, iar
la orele 24:00 se ies în curtea bisericii şi iau lumină. Preotul strigă cu un glas emoţionant ,,Hristos a
înviat!,, la care aceiaşi credincioş îi răspund cu ,,Adevărat a înviat!,, de trei ori. Se continuă slujba în
interiorul bisericii până în zori, iar la terminare se cionesc ouă roşii. Simbol al Învierii lui Iisus Hristos,
ouăle şi cozonacul de Paşti sunt în acelaşi timp o promisiune a Învierii pentru toţi morţii. În acest
sens trebuie înţeles obiceiul de a împărţi pentru toţi morţii aceste bucate ( de obicei la femei, bărbaţi mai
bătrâni şi copii ).
Cei rămaşi acasă aşază în faţa uşii, pe prag, o glie cu iarbă verde, ca cei care au fost la sfânta slujbă să
calce pe ea înainte să intre în casă , ca să fie sănătoşi şi plini de speranţă în acel an. După aceea se aşază
masa de Paşti şi se petrece în familie. Tinerii, în general, după-amiază, merg la dulapul ,,învârtitor,,, plata
făcându-se în bani sau în ouă roşii. Seara merg la discotecă sau se întâlnesc grupuri ,grupuri şi ascultă
muzică, dansează, spun glume.
A doua zi de Paşti, finii merg cu plocon la naşi. Ploconul s-a schimbat în raport cu timpurile. Până
în anul 1920 finii duceau la naşi plocon format din pâine, cozonac, vin, ţuică, o găină mai grasă, afumătură
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de porc. Astăzi ploconul constă în tort, vin, cozonac, obiecte de îmbrăcăminte, obiecte de uz casnic sau
bani.
A treia zi de Paşti se fac vizite pe la rude, unde de asemenea mesele sunt încărcate cu bunătăţi. Se
mănăncă şi se servesc băuturi diverse, se povestesc tot felul de fapte petrecute în ultima vreme, iar dacă
vremea este plăcută se iese la iarbă verde.
Copiii sunt cei mai bucuroşi de joaca în aer liber:zburdă ca nişte mieluşei. Seara, fetele se culcă cu oul
roşu în sân , ca să fie frumoase ca oul roşu tot timpul anului.
În fiecare cele trei zile de Paşti, pe la orele 15:30, la biserică are loc slujba de ,,vecernie,,.
De remarcat este că, până la Înălţare, oamenii salută cu ,,Hristos a înviat!’’ şi „Adevărat a înviat!’’
Bibliografie:
Adrian Sămărescu,,Carte de identitate Europeană,Stâlpeni-Argeş-Romînia’’,Ed. Alean,2009
Informaţii de la bătrâni din sat.

Încondeiatul ouălor în Comuna Cupşeni, judeţul Maramureş
Livia Perţa
Prof.inv.preşcolar, Gradiniţa cu Program Prelungit Tg.Lăpuş
Localizat in inima Europei, Maramuresul este un ţinut cu biserici de lemn, bogaţii legendare, peisaje
impresionante si tradiţii străvechi. In Maramureş au ramas intacte cultura, tradiţiile, si viaţa ţăranului din
trecut.Sarbatoarea Paştelui este pentru români, alături de Crăciun, cea mai importanta din an, pentru care
fiecare familie se pregateşte cu mult timp înainte prin postul ţinut cu atâta evlavie.Pastele este cea mai
importanta sărbătoare creştină a anului, pentru prima dată fiind sărbătorit în jurul anului 1400 înainte de
Hristos.
Deşi muţi sărbătoresc si astăzi Paştele, pentru muţi el nu mai are nimic de a face cu Dumnezeu, este doar
un prilej de măncare si băutură.
Sărbătoarea Paştelui poate fi asociată cu primăvara. Retrezirea naturii la viata simbolizează noua viaţă
pe care creştinii au căstigat-o prin crucificarea si Învierea lui Iisus. Paştele creştin este similar cu două
tradiţii antice: una evreiască si alta pagână. Ambele tradiţii sărbătoresc Învierea, trezirea la viaţă. Paştele
creştin derivă din Paştele evreiesc, numit Pesach, cuvântul de origine al cuvântului Paşti.
In biserica ortodoxă oamenii se pregătesc pentru întâmpinarea sărbătorilor de Paşti prin "postul
Paştelui" numit si "Postul Cel Mare", post care dureaza 48 de zile. In mod oficial, postul începe după
"Duminica iertării", in ziua de luni a săptămânii a 7-a de dinaintea sărbătorii de Paşti.
Ultima săptămână din Postul Paştelui se numeste "Săptămâna Patimilor" şi începe în duminica
Floriilor, duminică în care se comemorează intrarea lui Iisus in Ierusalim. "Săptămăna Patimilor"
comemorează prinderea lui Iisus, crucificarea si moartea Lui. In acestă ultimă săptămână, multe biserici ţin
slujbe in fiecare seară, slujbe numite "Denie". De luni până joi se comemorează ultima masă, prinderea si
închiderea lui Iisus. Ziua de joi se numeste "Joia Mare". Vineri, numita "Vinerea Mare" se comemorează
crucificarea si moartea lui Iisus pe cruce. In acestă zi, se ţine "post negru", adica nu se mănîncă nimic.
Deşi această sărbătoare reprezinta pentru toţi românii învierea Domnului Iisus Hristos, ea se
sărbătoreşte oarecum diferit in regiunile României
O foarte frumoasă datină se păstrează in Maramures, zona Lăpusului. Dimineaţa în prima zi de Paşti,
copiii (până la vârsta de 9 ani) merg la prieteni si la vecini să le anunţe Invierea Domnului. Gazda
daruieşte fiecărui urător un ou roşu. La plecare, copiii mulţumesc pentru dar si urează gospodarilor
"Sărbători fericite!". La această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi de un baiat, pentru că în
acea gospodarie să nu fie discordie tot restul anului.
Oul este unul din cele mai vechi simboluri pascale din lume. Forma sa ovală inglobează picătura de
ploaie si seminţele, două elemente dătătoare de viaţă. Oul insuşi reprezintă viaţa si reînnoirea naturii, cu
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atât mai mult cu cât păsările isi depun ouăle in această perioadă, importanţa sa fiind amplificată de faptul
că popoare precum perşii sau egiptenii au credinta că viaţa a început de la un ou. In antichitate, in Roma,
China si Grecia, ouăle se daruiau ca şi cadouri de primăvara, iar în Evul Mediu membrii familiei regale
dăruiau ouă învelite in foi de aur.
Obiceiul vopsirii ouălor este încă practicat in Europa si Asia, dar spre deosebire de alte regiuni, unde
obiceiul chiar a dispărut, la noi a ajuns a fi o adevărata artă prin tehnica, materialele si simbolistica
folosite.
In folclor există diverse legende despre înroşirea ouălor, cea mai răspândită fiind cea conform căreia
Maica Domnului, venind la fiul său, a aşezat coşul lângă cruce, acestea înroşindu-se cu sângele lui Iisus.
Vazând ouăle roşii, Hristos a spus: "De acum înainte faceţi si voi ouă roşii întru aducere aminte de
răstignirea mea".
Roşul simbolizează pe de o parte focul, care purifică, precum şi sângele Domnului, răstignit pentru
mântuirea păcatelor omenirii.
Ciocnitul ouălor reprezintă sacrificiul divinitaţii pentru iertarea pacatelor şi se bazeazează pe reguli
clare: bărbtul sau persoana mai în vârstă rosteşte "Hristos a înviat!" şi ciocneşte capul oului de cel al
partenerului, care răspunde prin formula "Adevarat c-a înviat!" Tradiţia populară consideră oul roşu ca
avand puteri tămăduitoare şi de îndepărtare a raului, aducând sănătate, frumuseţe si spor .
Incondeiatul ouălor, un obicei care se mai păstrează in Maramureş şi în Bucovina, atrage încă numeroşi
curiosi, în fiecare an. De Paşti, satul Cupşeni este celebru pentru “specialistele” care mai încondeiază ouă.
Conform tradiţiei, în Vinerea Mare, gospodinele se ocupă de “împistritul” ouălor. Acestea, spun ele,îin
mod straniu, nu se strică atât de repede ca si cele fierte în celelalte zile ale anului
Procedeul încondeierii
Primul model este făcut pe oul curat, abia spălat, după care este colorat în prima culoare, galbenă. .
Apoi se mai fac un modele cu ceară, pe culoarea galbenă .După colorarea în galben, următorul model este
desenat cu ceară, peste care se pune un alt strat de culoare, de această dată roşie. “După ce le scoatem din
culoarea roşie, le lăsăm un pic să se usuce si apoi mai facem un model”, mai explică ea. Dupa ce este
desenat şi acest model, pe a treia culoare, oul este introdus in culoarea finală, care poate fi albastră sau
verde. “Asta e ultima culoare, iar dupa ce se usuca, le curatam de ceara cu o carpa, apoi le dăm cu o felie de
slanina, ca să capete luciu”,. Ouăle sunt aşezate apoi într-un coş de lemn, făcut special pentru această
ocazie in alte zile ale anului.
Simboluri ale încondeierii
Incondeiatul ouălor este un meşteşug specific, în special Moldovei, Bucovinei, dar se păstrează, pe
alocuri, şi în Maramureş. Obiceiul de a vopsi ouă are la baza legenda potrivit căreia Maria Magdalena s-a
apropiat de crucea pe care era răstignit Iisus Hristos, iar sângele Lui s-a prelins si a picurat pe ouăle din
coşul cu merinde al Mariei Magdalena, colorând astfel ouăle în roşu.
Câteva simboluri folosite la încondeierea ouălor sunt linia dreaptă verticală, care simbolizează viaţa,
sau cea dreaptă orizontală, care simbolizează moartea. Linia dublă dreaptă reprezintă eternitatea, sau linia
ondulată – apa, purificarea. Spirala reprezintă timpul, eternitatea, iar dubla spirală – legatura dintre viaţă si
moarte. Dintre cele mai utilizate, însa, este crucea, simbol al creştinătăţii.
Bibliografie:
-“Ouă încondeiate”, editura Alcor, 2004
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti din judeţul Sibiu
Ciochină Andrada-Victoria
Grădiniţa cu P.P. Nr.19, Structură şcolară Grădiniţa cu P.N. Nr.2, Sibiu
După respectarea Postului mare şi după sărbătorirea Floriilor, satele româneşti trăiesc cu evlavie
tragedia Săptămânii Patimilor, pentru a ajunge la lumina Sfintelor Paşti, miracolul Învierii lui Iisus
Hristos şi luarea Paştilor.
În Săptămâna Paştilor, ţăranii se străduiesc să încheie toate activităţile gospodăreşti: pământul să fie arat
şi semănat, casele văruite şi împodobite, veşmintele noi să fie terminate. Pe lângă covoare, icoane şi blide
cu ştergare, gospodinele împodobesc odăile şi cu mlădiţe de salcie de la Florii. În Miercurea, Joia sau
Vinerea Mare, femeile pregătesc Pasca şi Ouăle Roşii, simboluri pascale ale vieţii şi ale Învierii.
Încondeierea sau vopsirea ouălelor
Iniţial, ouăle au fost vopsite cu roşu - culoarea vieţii şi a soarelui la asfinţit, şi cu galben - culoarea
soarelui când răsare. Ulterior culoarea roşie a fost atribuită sângelui Mântuitorului (V. Aga - Simbolica
biblică şi creştină).
Tradiţia românească consideră oul roşu simbol al nemuririi şi prosperităţii. La sate există obiceiul de a
te spăla pe faţă în prima zi de Paşti cu apă în care s-a pus busuioc, câţiva bănuţi şi un ou roşu - „ca să fii
rumen şi frumos”, ( E.N.Voronca - Datinile). Iar vopsirea lor se face doar miercurea din Săptămâna Mare,
pentru ca apoi să fie simbolic ucise prin lovire violentă şi mâncate sacramental în zilele de Paşti.
Ouăle se ciocnesc după ritual: prima zi - cap în cap, a doua, zi - cap în dos şi a treia zi - dos în dos.
De-a lungul secolelor, procedeul vopsirii ouălor pascale s-a dezvoltat deosebit. În tradiţia noastră
populară există numeroase procedee ce necesită multă răbdare şi îndemânare artistică: ouă pictate, ouă
săpate - tehnică în care se folosesc ornamente din ceară în relief, ouă scrise, ouă împietrite, ouă încondeiate
cu frunze de plante, ouă cu mărgele, ouă picurate.
Obiceiul “udatului”
În prima zi de Paşti în Ardeal este obiceiul udatului. Băieţii merg la casele fetelor şi spun: „Am auzit că
aveţi o floare frumoasă, am venit s-o ud să nu se veştejească“ sau: “Eu sunt micul grădinar / Cu sticluţa-n
buzunar / Şi-am venit la dumneavoastră / Să ud floarea din fereastră, apoi le stropesc cu apă de colonie sau
parfum. În multe din poezioarele pe care le spun băieţii, fetele sunt asemănate cu nişte flori de aceea
trebuie udate ca să crească mari.
Fetele îi aşteaptă pe băieţi acasă, îmbrăcate frumos şi le oferă ouă roşii şi cozonac. Se zice că niciunei
fete nu îi va merge bine anul respectiv dacă nu este udată. În trecut baieţii udau fetele cu apă proaspătă de
fântână. Mai recent au început să folosească apă de colonie şi parfum..
Un alt obicei este ca feciorii din sat să ia cu ei o galeată cu apă şi să meargă acasă la fetele nemăritate.
Dacă le găsesc dormind, toarnă galeata pe ele. Se crede că fetele care sunt udate se vor mărita în curând.
Obiceiul udatului a ajuns în Ardeal prin intermediul saşilor, dar s-a răspândit pe filieră maghiară.
Superstiţii de Paşti:
Există credinţa că între Paşti şi Rusalii cerurile sunt deschise. Cine moare în acest timp ajunge direct în
rai. Cine se naşte atunci va avea o viaţă frumoasă şi îmbelşugată.
Lumânările aprinse cu care te întorci acasă după slujba din noaptea Învierii, trebuiesc păstrate cu mare
sfinţenie, deoarece sunt bune în momentele grele, se aprind în caz de mare furtună, de grindină, de boală,
necaz, se folosesc la farmece şi descântece.
Tot în prima zi de Paşte era obiceiul ca flăcăii şi fetele, înainte de al treilea cântec al cocoşului să se
scalde pe ascuns, într-o apă curgătoare, pentru a fi tot anul sprinteni, sănătoşi, harnici şi voioşi.
De Paşti, cine merge la biserică să-şi pună un ou roşu în sân, ca tot anul să fie roşu şi frumos, iar fetele
să aibă peţitori.
Tradiţia iepuraşului, care aduce ouă şi cadouri copiilor. Ce legătură poate exista între ouă şi iepuri?
Simplu, ambele sunt simbolul fertilităţii deci al înnoirii şi perpetuării vieţii.
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Toate aceste datini, tradiţii şi superstiţii, unele uitate de oameni, altele încă practicate, se datorează
încorporării în sărbătoarea Paştelui a tradiţiilor precreştine legate de venirea primăverii şi renaşterea
naturii, a datinilor străvechi, a unor divinităţi din natură şi a unor fenomene naturale.
Să încercăm, deci, să avem seninătatea, liniştea şi de ce nu, inocenţa străbunilor noştri şi mai ales aceeaşi
bucurie sufletescă, de Sfintele sărbători ale Paştelui.
Să sărbătorim Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin păstrarea sufletelor curate şi nealterate
şi de asemenea prin aducerea aminte a unor tradiţii şi obiceiuri frumoase!
Bibliografie
Cristea Julia Maria, “TIMP” ŞI “SĂRBĂTOARE” – Obiceiuri şi tradiţii calenderistice la români,
Bucureşti, Charpata Press, 2006, pag. 43-44, pag.47
Fochi Adrian, Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea, Editura Minerva, Bucureşti,
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Simboluri şi tradiţii de Paşti. De ce vine iepuraşul
Lungu Doiniţa
Prof.înv. primar, Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu”
Se povesteşte că în timpurile foarte vechi, cadourile de Paşti pentru copii erau aduse, ca şi în ultima
lună a anului, de un bătrânel cumsecade. El umbla cu sacul în spinare şi ducea copiilor cuminţi ouă
colorate, jucării, ciocolată şi bomboane. Dar de la o vreme, moşneagul simţi că nu mai are putere să
colinde fiecare casă, de la cele din oraşe, de la câmpie, până la cele aşezate în înălţimea munţilor. Astfel, el
ceru lui Dumnezeu un ajutor pentru împărţitul darurilor. Căsuţa bătrânului se afla la marginea unei
păduri nesfârşite. Acolo l-a trimis Dumnezeu să-şi aleagă ajutorul pe care îl credea cel mai potrivit.
A plecat bătrânul, sprijinit într-un toiag, cu desaga în spinare. A întâlnit un urs. „ursul, se gândea el, ar
putea să fie destul de bun pentru o astfel de treabă. Are spinarea destul de puternică pentru a duce miile de
daruriprin toate colţurile lumii. ” Dar apoi şi-a dat seama că mulţi copii s-ar speria de el.
S-a oprit pe malul unui pârâiaş. Aici , în apa limpede se zbenguiau peştişorii. „Poate că un peştişor s-ar
putea strucura mai uşor, să ajungă pe nesimţite lângă pătuţurile copiilor adormiţi. Dar cum ar putea el să
răzbată prin pustiurile Africii, unde nu e strop de apă.”
Bătrânul pleacă mai departe. Se opri într-o poieniţă cu iarbă fragedă şi se întinse pe pajiştea verde. Când
era aproape să adoarmă, ţâşni pe lângă el o arătare ciudată, cu nişte ureghi lungi. Omul se ridică, dar
animalul dispăruîn tufişuri. Se întinse pe iabăşi când era gata să adoarmă, din nou se rostogoli pe lângă el
un ghem de blăniţă cenuşie. A treia oară, bătrânul se prefăcu doar adormit, şi când trecu pe lângă el, îl
prinse pe făptaşde ureghile lui lungi. „acesta este ajutorul de care am nevoie, zise moşneagul bucuros. Iute
ca fulgerul, jucăuş ca un copilaş şi frumos ca o jucărie.”
De atunci, iepuraşul aduce copiilor cuminţi cadouri de Paşti, iar ei îl aşteaptă cu un cuibuşor de iarbă
împodobit cu flori de primăvară.

Obiceiuri de Sfintele Paşti
Educ. Zincă Elena Mădălina
Grădiniţa ,,Inocenţa”, Găeşti, jud. Dâmboviţa
Paştele este cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii şi s-a sărbătorit pentru prima dată în jurul
anului 1400 înainte de Hristos. Deşi Paştele este cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii şi reprezintă
Invierea mântuitorului Iisus Hristos, aceasta a fost mai întâi o sărbătoare iudaică (cuvântul Paşte îşi are
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etimologia în cuvântul ebraic pesah, care înseamnă trecere) şi simboliza eliberarea evreilor din robia
egipteană şi trecerea prin Marea Roşie, pe pământul făgăduinţei.
Cea mai mare sărbătoare a creştinilor, Învierea Domnului, este prilejul, pentru români, de a trăi clipe
de bucurie sfântă, dar şi de a sărbători în cadrul comunităţii.Paştele creştinilor este, în primul rând,
sărbătoarea Învierii Domnului, după al cărui model vor învia toti creştinii.
Pentru români, Postul Mare este cel mai important şi mai sfânt post de peste an. Fiecare încearcă să
postească după putere, mai ales prima săptămână şi Săptămana Mare, să facă milostenie şi fapte bune, să se
împace cu cei cu care s-a certat. Datinile populare se mai păstrează doar în unele localităţi.
Postul Mare durează 40 de zile, amintind de postul lui Moise, dar mai ales al Mântuitorului. Ultima
săptămână (Săptămâna Mare) este dedicată însă, în afara Postului, patimilor, răstignirii şi punerii în
mormânt a Domnului. Este cea mai aspră săptămână de post. În toate bisericile se slujesc, seara, Deniile,
iar dimineaţa slujbe speciale, care predispun la meditaţie asupra vieţii creştine şi a patimilor Domnului.
Deniile (slav. denii = zilnic) sunt slujbe specifice Postului Mare. Deniile reprezintă unele dintre cele
mai profunde slujbe ale creştinătăţii. Deniile se ţin în Postul Mare al Paştelui, iar cele mai frecventate sunt
cele din ultima săptămână a postului, în Săptămâna Mare. Deniile au apărut o dată cu creştinismul şi se
practică îndeosebi la lăsatul seri, după ora 18:00.
Deniile din Săptămâna Mare încep cu seara de Florii şi ţin apoi de luni până vineri, când preoţii rostesc
rugăciuni rituale şi citesc fragmente din Vechiul Testament. Tradiţia spune că până la începerea Deniilor,
casa trebuie să fie curată, iar pomii şi gardurile vopsite. Femeile care merg la biserică pentru slujba
Deniilor trebuie să poarte pe cap o năframă neagră.
În trecut bătrânii obişnuiau să mănânce puţin în seara de Florii, apoi nu mai mâncau până în Joia
Mare, când se spovedeau şi se împărtăşeau. Tinerii mâncau în această săptămână pâine şi poame uscate,
bând doar apă de izvor. În sat se păstra o linişte şi o atmosferă de reculegere, de tristeţe evlavioasă. Se
făceau focuri rituale, se îngrijeau şi curăţau gospodăriile, se întrerupea munca la câmp şi lucrările mai
importante. Se confecţionau haine noi pentru sărbătoare. Se tăiau vite şi păsări pentru Paşte. Se tocmeau
lăutari pentru hora satului. Oamenii se spovedeau şi se iertau reciproc.
Chiar dacă azi nu se mai practică vechile obiceiuri, românii cinstesc în mod deosebit sfintele slujbe din
Săptămâna Patimilor. Fiecare zi din Săptămâna Mare are semnificaţia sa. Luni se pomeneşte Iosif cel cu
bun chip, care a fost vândut de fraţii săi pe 30 de arginţi, ca şi Mântuitorul. E pomenit şi smochinul
neroditor pe care Hristos l-a blestemat şi s-a uscat. Marţi se pomenesc cele zece fecioare-cinci înţelepte şi
cinci nebune pentru că nu făcuseră fapte de credinţă şi milostenie. Miercuri se pomeneşte femeia
păcătoasă, care a spălat cu mir picioarele Mântuitorului, spre îngroparea Sa.
În Joia Mare se prăznuieşte spălarea picioarelor ucenicilor de către Mântuitorul, Cina cea de Taină,
rugăciunea din grădina Ghetsimani şi vinderea Domnului de către Iuda. În seara acestei zile crestinii merg
la Denia celor 12 Evanghelii. In Sudul ţării, fetele fac câte 12 noduri unei aţe, punându-şi la fiecare câte o
dorinţă şi dezlegându-le când dorinţa s-a împlinit. Acestă aţă şi-o pun sub pernă seara, crezând că-şi vor
visa ursitul. Joia Mare este considerată binefăcătoare pentru morţi. Acum se face ultima pomenire a
morţilor din Postul Mare
Joia Mare este cunoscută mai ales, în cultura populară actuală, ca ziua în care se înroşesc ouăle, pentru
că se spune că ouăle înroşite sau împistrite în această zi nu se strică tot anul. De asemenea, oamenii cred că
aceste oua sfinţite şi îngropate la moşie o feresc de piatră.
Ouăle roşii simbolizează sângele vărsat de Iisus pentru mântuirea omenirii. Legenda spune că după
răstignirea lui Iisus, Pilat a fost invitat la o petrecere. Atunci un soldat a intrat în încăpere şi a strigat că
Iisus a înviat. Pilat, neîncrezător, a spus că va crede acest lucru doar atunci când oul pe care îl ţinea în
mână se va înroşi. Şi oul s-a înroşit pe loc, iar Pilat a scăpat oul pe jos care a crăpat. Tot de atunci a rămas
şi obiceiul ca de Paşte să se ciocnească ouăle.
O altă legendă spune ca în dimineaţa Duminicii după Înviere, o copilă mergea cu un coş cu ouă la
Ierusalim pentru a le vinde. Copila s-a întâlnit pe drum cu un evreu, care bucuros de vestea învierii lui
Isus, în loc de bună ziua i-a spus copilei Hristos a înviat. De atunci a rămas obiceiul ca de Paşte oameni să
se salute în acest fel.
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Ciocnitul ouălor de Paşte se face după reguli bine ştiute. Persoana mai în vârstă ciocneşte primul oul
ţinut în mână de o persoana mai tânără, şi rosteşte "Hristos a Înviat", iar celălalt îi răspunde cu "Adevărat
a Înviat".
Ouăle se spală cu detergent, se clătesc, se lasă la uscat, apoi se fierb în vopsea. Pe lângă ouă roşii,
românii mai vopsesc ouăle şi în galben, verde, albastru. Unele gospodine pun pe ou o frunză, apoi îl leagă
într-un ciorap subţire şi aşa îl fierb, ca să iasă "cu model". Mai demult, ouăle se vopseau cu coji de ceapă,
cu sunătoare, cu coajă de crin roşu sau cu flori de tei; luciul li se dădea stergându-le, după ce s-au fiert, cu
slănină sau cu untură.
La români oul este nelipsit în ultimele zile ale Postului Mare, fiind consumat de Paşte, după ce este
sfinţit şi toată familia ciocneşte ouă. Ouăle colorate în alte culori (galben, verde, albastru) vestesc bucuria
primăverii. Cele colorate în negru simbolizează chinul şi durerea pe care le-a suferit Hristos pe cruce dar,
dacă vrem să vorbim despre arta populară în privinta ornării ouălor de Paşte, trebuie să ne referim la
încondeiatul ouălor. Ouăle închistrite sunt simbolul Mântuitorului, care a ieşit din mormânt şi a înviat,
precum puiul din găoace. Tehnica diferă in funcţie de zonă, timp, creatorul popular. Tehnicile sunt
diferite. Cea mai apropiată de tradiţie este încondeierea prin acoperirea succesivă cu ceară, apoi
scufundarea oului în diferite băi de vopsea: întâi galben, apoi roşu, verde, albastru, negru.
În ornarea ouălor se folosesc motive geometrice, fitomorfe sau zoomorfe. Dintre ele fac parte romburi,
triunghiuri, zig-zag-uri, puncte, frunza de stejar, bradul, floarea de măceş, grâul, coarnele berbecului,
peştele, cerbul (coarnele cerbului), steaua magilor, cărarea (calea) rătăcită, cârligul ciobanului, crucea
Paştelui, etc. Mai nou se întâlnesc icoane pictate pe ouă sau în interiorul oului. Tot un motiv tradiţional îl
constituie încondeierea cu încreţeli (motive ornamentale) de pe cămăşile populare.
Vinerea Mare (Vinerea Paştilor, Vinerea Seacă, Vinerea Patimilor) este zi de mare doliu a întregii
creştinătăţi pentru ca în această zi a fost răstignit şi a murit Mântuitorul lumii. Zi aliturgică, pentru că
Liturghia reprezintă jertfa nesângeroasă a lui Hristos, în chipul pâinii şi al vinului, iar cele două jertfe nu
se pot aduce în aceeaşi zi. În seara acestei zile se oficiază denia Prohodului Domnului.
În mijlocul bisericii se scoate Sfântul Epitaf (care-l închipuie mort pe Mântuitorul, înconjurat de
Apostoli şi Maica Domnului) pe sub care toată lumea trece, până în după-amiaza zilei de sâmbătă. În zorii
zilei de Înviere este dus din nou în Sfântul altar şi este aşezat pe sfânta masă, unde rămâne până în
miercurea dinaintea Înălţării Domnului. Se spune că pe cei ce trec de trei ori pe sub Sfântul Aer nu-i doare
capul, mijlocul şi şalele în cursul anului, iar dacă îşi şterg ochii cu marginea epitafului nu vor suferi de
dureri de ochi .
Acestei zile i se spune şi Vinerea Seacă, pentru că bătrânele postesc post negru, iar seara, la Denia
Prohodului Domnului, iau anafură de la biserică. După cântarea Prohodului Domnului se înconjoară de
trei ori biserica de tot soborul, cu Sfântul Epitaf, care apoi este aşezat pe masa din mijlocul bisericii. La
terminarea slujbei, femeile merg la morminte, aprind lumânări şi-şi jelesc morţii. La sfârşitul slujbei, este
obiceiul ca preotul să împartă florile aduse, care sunt considerate a fi bune de leac. Lumea, pleacă acasă cu
lumânările aprinse pe drum, ca să afle şi morţii de venirea zilelor mari. Ocolesc casa de trei ori şi intră, se
închină, fac câte o cruce cu lumânarea aprinsă în cei patru pereţi sau doar la grinda de la intrare şi
păstrează lumânarea pentru vremuri de primejdie.
Înălţătoare zi de doliu, tăcere şi meditaţie, Vinerea Mare este cinstită mai ales prin participarea la slujba
Prohodului Domnului. Aşa rămâne ea în conştiinţa românilor contemporani.
Sâmbăta Mare este ziua îngropării Domnului cu trupul şi a pogorârii Lui la iad, de unde a slobozit
neamul omenesc. Este ziua în care se definitivează pregătirile pentru marea sărbătoare a Învierii. Spre
seară, creştinii se odihnesc pentru a putea participa la slujba de la miezul nopţii. Fiind ultima zi a Postului
Mare, este obiceiul ca bătrânii şi copiii să se împărtăşească.
Ziua Învierii Domnului, cunoscută şi sub numele de Paşti începe, din punct de vedere liturgic, în
noaptea dinainte, la miezul nopţii, când se spune că mormântul s-a deschis şi a înviat Hristos. Chiar dacă
românii participă în număr destul de mic la Sfânta Liturghie din această noapte sfântă, ei vin la Slujba
Învierii, pentru a lua lumină. Apoi se duc pe la casele lor, revenind, dimineaţa, la biserică, în locurile unde
se sfinţeşte pasca şi prinoasele.
După cum pasca este un aliment pe care şi evreii îl consumau când sărbătoreau Paştile la fel e şi mielul.
Legat de mielul pe care îl consumam de Paşte în vremurile noastre, putem spune ca preparatul tradiţional,
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drobul, s-a impus întâi în lumea urbană românească, apoi, prin imitaţie, şi în cea rurală, ca un nou
aliment, cu gust distinct, care a început să aibă un consum specializat, ritual. Pregătirea drobului
presupune utilizarea unui întreg arsenal de mirodenii, - sare, piper,enibahar, tarhon, pătrunjel,mărar.
Drobul a devenit, prin excelenţă, alimentul care se identifică, în actualitate, aproape complet, - la fel ca
pasca şi ouăle roşii - cu sărbătorile Paştelui. "Tăierea mielului la Paşte nu este altceva decât jertfa anuală a
zeului din religiile precreştine.", spune Ion Ghinoiu (Vârstele timpului, p. 166). Sau, am spune noi, are
acest corespondent în religiile păgâne, suferind o resemnificare în creştinism. Mielul este însă, mai cu
seamă, semnul "blândeţii, al simplităţii, inocenţei şi purităţii. E unul dintre simbolurile Mântuitorului
Hristos.
Cu siguranţă că tradiţiile legate de această sărbătoare şi în general legate de toate sărbătorile sunt mult
mai numeroase şi diferite în funcţie de zona geografică, dar toate au un punct comun în ceea ce priveşte
raportarea lor la religie şi legătura specială a acestora cu credinţa.
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Învierea Domnului – sărbătoarea luminii şi a bucuriei
Prof. Mărcuţ Ana
Şcoala Gimnazială Avram Iancu, Structură Grădiniţa Nr. 44 Oradea
Pentru prima dată Paştele a fost sărbătorit in jurul anului 1400 înainte de Hristos. In această zi evreii au
părăsit Egiptul cu ajutorul lui Dumnezeu.
Cuvântul Paşti este de origine evreiasca (Pesah = trecere, moştenit de evrei de la egipteni, dar în limba
română provine din forma bizantino-latină Paschae. Paştele evreilor marca trecerea poporului ales prin
Marea Roşie, din robia Egiptului, în pământul făgăduinţei, Canaan. Paştele creştinilor este, în primul
rând, sărbătoarea Invierii Domnului, după al cărui model vor învia toţi creştinii.
Primii creştini înţelegeau prin Paşti nu numai sărbătoarea Invierii, ci şi pe aceea a Cinei şi a Patimilor
Domnului, iar uneori numai pe cea din urma. De aceea, săptămâna pe care noi o numim azi Săptămâna
Patimilor, se numea la ei Săptămâna Paştilor sau Zilele Paştilor. Cu timpul, înţelesul cuvântului Paşti s-a
restrâns numai la sărbătoarea Invierii, aşa cum este înţeles şi astăzi.
Paştile reprezintă cea mai veche sărbătoarea creştină. Alaturi de ziua de duminica (sărbătoarea
săptămânală a creştinilor) , Sfintele Paşti au fost sărbătorite încă din epoca apostolica.
Cea mai mare sărbătoare a creştinilor, Invierea Domnului, este prilejul, pentru români, de a trăi clipe
de bucurie sfântă, dar şi de a sărbători în cadrul comunităţii.
Sarbatoarea Paştelui aduce, mereu, în sufletele oamenilor credincioşi,o bucurie de nedescris. Creştinii
spun că Paştele este cea mai importantă sărbatoare, fiindcă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, “a înviat din
morţi cu moartea pre moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”, iar pe cei vii i-a
răscumpărat de sub jugul păcatului, iertând păcatele oamenilor şi mântuindu-i, de asemenea. Cu exact o
săptămână înainte de importanta sărbătoare , se sărbătoreşte "Duminica Floriilor".Creştinii merg la
biserică, participă la slujbă, iar dupa încheierea acesteia, ei primesc ramuri lungi de salcie.
Ultima săptămână a postului care precede sărbătoarea este Săptămâna Mare, care începe cu duminica
Floriilor şi se termină cu duminica pascală.
Sărbătoarea începe de fapt cu duminica Floriilor, când se sărbătoreşte intrarea lui Hristos în Ierusalim.
Săptămâna Mare are menirea împărtăşirii chinurilor lui Iisus. In această săptămână se termină postul de 40
de zile, şi natura renaşte. In ziua de joi a săptămânii mari clopotele încetează să mai bată, vor mai bate
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doar Sâmbăta Mare. Joia Mare începe în Bihor cu bătutul toacei de lemn. În Bihor există credinţa că se
deschid mormintele şi spiritele morţilor părăsesc cimitirele pentru a petrece sărbătoarea Învierii împreună
cu cei vii. De aici şi alte obiceiuri: aprinderea focurilor pentru morţi, dar şi pentru vii, pe dealuri sau în
preajma bisericilor, unde se află şi cimitirele.„În Bihor focurile imită şi soarele, ele reproduc căldura
soarelui”, acest obicei al aprindeii focului este întâlnit în localităţile Vaşcău, Săliştea de Vaşcău, Câmpeni şi
alte localităţi din sudul judeţului Bihor. La Săliştea de Vaşcău, focul care se aprinde în Joia Mare este
privegheat până în noaptea de Înviere. Focul se păstrează nestins şi are un rol apotropaic (de îndepărtare a
spiritelor malefice). Se spune că focul trebuie păzit pentru ca diavolul să nu fure paştile. O altă tradiţie
spune că spiritele morţilor vin să se încălzească la aceste focuri.
Tot din Joia Mare , se înroşesc şi se împistresc ouăle. Tradiţia legată de vopsirea oualor este foarte
veche; “Zice că pe când se afla Domnul nostru Iisus răstignit pe cruce, Maica Domnului a luat un coş plin
cu oua şi se duse la jidovi şi întinzându-l îi ruga să înceteze a-l chinui pe Iisus. Maica Domnului puse
coşul cu oua lângă cruce şi începu a plânge. Stând coşul lângă cruce şi curgând din mâinile şi picioarele lui
Iisus sânge, în scurt timp o parte din oua se înroşiră, ca şi cînd ar fi fost vopsite. Domunul Iisus văzând
ouale umplute de sange, îşi arunca privirile către cei de faţa şi le zise :
- De acum înainte să faceşi şi voi oua roşii întru aducere aminte de răstignirea mea, după cum am facut
şi eu astăzi !
După ce a înviat Domnul nostru Iisus, Maica Domului a fost cea dintâi care a făcut ouă roşii şi pască şi
a dat fiecarui om pe care l-a întâlnit câte un ou roşu şi cate o păscuşa şi i-a zis “Hristos a inviat!”
Vinerea de dinainte de Paşte se numeşte Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor şi reprezintă ziua în care
Iisus a fost crucificat.
Invierea este cel mai important eveniment al istoriei. Prin ea nonsensul devine sens, efemerul devine
veşnicie, moartea devine viaţă, omul unit în Biserica cu Hristos devine dumnezeu dupa har.De aceea, nu
este de ajuns să mergem la biserica în ziua Invierii Domnului spre a primi doar lumina Sfintelor Paşti.
Trebuie ca noi să devenim şi să rămânem lumina. Iar lumina din "lumina cea neinserata” a Invierii lui
Hristos putem deveni părăsind păcatele.
Sâmbăta, oamenii merg la biserică pentru slujba de la miezul nopţii, sau Invierea, ducând pască, ouă
roşii, şuncă şi vinul pregătit pentru a fi sfinţite. Postul se termină oficial prin consumarea acestor bucate.
Se spune că dacă găinile apucă să mănânce din rămăşiţele acestor mâncăruri vor oua mult. Se obişnuieşte
ca oăle sfinţite să fie consumate în mijlocul familiei, pentru ca în cazul în care cineva s-ar rătăci să- şi
amintească cu cine a mâncat şi să regăsească calea spre casă. Mâncarea tradiţională este carnea de miel
pregătită după reţete specifice. Mielul este simbolul lui Hristos...
În duminica Învierii, copiii „merg a cucuţa” şi se întrec în ciocănit ouă. Se spune că micuţii vestesc
învierea Mântuitorului aşa cum cucul vesteşte primăvara. Copilul care sparge oul celuilalt devine
posesorul oului respectiv.
În a doua zi de Paşti, pe Valea superioară şi inferioară a Crişului Negru, există un ritual numit Jocul
Lioarelor.Fetele cu vârste adolescentine se prind surate. Ele îşi fac un jurământ că se vor ajuta în timpul
vieţii una pe alta. E un soi de legare a unor prietenii peviaţă. Însurăţirea fetelor se regăseşte şi în jocul de
copii numit dorul Mărioarelor şi surioarelor, răspândit în mai multe zone din Bihor.Jocul Lioarelor are
mai multe denumiri în zona Beiuşului. Este vorba de un dans ritual legat de cultul morţilor. Fetele îşi
aminteau de Mărioarele care au trecut în lumea de dincolo.
Luni dimineaţa, a doua zi de Paşti ,tinerii se duc pe la casele în care locuiesc fete nemăritate, şi le
stropesc cu apă sau parfum. "Am auzit că aveţi o fata frumoasa/Am venit s-o stropesc să nu se
vestejeasca". Acest obicei , este de fapt un prilej de întâlnire între prieteni şi de petrecere. Această tradiţie
îşi are rădacinile în credinţa în forţele purificatoare şi fertilizatoare ale apei .Pentru că fetele se vor mărita
în curând, ele îi recompensează pe tinerii care le-au stropit cu cel mai frumos ou vopsit , cu pască sau
prăjituri.
Prezenţa iepuraşului în tradiţia pascală se datorează reminiscenţelor ritualurilor păgâne şi divinităţilor
venerate în vremuri indepartate, simpaticul animal fiind atunci, ca şi astăzi, un evident simbol al
fertilităţii. O veche legendă nordică spune că zeiţa Eostre a găsit într-o iarna o pasare rănită pe câmp.
Pentru a o salva de la moarte, zeiţa a transformat-o într-o iepuroaică, aceasta păstrând însă capacitatea de a
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depune ouă. Pentru a-i mulţumi binefacătoarei sale, iepuroaica decora ouăle facute şi i le dăruia zeiţei. Din
această legendă s-a născut şi tradiţia ca iepuraşul să aducă daruri copiilor.
Chiar dacă legenda iepuraşului nu are nicio legatura cu Sărbătorile Pascale, tradiţia îi îndeamnă pe cei
mici să aşeze, la loc ferit, un coşulet în care iepuraţul să lase cadourile mult dorite celor dragi.
In fiecare an sărbătorim Paştele, însă de fiecare dată ne bucurăm de venirea lui ca şi când ar fi prima
oară. Renaşterea naturii, primavara, echivaleaza cu renaşterea spiritului omenesc: arborii îmbraca strai
nou de verdeaţa şi de floare, iar noi suntem gata pentru un nou început. Învierea Domnului ne dovedeşte
ca viaţa a învins, “pre moarte calcând”, lumina a alungat întunericul, credinţa nu este zadarnică, iar
dragostea vindeca cele mai adânci răni.
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Paştele - Obiceiuri şi tradiţii
Crîmu Maria
Prof. înv. preşcolar, Grădiniţa cu Program Normal Traian, jud. Olt
„Veşnicia s-a născut la sat” spunea Lucian Blaga, iar satul românesc a rămas un bun păstrător de tradiţii
şi obiceiuri strămoşeşti ce ne marchează identitatea, dând originalitate şi trăinicie culturii poporului
nostru. Aceste legi nescrise ne diferenţiază de alte naţii şi arată orignea noastră milenară pe acest pământ,
nu se ştie când au apărut, nici cine le-a creat, ele ne-au fost transmise, iar noi avem datoria de a le cunoaşte
şi de a le da mai departe urmaşilor.
Paştele este cea mai importantă sărbătoare creştină a anului.
Sărbătoarea Paştelui poate fi asociată cu primăvara. Retrezirea naturii simbolizează viaţa pe care
creştinii au câştigat-o prin crucificarea şi Învierea lui Iisus.
Păstrarea tradiţiei este una dintre caracteristicile poporului român. Primite ca moştenire de la strămoşi,
fără însă a li se cunoaşte data exactă sau împrejurările în care au apărut, tradiţia, obiceiurile, multe la
număr, unele cunoscute doar pe plan local, sunt respectate adesea cu sfinţenie.
Sărbătoarea Paştelui a fost şi este pentru români un eveniment major încărcat de semnificaţii sacre atât
la nivelul trăirilor, fie ele religioase sau cotidiene, la nivelul receptării festivului, cât şi al exprimărilor
limbajelor propriu-zise.
Multe si frumoase sunt obiceiurile de Paşti. Şi în săptămîna dinainte ( Săptămîna Mare) există obiceiuri
statornicite de veacuri, transmise din generaţie în generaţie.
Element fundamental al calendarului religios dar şi al celui popular, ciclul Pascal alcătuieşte un sistem
complex de sărbători şi zile marcate de anumite gesturi ce au ca scop asigurarea bunului mers al vieţii.
În comunitatea tradiţională pregătirile pentru sărbătoarea Paştelui încep încă din prima zi a Postului
Mare, care durează şapte săptămâni. Ciclul pascal se continuă după Duminica Învierii, cu încă şapte
săptămâni, până la Înălţare.
Fiecare dintre aceste săptămâni este punctată de sărbători cu rezonanţă în calendarul religios, dar şi de
obiceiuri populare sau de gesturi şi acte mărunte menite să influenţeze pozitiv mersul lucrurilor sau să
remedieze abaterile de la regulile impuse de calendarul popular.
Complexitatea acestor manifestări precum şi înterferenţele dintre calendarul popular şi cel religios
reprezintă o trăsătură esenţială a sărbătorilor tradiţionale româneşti.
•Săptămâna Mare, Săptămâna Patimilor
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1.Prima zi a Postului Mare se mai numeşte si Lunea curată, zi in care potrivit tradiţiei, oamenii
obişnuiesc să purifice, să cureţe spaţiul in care trăiesc.
2. Marţea Seacă Tradiţii:Se ţine pentru a nu seca grânele şi ca să nu sece laptele vacilor.
3. Miercurea Paştelor-Joimăriţa. În acestă zi începe să se manifeste o divinitate feminină care
controlează torsul, denumită Joimăriţă sau Joimărică. Despre ea se spune că este soră cu Muma Pădurii.
Rolul Joimăriţei este acela de a pedepsi fetele leneşe sau nevestele tinere care nu au terminat muncile
casnice specifice perioadei de iarnă.
Obiceiuri:
• Colindatul cu Câlţii-Mâlţii (Dolj)
Formă de colindat specific Olteniei cu funcţie de satirizare a femeilor care nu au terminat de tors.
Acest obicei avertizează asupra pedepselor severe ale Joimăriţei. În seara de miercuri spre joi, după apus,
grupuri de copii colindă câte doi din casă în casă, sunând din clopoţei. Textul performat este unul simplu,
enunţând pe un ton satiric necesitatea finalizării torsului câlţilor precum şi răsplata aşteptată de către cei
care colindă: "Câlţii-Mâţii,/ Toarce câlţii!/ Ori i-ai tors,/ Ori i-ai ros. (...) Să te-nduri şi să ne dai/ Cele
ouă-ncondeiete (...)". Copiii primesc ouă care vor fi înroşite în ziua de vineri (comuna Izbiceni-jud. Olt
dar si in satele învecinate (Giuvărăsti, )).
4. Joia Mare - Joia Neagră; Joia Verde; Moşii de Joimari; Nunta Urzicilor, Joia Mare, numită şi Joia
Patimilor sau Joia Neagră, este ultima joi din Postul Paştelui. Toate slujbele, pomenirile si parastasele care
au început în prima sâmbătă a Postului Mare, durează numai până în Joia Mare, zi în care se pomenesc din
nou, morţii. Se obişnuieşte să se ducă la biserică colivă şi colaci, băutură şi mâncare, care se sfinţesc şi se
dau de pomană, de sufletul morţilor. Joia Mare este considerată o zi binefăcătoare şi apărătoare a morţilor.
De aceea, morţii vin în fiecare an în această zi la vechile lor locuinţe, unde stau până în sâmbata dinainte
de Rusalii. Se crede că, în această zi, se deschid mormintele şi spiritele celor adormiţi vin la familiile lor şi
petrec Paştele cu cei vii, unde rămân până la Rusalii. Altă credinţă este aceea că vin „joimăriţele“ şi verifică
dacă femeile şi fetele şi-au tors cânepa. Menirea lor este să le pedepsească pe cele leneşe. Deoarece în Joia
Mare de obicei nu e prea cald dimineaţa, se fac focuri în curtea casei, pentru ca morţii să se poată încălzi.
Este un semn al iubirii şi respectului pentru cei adormiţi, care nu sunt uitaţi de cei dragi nici înainte, şi
nici în timpul Sărbătorilor de Paşti. Conform tradiţiei, înroşirea ouălor de Paşti se face în Joia Mare,
pentru că se spune că ouăle fierte si vopsite în această zi se pot păstra pe tot parcursul anului, fără să se
strice. Se mai spune că după Joia Mare urzicile (mâncare de post) nu mai sunt bune de mâncat, pentru că
încep să înflorească (“nunta urzicilor”). Există credinţa că nu este bine să dormi în Joia Mare, căci cine
doarme în această zi va fi leneş tot anul. În special dacă doarme o femeie, va veni Joimăriţa care o va
pedepsi să nu poată munci tot anul.
Ouăle roşii de Paşti nu pot lipsi de pe masă nici unui bun creştin la această sărbătoare. Legendele
creştine leagă simbolul ouălor roşii de patimile lui Iisus. Se spune că atunci cînd Iisus a fost bătut cu pietre,
cînd acestea l-au atins, s-au transformat în ouă roşii. Si se mai spune ca Sf. Maria, venind să-şi vadă Fiul
răstignit, a adus nişte ouă într-un coş, care s-au însângerat stând sub cruce. Se povesteşte că dupã ce Iisus a
fost răstignit, rabinii farisei au făcut un ospăţ de bucurie. Unul dintre ei ar fi spus: "Când va învia cocoşul
pe care-l mîncam si ouăle fierte vor deveni roşii, atunci va învia Iisus". Nici nu şi-a terminat bine vorbele
si ouăle s-au şi fãcut roşii, iar cocoşul a început să bată din aripi.
Răstignirea şi învierea reprezintă eterna legătură dintre moarte si viaţă, aşa precum renaşte natura în
fiecare primăvară, cînd se reia ciclul vieţii. Oul, el însuşi purtător de viaţă, devine un simbol al regenerării,
al purificării, al veşniciei. În tradiţia populară românească se crede că ouăle de Paşti sunt purtătoare de
puteri miraculoase: ele vindecă boli si protejează animalele din gospodărie.
Specific zonei Olteniei, este obiceiul dăruirii de ouă la masă în ziua de Paşte de către fini naşilor, dar
mai ales, la horă, de către fete feciorilor . Astăzi, obiceiul dăruirii a cunoscut modificări şi au apărut şi
sărbători săteşti de ciocnire a acestora. Încondeierea ouălor, obicei precreştin perpetuat peste timp, este
una dintre cele mai reprezentative tradiţii practicate în satele judeţului Olt.
Sunt adevărate întreceri pentru a realiza ouă cât mai ingenios încondeiate. Semnificaţia diferitelor
motive „scrise“ are rădăcini străvechi. Printre acestea, amintim motivul solar (ca simbol al primăverii, al
luminii şi al bucuriei de viaţă), „calea rătăcită“, „hora“, „Naşterea Domnului“, crucea sau „Scena Învierii“.
Deşi este un obicei practicat în special de femei, în centrul de ceramică de la Oboga el este practicat şi de
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bărbaţi, care s-au inspirat din motivele ornamentale de pe ceramică . Odinioară, ouăle de Paşti erau
vopsite în culori vegetale,astăzi se folosesc mai mult cele chimice. Culorile vegetale erau preparate după
reţete străvechi, transmise din generaţie în generaţie, cu o mare varietate de procedee şi tehnici. Plantele
folosite în acest scop, în funcţie de momentul când erau recoltate, de timpul de uscare şi de modul în care
erau combinate, ofereau o gama extrem de variatã de nuanţe.Ouăle se ciocnesc la masa de Paşti (în toate
cele trei zile ale sărbătorii) după un anumit ritual : persoana mai în vîrstă (de obicei bărbatul) ciocneşte
capul oului de capul oului ţinut în mînă de un comesean, în timp ce rosteşte cunoscuta formulă “Hristos a
Înviat !”, la care se raspunde cu: “Adevarat a Înviat !”
5. Vinerea Mare - Vinerea Seacă; Vinerea Sântoaderului; Vinerea Furnicilor; Vinerea Ierbii; Vinerea
Omanului.
Vinerea Mare este ultima vineri dinaintea Sărbătorii de Paşti (din Săptămîna Mare ) şi se mai numeşte şi
Vinerea Patimilor ( ziua patimilor şi răstignirii lui Iisus) sau Vinerea Seacă (pentru că e zi de post negru
pentru cei mai mulţi români, adică nu mănâncã şi nu beau nimic toată ziua).Postul negru este ţinut în
credinţa că Dumnezeu îl va feri pe cel care posteşte de toate bolile, îl va face să fie sănătos şi să-i meargă
bine tot restul anului. În timp ce oamenii mai în vârstă se spovedesc şi se împărtăşesc de mai multe ori pe
an, cei tineri merg pentru aceste lucruri doar o dată pe an, în Vinerea Paştilor. Conform tradiţiei, Vinerea
Mare este ziua scăldatului: se crede că cel care se cufundă de trei ori în apă rece în Vinerea Seacă, va fi
sănătos tot anul. Se spune că dacă plouă în Vinerea Seacă anul va fi bogat, cu recolte îndestulătoare, iar
dacă nu plouă, anul va fi secetos, neroditor. În Vinerea Patimilor, Vinerea Mare, o tradiţie care nu s-a
pierdut este ducerea de flori la biserică pentru Hristos şi trecerea pe sub masă de 3 ori, ce semnifică
potignirile pe care le-a avut Mântuitorul atunci când şi-a cărat în spate propria cruce pentru răstignire În
acestă săptămană mare, tradiţia este ca toate gospodinele să facă curăţenie generală în casă, în curte şi
grădini, simbol al renaşterii.
6. Sâmbăta Mare
Tradiţii:
• Pasca
În unele zone pasca se face în Sâmbăta Mare. Din anafura de Paşti sau din crucea paştei se spune că a
făcut Dumnezeu, în Sâmbăta Paştelui, toate florile şi toate seminţele (cerealele). A sfărâmat crucea de la
pască mărunt şi a aruncat în părţi peste lume şi toate au răsărit. Crucea de la pască se păstrează, iar atunci
când se apropie o furtună mare, se face cruce cu ea în direcţia grindinei şi se spune: "Cum s-a schimbat
pasca la faţă în cuptor, aşa să se schimbe şi furtuna care vine. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, pentru
că Iisus Hristos s-a răstignit pe cruce".
• Paştele Blajinilor
Cojile de ouă consumate în această zi se aruncă pe o apă curgătoare. Ele vor da de ştire Blajinilor că a
sosit Paştele. Din cojile de ouă roşii se înfruptă şi cei care au murit spânzuraţi sau înecaţi.
• Deschiderea cerurilor
Se spune că în noapte de Paşti, la miezul nopţii, se deschide în fiecare an cerul. Cine priveghează în
această noapte, dacă va vedea cerul deschis, va primi de la Dumnezeu tot ce va cere.
În Sâmbăta Mare spre Duminica Invierii, toată lumea merge la biserică pentru a asista la Învierea
Domnului, pentru a lua lumină ca să o ducă la cimitir morţilor din familie, dar şi acasă, pentru a avea
lumină în viaţă şi în suflet, pentru a lua tradiţionalele Sfinte Paşti - anafura sfinţită şi pentru a lua flori
sfinţite, dintre cele care au fost duse în Vinerea Mare la biserică, pentru a le pune acasă la icoane.
•Ziua de Paşti, Învierea
Tradiţii:
• Spălatul ritual
După Înviere, în Oltenia, ca să poată primi Paştele, cei care n-au fost la biserică trebuie să se purifice,
spalându-se ritualic cu apa în care s-au pus un ou roşu, un ou alb şi o monedă de argint. Astfel, ei
împrumută roşeata oului - vitalitatea. Oltenii pun ouale în apa dintr-un castron mai mare şi se spală pe
faţa, şi se freacă cu oul pe obraji ca să fie siguri de "transferul” roşetei. Banul se pune pentru spor, belşug
si strălucire, iar oul, pentru rodnicie si fertilitate. Abia după acest moment ritualic, familia se poate aşeza
la masă. De pe masa de Paşte nu pot lipsi: ouăle roşii, caşul de oaie, salata cu ceapă verde şi ridichii, drobul
şi friptura de miel, pasca umplută cu brânză sau smântâna şi mai nou, cu ciocolată. În prima zi de Paşti
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există obiceiul de a se purta haine noi în semn de respect pentru această aleasă sărbătoare, dar şi pentru că
ea semnifică primenirea trupului şi a sufletului, aşa cum se primeneşte întreaga natură odată cu primăvara.
Luni si marţi se fac vizite. Cei căsătoriti se duc cu pască la rude, pentru a le anunţa Învierea. De obicei,
se duc cei tineri la cei mai în vârsta. Se spune că cine se naşte de Paşte, când se trag clopotele, va avea
noroc în viaţă. Celui care moare în ziua de Paşte sau în saptamâna urmatoare (Săptamâna Luminată) îi vor
fi iertate toate păcatele, ducându-se direct în Rai, care este deschis în această perioada. În ziua de Paşte nu
trebuie să dormi, pentru că vei fi somnoros tot anul. De asemenea, se spune ca nu e bine să pui mâna pe
sare, pentru că îţi vor asuda mâinile la vară. Se spune că în cele trei zile de Paşte ard în cer, nevăzute, trei
candele mari.
Obiceiuri:
• Ciocnitul ouălor roşii
În unele zone, oamenii se adună în curtea bisericii ca să ciocnească ouăle, urmând diferite reguli. Ouăle
sunt examinate cu atenţie şi se alege oul cu coaja cea mai puternică (oul de găină are coaja cea mai subţire).
Oul care se sparge îi rămâne celui care are oul întreg. Uneori copiii ciocnesc ouăle pe bani: cel cu oul spart
îi dă un bănuţ celui cu oul întreg.
Încondeierea, roşirea ouălelor pentru Sărbătorile Pascale reprezită pentru noi românii un mod de
recunoaştere a divinităţii creştine, acţiuni care se desfăşoară an de an cu multă plăcere şi credinţă.
Noaptea când se trăieşte Minunea Minunilor:Învierea Domnului,oameni de la sate, oameni de la oraşe,
săraci si bogaţi, tineri şi mai puţin tineri, femei şi bărbaţi, copii şi bunici, cu toţii imbracă haine noi
,păstrand tradiţia ca de Paşti să te înnoieşti, si se îndreaptă în grupuri spre lăcaşurile de cult. Bisericile
devin neîncăpătoare. Dintr-o dată se aude îndemnul preoţilor:"Veniţi de luaţi lumină!".Este o ocazie în
care unul altuia trebuie să-şi dăruiască un zambet cu lumanarea întinsă, pentru ca flacăra să devină mai
puternică. Se anunţă Minunea:"Hristos a înviat!".
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Dinu Stănciulescu Violeta Elena
Prof. înv. Preşc. Grădiniţa “Inocenţa” Găeşti, Dâmboviţa
Sărbătorile sunt un prilej de bucurie, de împăcare sufletească, lumina sfântă din noaptea Învierii
Mântuitorului călăuzindu-ne spre o viaţă mai bună, lipsită de griji. Pe lângă aspectul religios al sărbătorii
Învierii Domnului există şi o dimensiune populară, a datinilor străbune, fiecare zonă a ţării noastre având
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tradiţii populare specifice, a căror varietate reflectă multiplele posibilităţi şi forme de laudă adusă lui
Dumnezeu.
Lumânarea
În noaptea de Înviere, credincioşii care merg la biserică au grijă să vină cu lumânări pentru „a lua
lumină”. Din candela aflată pe Sfânta Masă, preotul aprinde o lumânare, apoi, ieşind la credincioşi, le
adresează chemarea: „Veniţi de primiţi lumina!” Astfel, în noaptea Învierii, toate lumânările aprinse din
biserică, pe care creştinii le ţin în mâini pe toată durata slujbei, sunt, de fapt, o singură lumină, Lumina lui
Hristos care luminează tuturor. Aceasta este dusă de fiecare la casa sa. Mulţi creştini păstrează restul de
lumânare rămasă nearsă din noaptea Învierii şi o aprind în cursul anului în timp de furtună sau în cazul în
care au un mare necaz în casă. Se poate folosi şi la primirea Sfintei Împărtăşanii.
Mielul pascal
Tradiţia moştenită din moşi strămăşi în ţara noastră este ca masa din zilele Paştilor să conţină preparate
din carne de miel, încât aproape nu poate fi gândită această sărbătoare separată de mielul sacrificat cu acest
prilej. De ce a fost ales acest animal şi nu altul? Pentru că mielul, prin chipul lui, exprimă blândeţea şi
nevinovăţia.
Ouăle roşii
Ouăle roşii nu lipsesc de Paşti de pe masa creştinilor, dar nici din biserică, unde sunt aduse pentru a fi
binecuvântate la sfârşitul slujbei de Înviere. În perioada pascală, creştinii ciocnesc ouă roşii, rostind unii
către alţii: „Hristos a înviat!”, „Adevărat a înviat!”
Originea colorării ouălor se pierde în negura epocii precreştine, din timpul când anul nou se serba la
echinocţiul de primăvară. Ele erau date în dar, ca simbol al echilibrului, creaţiei şi fertilităţii. Obiceiul
colorării ouălor s-a transmis creştinilor, fiind păstrat până în zilele noastre.
Oul roşu simbolizează Învierea Domnului. După cum puiul de găină sparge coaja oului şi iese la viaţă,
aşa şi Hristos, sfărâmând porţile iadului, a ieşit din mormânt devenind începătură a învierii oamenilor,
garanţia învierii tuturor.
Tradiţia a păstrat mai multe legende care leagă ouăle roşii de Patimile şi Învierea Domnului. Una
dintre ele spune că pietrele cu care l-au bătut evreii pe Hristos, lovindu-se de El, s-au transformat în ouă
roşii. Potrivit unei alte legende, după ce a fost răstignit Mântuitorul, cărturarii şi fariseii au făcut un ospăţ
de bucurie. În timp ce mâncau, unul dintre ei a spus în batjocură: „când va învia cocoşul acesta pe care îl
mâncăm, iar ouăle acestea fierte vor deveni roşii, atunci va învia şi Iisus”. Nu a terminat însă bine de rostit
aceste cuvinte că ouăle au devenit roşii, iar cocoşul a început să bată din aripi.O altă istorisire despre oăle
roşii este că în timp ce se afla pe cruce a venit la Iisus Maria Magdalena cu un coş plin cu ouă albe. Ea a
aşezat coşul la picioarele Mântuitorului şi a început să plângă. Din rănile lui Iisus a curs sânge pe ouăle din
coş şi acestea s-au înroşit.
Pasca
Pasca este un cozonac special care se coace de către gospodinele creştine numai o dată pe an, de Sfintele
Paşti. Ea are formă rotundă, amintind de coroana lui Hristos, sau dreptunghiulară, asemănătoare
mormântului în care a fost aşezat. La mijloc are imprimată o cruce, iar pe margini este împodobită cu
aluat împletit.
Indiferent de obiceiuri şi zonă, Sărbătoarea Paştelui marchează fiecare creştin, aducându-l mai aproape
de semeni şi de cei dragi În familie, fiecare împlineşte datinile primite din bătrâni. De la toleranţă şi iertare
la spovedanie, împărtăşanie şi până la pregătirea coşului pascal din noaptea Învierii - Paştele este o punte
de legătură între trecut şi prezent.
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Marin Gheorghiţa
Prof. înv. preşcolar, Grădiniţa “Inocenţa” Găeşti, Dâmboviţa
Sărbatoarea Paştelui este cea mai mare sărbătoare a creştinătaţii. Pregătirea pentru a întâmpina cum se
cuvine acest mare praznic începe cu patruzeci de zile înainte, odată cu începutul postului. Această
perioadă este una de curăţire, de linişte sufletească şi de rugăciune. Însă perioada cea mai intensă a Paştelui
o reprezintă ultima săptămână denumită şi “Săptămâna mare” sau “Săptămâna Patimilor”. În această
săptămână au loc anumite activităţi tradiţionale şi specifice Sărbătorii Pascale. În Săptămâna Mare se face
curaţenie generală în gospodării. Casele trebuie să strălucească de curaţenie pentru că ele "te blestemă dacă
Paştile le prind necurăţate".
În lunea Săptamânii Mari se scoate totul la aerisit, se lipesc si se văruiesc casele iar mobilierul este spălat
şi reparat. Până miercuri, inclusiv, sunt permise muncile în câmp. După această zi bărbaţii muncesc pe
lângă casă, ajutându-şi soţiile la treburile gospodăreşti.
În Joia Mare, data limită slujbelor speciale dedicate morţilor, fiecare familie duce la biserică prescuri,
colaci, vin, miere de albine şi fructe pentru a fi sfinţite şi împărţite. Joia Mare este ziua în care, de regulă,
se prepară cele mai importante copturi pascale: pasca, cozonacii cu mac şi nucă. Pasca, cea mai importantă
coptură rituală a Paştelui, se face din făină de grâu de cea mai bună calitate, cernută prin sita deasă, şi are,
cel mai adesea, forma rotundă. Aluatul dospit se pune în tăvi speciale pentru pască, după care, de jur
împrejur, se aşează aluatul împletit din două sau trei sucituri şi se lasă totul la crescut. În mijlocul tăvii se
aşează, apoi, brânza de vacă, pregatită cu zahăr, ouă, mirodenii şi stafide. Peste brânza se face o cruce, din
acelaşi aluat împletit, împodobită cu ornamente în formă de floare. Se unge totul cu ou şi se coace în
cuptorul încălzit.
Joia Mare este cunoscută mai ales, în cultura populară ca ziua în care se înroşesc ouăle; pentru că se
spune că ouăle înroşite sau decorate în această zi nu se strică tot anul. De asemenea, oamenii cred că aceste
ouă sfinţite şi îngropate lângă casă o apără de piatră. Înainte de a fi vopsite, ouăle se spală cu detergent, se
clătesc, se lasă la uscat, apoi se fierb în vopsea. Pe lângă ouă roşii, românii mai vopsesc ouăle şi în galben,
verde, albastru. Unele gospodine pun pe ou o frunză, apoi îl leagă într-un ciorap subţire şi aşa îl fierb, ca
să iasă "cu model".
Mai demult, ouăle se vopseau cu coji de ceapă, cu sunătoare, cu coaja de crin roşu sau cu flori de tei;
luciul li se dădea ştergându-le, după ce s-au fiert, cu slănină sau cu untură.
Vinerea Mare (Vinerea Paştilor, Vinerea Patimilor) este zi de mare doliu a întregii creştinatăţi pentru
că în această zi a fost răstignit şi a murit Iisus Hristos. Zi aliturgică, pentru că Liturghia reprezintă jertfa
nesângeroasă a lui Hristos, în chipul pâinii şi al vinului, iar cele două jertfe nu se pot aduce în aceeasi zi. În
seara acestei zile se oficiază denia Prohodului Domnului. La finalul slujbei Prohodului se înconjoară
biserica după preotul care poartă Epitaful în spate, în amintirea drumului făcut de Iisus Hristos către
Golgota purtând crucea pe spate.
În mijlocul bisericii se scoate Sfantul Epitaf (care-l reprezintă mort pe Mântuitorul, înconjurat de
Apostoli şi Maica Domnului) pe sub care toată lumea trece, până în după-amiaza zilei de sâmbătă. În zorii
zilei de Înviere este dus din nou în Sfântul altar şi este aşezat pe sfânta masă, unde rămâne până în
miercurea dinaintea Înalţării Domnului.
Se spune că pe cei ce trec de trei ori pe sub Sfantul Aer nu-i doare capul, mijlocul şi spatele în cursul
anului, iar dacă îşi şterg ochii cu marginea epitafului nu vor suferi de dureri de ochi.
Sâmbăta Mare este ultima zi de pregătire a Paştilor, când femeile trebuie să pregătească majoritatea a
mâncărilor, să facă ultimele retuşuri la hainele noi pe care urmează să le îmbrace în zilele de Paşti. De
obicei, în Sâmbăta Mare are loc şi sacrificiul mielului, din carnea căruia se pregătesc mâncări tradiţionale:
drobul, friptura şi borşul de miel.
Principala grijă a oamenilor, înaintea Paştilor, este aceea de a-şi înnoi hainele, fiecare gospodină
trebuind să aibă o camaşă nouă, cusută în mod special, iar barbaţii măcar o pălarie nouă.
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Sâmbăta seara fiecare gospodină îşi pregateşte cu grijă coşul ce urmează a fi dus la biserică, pentru
sfinţire. în el aşază un prosop curat si o lumânare albă, apoi ouă roşii, pasca, cozonac,ouă încondeiate. În
noaptea de Înviere majoritatea creştinilor merg la biserică pentru a primi lumina pe care o duc apoi şi la
mormintele celor adormiţi, dar şi acasă. În ziua de Paşti creştinii servesc masa tradiţională în familie,
ciocnesc ouă şi gustă din preparatele dinainte pregătite. Din această zi şi până în ziua Înălţării creştinii se
salută cu “Hristos a înviat!”, răspunsul fiind “Adevărat a înviat!”
Bibilografie
http://www.crestinortodox.ro
G. Poboran, Sarbatorile romane si romane, Slatina, Ed. Humanitas, 1914, p. 116
B. Craciun, Sfintele Pasti in datini si obiceiuri, Iasi, Ed. Portile Orientului, 1994

Obiceiuri din Săptămâna Mare
Educ. Mia Antinie
Gradiniţa cu PP Nr. 41, Sibiu
Postul Pastelui se incheie cu Saptamana Mare, a patimilor lui Hristos. In Saptamana Mare se face
curatenie generala in gospodarii. Curtile sunt maturate, surile sunt curatate de gunoaie, gardurile sunt
reparate, santurile sunt curatate de namol si adancite. Casele trebuie sa straluceasca de curatenie pentru ca
ele "te blestema daca Pastile le prind necuratate".
In lunea Saptamanii Mari se scoate totul la aerisit, se lipesc si se varuiesc casele iar mobilierul este spalat
si reparat.
Pana miercuri, inclusiv, sunt permise muncile in camp. Dupa aceasta zi barbatii trebaluiesc pe langa
casa, ajutandu-si nevestele la treburile gospodaresti.
In Joia Mare, data limita slujbelor speciale dedicate mortilor, fiecare familie duce la biserica colaci,
prescuri, vin, miere de albine si fructe pentru a fi sfintite si impartite, apoi, de sufletul mortilor, parte
preotului, parte satenilor aflati la biserica, in cimitir sau pe la casele lor.
Pana la Joia Mare, femeile se straduiau sa termine torsul de frica Joimaritei care, in imaginarul popular
era o femeie cu o infatisare fioroasa ce pedepsea aspru lenea nevestelor sau a fetelor de maritat. Uneltele de
tortura ale Joimaritei erau caldura, oala cu jaratec, vatraiul sau carligul pentru foc. Aceasta fiinta
mitologica folosea mijloace cumplite de tortura: ardea degetele si mainile fetelor si femeilor lenese, le
parlea parul si unghiile si incendia fuioarele de canepa gasite netoarse. De multe ori nici flacaii lenesi, cei
care nu terminau de reparat gardurile sau nu ingrijeau bine animalele pe timpul iernii, nu erau iertati de
aceste pedepse. De fapt, Joimarita era, la origini, o zeitate a mortii care supraveghea focurile din Joia Mare
si care, treptat, a devenit un personaj justitiar ce pedepsea lenea si nemunca.
Conform traditiei, in noaptea ce premerge Joia Mare sau in dimineata acestei zile se deschid
mormintele si sufletele mortilor se intorc la casele lor. Pentru intampinarea lor se aprindeau focuri prin
curti, in fata casei sau in cimitire, crezandu-se ca, astfel, ei aveau posibilitatea sa se incalzeasca. Focurile de
Joi-Mari erau ruguri funerare aprinse pentru fiecare mort in parte sau pentru toti mortii din familie si
reprezentau o replica precrestina la inhumarea crestina din Vinerea Mare.
Aceste focuri se deosebesc de focurile ritualice de peste an - focurile de Mucenici, de Lasatul Secului, de
San - George sau de Sanziene. Ele se faceau din plante considerate a avea virtuti magice ( alun, boz, tei) ce
erau adunate de catre copii sau de catre tinerele necasatorite. Focurile se inconjurau cu tamaie si agheasma,
in jurul lor se asezau scaune "pentru mortii ce urmau sa soseasca" si se dadea de pomana copiilor, vecinilor
si rudelor. Obiceiul se mai pastreaza in unele sate din zona montana a Bucovinei (Moldovita, Paltin,
Argel, Vama, Brodina de Sus etc), purtand denumirea de "incalzitul mosului" dar, de cele mai multe ori,
semnificatiile sale nu mai sunt cunoscute, el avand mai ales caracter de divertisment.
Joia Mare este ziua in care, de regula, se prepara cele mai importante copturi pascale: pasca,cozonacii
cu mac si nuca si babele coapte in forme speciale de ceramica. Pasca cea mai importanta coptura rituala a
107

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

Pastelui, se face din faina de grau de cea mai buna calitate, cernuta prin sita deasa, si are, cel mai adesea,
forma rotunda. Aluatul dospit se pune in tavi speciale pentru pasca, dupa care, de jur imprejur, se aseaza
aluatul impletit din doua sau trei sucituri si se lasa totul la crescut.
In mijlocul tavii se aseaza, apoi, branza de vaca, pregatita cu zahar, oua, mirodenii si stafide. Peste
branza se face o cruce, din acelasi aluat impletit, impodobita cu ornamente in forma de floare. Se unge
totul cu ou si se coace in cuptorul incalzit. Alta data, cojile oualor folosite la pasca nu se aruncau si nici nu
se ardeau. Ele se strangeau cu multa grija intr-un vas special si se aruncau in Sambata Pastelui pe o apa
curgatoare crezandu-se ca, astfel, gainile si puii aveau sa fie paziti de uliu peste vara. Se mai credea ca, in
felul acesta, se dadea de stire Blajinilor - popor mitic care traia sub pamant - ca se apropie cea mai mare
sarbatoare a crestinilor.
Ultima vineri din Postul Mare este numita in Bucovina Vinerea Pastilor, Vinerea Patimilor, Vinerea
Neagra, Vinerea Seaca sau Vinerea Mare. Conform traditiei crestine, este, ziua in care Iisus a fost rastignit
si a murit pe cruce pentru rascumpararea neamului omenesc de sub jugul pactului stramosesc. Din aceasta
cauza Vinerea Mare este zi de post negru.
In Vinerea Mare este interzis a se face copturi. Exista credinta ca daca cineva se incumeta a coace in
aceasta zi face mare pacat iar coptura nu este mancata nici macar de pesti.
In Vinerea Mare, dimineata, inainte de rasaritul soarelui, oamenii alergau desculti prin roua sau se
scaldau tainic in ape curgatoare crezand ca, in felul acesta, vor fi sanatosi pe tot parcursul anului. Seara,
insa, intreaga suflare a satului bucovinean mergea la biserica pentru a participa la slujba de scoatere a
aerului si pentru a trece pe sub acesta. in scopuri terapeutice.
Sambata Mare este ultima zi de pregatire a Pastilor, cand femeile trebuie sa pregateasca marea
majoritate a mancarilor, sa deretice prin incaperi si sa faca ultimele retusuri la hainele noi pe care urmau sa
le imbrace in zilele de Pasti. De obicei, in Sambata Mare are loc si sacrificiul mielului, din carnea caruia se
pregatesc mancari traditionale: drobul, numit in Bucovina cighir, friptura si borsul de miel.
Sambata seara fiecare gospodina isi pregateste cu grija cosul ce urmeaza a fi dus la biserica, pentru
sfintire.
In el asterne un stergar curat si aseaza o lumanare alba, apoi oua rosii, pasca, cozonac,oua incondeiate,
o bucata de slanina, muschi de porc, sunca special preparata, zahar, faina, salata de hrean cu sfecla rosie
fiarta, sare, cativa catei de usturoi, o ramura de busuioc, un fir-doua de breaban (numit brebanoc sau
barbanoc), carnati, un miel din aluat copt intr-o forma speciala etc.
Totul se acopera cu cel mai frumos stergar pe care il are gospodina, semn de pretuire a sarbatorii
pascale dar si de mandrie personala.

Tradiţii şi obiceiuri de Paşte în Valea Jiului
prof. Gherlan Monteola
prof. Mikloş Mihaela
Şcoala Gimn. Nr. 7, Col. Ec. „Hermes” Petroşani
Paştele este o sărbătoare religioasă creştină, cea mai sfântă din calendarul creştin, ce comemorează
Învierea lui Iisus Hristos, la trei zile după crucificarea Sa în Vinerea Sfântă, lucru care marchează sfârşitul
postului Paştelui. Într-o lume prea ocupată şi cu mult prea multe griji, Paştele este sărbătoarea care aduce
linişte sufletească. Farmecul deosebit este dat atât de semnificaţia religioasă (şansa de mântuire), cât şi de
tradiţii: ouăle roşii, iepuraşul, masa cu mâncăruri tradiţionale, slujba de Înviere.
Cuvântul "paşte" îşi are etimologia în cuvântul ebraic "pesah" care înseamnă trecere. Paştele
evreilor marca trecerea poporului ales prin Marea Roşie, din robia Egiptului în pământul fagăduinţei,
Canaan. Paştele creştinilor este sărbătoarea Învierii Domnului, simbolul învigerii morţii.
Săptămâna dinaintea Paştelui, cunoscută şi ca Săptămâna Mare, este, ca de altfel întreaga
Sărbatoare a Paştelui, plină de semnificaţii. Tradiţia spune că în Săptămâna Patimilor trebuie să se facă
curăţenie: se curăţă curţile, se adâncesc şi se curăţă şanţurile, se văruiesc casele, se spală perdelele şi
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mobilierul, se şterg geamurile, se aerisesc hainele, aşternuturile sau covoarele. Mai mult, bărbaţii muncesc
la câmp până în Joia Mare, iar apoi îşi ajută nevestele la treburile casnice. Fiecare zi a acestei Săptămâni
simbolizează ceva, însă cele mai importante sunt Joia şi Vinerea.
În Joia Mare oamenii se spovedesc şi se împărtăşesc. Seara, lumea se duce la priveghi, iar la Denie
(când se vine cu flori la biserică şi se trece de 3 ori pe sub masă) oamenii vin imbrăcaţi cu haine de doliu
(haine din pânză albă cusute cu negru). În această zi se pot vopsi ouăle.
În Vinerea din Săptămâna Patimilor, Vinerea Mare, se ţine post negru şi nu se lucrează nimic, iar
la biserică nu se trag clopotele. Ziua de vineri se încheie cu Prohodul Domnului, iar la sfârşitul slujbei se
înconjoară biserica cu Sfântul Aer, pe sub care trec apoi credincioşii. Sâmbata Mare este ultima zi de
pregatire a Paştelui. Se pregătesc mâncărurile tradiţionale: drobul, friptura de miel şi borsul de miel. Unul
dintre obiceiuri (care place doamnelor şi domnişoarelor) vorbeşte de faptul că în noaptea de Înviere şi în
zilele de Paşti este obligatoriu să porţi ceva nou: femeile o cămaşă, iar bărbaţii o pălărie nouă. Spre miezul
nopţii se merge la biserică pentru a lua Lumină şi apoi se revine acasă. La masa de Paşti se adună toată
familia, unde se mănâncă miel şi cozonac.
Obiceiuri dăinuind de sute de ani se întâlnesc şi în zilele noastre datorită momârlanilor din Valea
Jiului. De la straiele populare până la datini şi obiceiuri, în aceste locuri s-au păstrat cu sfinţenie tradiţii
străvechi.
După ce în fiecare zi a Săptămânii Mari credincioşii ţin post şi merg la slujbele din fiecare seară, ce
poartă denumirea de Denii, în Joia Mare, în Valea Jiului are loc pregătirea paştelui (pască), pentru ca acesta
să fie sfinţit şi să ajungă până în dimineaţa de duminică şi la păstorii care se află în munţi.
În comunităţile de momârlani care trăiesc in Valea Jiului, de Sfintele Sărbători de Paşte, tradiţiile
şi obiceiurile moştenite de secole se mai păstrează şi în zilele noastre.
Împodobitul crucilor din cimitir
Un obicei străvechi, dar mai puţin cunoscut, al comunităţilor de momârlani din zona Petroşani, care se
păstrează şi azi, îl reprezintă împodobitul crucilor din cimitire, în Săptămâna Mare. Acest obicei este
păstrat de pe vremea dacilor. Crucile din cimitire trebuie împodobite pentru ca şi cei plecaţi la cele veşnice
să poată sărbători Învierea Domnului. Obiceiul este unic în ţară.
La acest ritual ia parte întreaga familie. Acum, momârlanii fac curăţenie şi împodobesc crucile din
cimitir cu flori, în semn de omagiu adus celor dragi care au murit.
Odată împodobite crucile, cimitirele momârlăneşti au o altă înfăţişare, care le distinge de toate celelalte
din Valea Jiului. Împodobitul crucilor este moştenit din moşi-strămoşi, iar cei care îngrijesc mormintele
sunt consideraţi oameni gospodari. Momârlanii spun că astfel arată intregii lumi că respectă şi cinstesc
memoria morţilor. Localnicii cred că, aşa cum Iisus a înviat şi s-a întors printre cei vii, şi sufletele celor
care s-au ridicat la ceruri se vor întoarce pentru a veghea asupra lor în Noaptea de Înviere.
”Aşa cum facem curăţenie în case, trebuie să curăţăm şi cimitirul. Împodobitul crucilor este un semn al
credinţei în învierea morţilor”, afirma un momârlan din Livezeni.
În joia dinaintea Paştelui, localnicii merg la mormintele care se găsesc fie în curtea bisericii, fie în
grădina din spatele casei. Se sapă mormintele, se sădesc flori, iar crucile confecţionate din lemn se
împodobesc în partea de sus cu o basma nouă în formă de romb, în mijlocul căreia se aşează o icoană cu
Maica Precistă şi cu Iisus.
”Îmi aduc aminte de când eram copil, cum veneam la împodobit cu moşu-meu. Am acasă poze vechi de
atunci şi tot timpul le privesc cu drag, pentru că îmi amintesc de acele vremuri”, povestea un momârlan
mai în vârstă.
Joi Mari – Aujmările
Joia Mare este ziua în care Iisus a spălat picioarele ucenicilor lui, cei 12 apostoli, după care au luat cina
cea de taină. Iisus le-a spus apostolilor că unul dintre ei îl va vinde.
În Joia Mare, momârlanii prepară Paştele, ca să fie sfinţit şi să ajungă până în dimineaţa primei zile de
Paşte şi la păstorii care se află în munţi.
Joi Mari sau Aujmările, se ţineau în toată Valea Jiului şi în satele din împrejurimi.
În joia Paştelor, seara, grupuri de băieţi se strângeau pe dealurile aflate de o parte şi de alta a unui râu.
Luau o roată veche de car, iar mai nou, una de cauciuc, în care aşezau iarbă uscată îmbibată în motorină
sau benzină. Această roată se împodobea, după care băieţii „strigau” defectele unor fete din sat, făcând
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referire la comportamentele negative ale acetora şi la modul în care îşi confecţionau şi coseau cămăşile,
cum îşi „cutau” (călcau) poalele. De la modul în care se strigau feciorii în această seară: „Auzi, mări!”, vine
denumirea de Aujmări. Când terminau de „strigat”, dădeau foc la roată, apoi îi dădeau drumul pe deal în
jos şi coborau după ea, întâlnindu-se în vale sau în sat. Acolo începea jocul. Se dansa, se cânta din fluier şi
se cinstea lumea cu băutură.
În alte părţi, se făcea focul pe locul arabil din spatele casei. Se greblau uscăturile, se strângeau într-o
movilă, apoi li se dădea foc. În jurul focului se puneau scaune mici de lemn, o oală de lut cu apă şi una cu
vin. Când se aprindea focul, toţi se îndepărtau de acesta, pentru a nu supăra sufletele morţilor. Când focul
se domolea, se arunca peste el apa şi vinul, iar scaunele se răsturnau cu piciorul. Vasele de lut erau lăsate
lângă foc până dimineaţa. Lumea se strângea apoi în casă pentru a mânca. Resturile de la cină se aruncau
afară, spre îndestularea vietăţilor.
Vinerea Mare
“Vinerea Mare”, este ziua în care se oficiază Denia Prohodului, una dintre cele mai spiritualizate, dar şi
“spectaculoase” denii.
Mai intâi, tineri şi bătrâni, în lanţ neîntrerupt, trec pe sub masa plină de flori, masa ce simbolizează
catafalcul Domnului. Pe ea este aşternută o faţă de masă bogat pictată, cu punerea în Mormânt a
Mântuitorului (Epitaf), precum şi Evanghelia împreună cu Crucea, preoţii citind apoi Prohodul.
Îngroparea trupească a Mântuitorului nostru Iisus Christos este prăznuită sâmbătă atunci când a pogorât
în Iad, scoţând neamul omenesc din stricăciune şi trecându-l în viaţa cea veşnică.
Anual, în Vinerea Mare are loc "Drumul Crucii", singurul pelerinaj ortodox din România care străbate
muntele Straja, până la schitul construit în vârful muntelui.
În Vinerea Mare, credincioşii din Valea Jiului se adună pentru a lua parte la "Drumul Crucii", o
procesiune religioasă inedită.
"Drumul Crucii" de la Lupeni la Straja este unicat în România, fiind unul dintre cele mai lungi din
lume. Faţă de cel de la Ierusalim, de trei kilometri, drumul patimilor lui Hristos are, în versiunea Văii
Jiului, puţin peste 10 kilometri. Începând cu anul 2000 procesiunea porneşte în fiecare an, de Vinerea
Patimilor, de la Cimitirul Eroilor din Lupeni şi urcă timp de peste patru ore la schitul din Straja. Crucea
de aproape 150 de kilograme şi 4,40 x 2,20 metri ca dimensiuni, este purtată rând pe rând de credincioşi
până în vârful muntelui. Pe traseu, pelerinii fac 14 opriri, la troiţe. La fiecare dintre acestea există câte un
basorelief care simbolizează scena respectivei opriri făcute de Mântuitor în drumul Său către muntele
Golgota. La fiecare basorelief soborul de preoţi care participă la procesiune se opreşte pentru a se ruga şi
se citeşte din cele 12 Evanghelii. Crucea are încastrată şi o aşchie din crucea purtată de Hristos, aşchie de
lemn adusă de părintele Cleopa de la muntele sfânt Athos, precum şi moaşte ale mai multor sfinţi. "Prin
acest drum încercăm să rememorăm suferinţa la care a fost supus Mântuitorul pentru iertarea păcatelor
noastre", spune Emil Părău, iniţiatorul pelerinajului. Penultimul şi ultimul popas sunt cele mai
importante momente ale procesiunii, acestea simbolizând Luarea de pe Cruce şi Punerea în Mormânt a
Mântuitorului. La finalul pelerinajului, la schit are loc o slujbă, la fel ca în Noaptea Învierii.
Noaptea de Înviere
Sărbătoarea Învierii Domnului este şi sărbătoarea reînvierii fiecăruia dintre noi. Lumina sfântă din
noaptea Învierii Mântuitorului ne călăuzeşte spre o viaţă mai bună. Timp de 40 de zile până la Înălţarea
Domnului, creştinii se salută cu « Hristos a înviat ! », răspunsul fiind « Adevărat că a înviat !».
În noaptea de Înviere fiecare tânăr sau bătrân vine la biserică pentru a lua parte la Înviere şi să ia
lumină. Fiecare credincios poartă în mână o lumânare pe care o va aprinde din lumina adusă de preot de
pe masa Sfântului Altar. Această lumină se va ţine aprinsă în tot timpul săvârşirii Sfintei Învieri. Aceasta
lumânare este simbolul Învierii, al biruinţei vieţii asupra morţii şi a luminii lui Hristos asupra
întunericului păcatului.
După Înviere, fiecare om se întoarce cu această lumină (numită în cele mai multe părţi lumina Învierii)
aprinsă acasă. Se merge la cimitir şi se pun lumânări aprinse pe morminte. „Este un obicei specific local şi
semnifică grija pentru sufletele morţilor, căci în Noaptea de Înviere oamenii vor veni la cimitir să aprindă
lumânări. Este cea mai frumoasă noapte, când cimitirul este cuprins de mii de luminiţe aprinse pentru
sufletele celor ne-au părăsit”. „În sfânta Noapte de Înviere este mult mai frumos decât la împodobire.
Când vezi atâta lumină, te simţi mai aproape de Dumnezeu”, spun oamenii locului.
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Imediat după slujba de Înviere, momârlanii dau de pomană pentru morţi, înainte de a se aşeza ei la
masă. Se împart ouă roşii, cozonaci şi vin.
În prima zi de Paşte se întorc în cimitir pentru amintirea celor dispăruţi, pentru a petrece alături de cei
dragi.
Acum se desfăşoară şi obiceiul concursului de spargere a ouălor de Paşti, în care cel care reuşeşte să
aleagă cele mai tari ouă vopsite cu ocazia Paştilor, se alege cu ouăle pe care a reuşit să le spargă. Tehnica
alegerii ouălor potrivite este o adevarată artă, secretele ei fiind împărtăşite din tată în fiu, astfel că alegerea
acestora se face după culoarea oului, culoarea găinii care l-a făcut, ceea ce a mâncat găina. Se preferă ouăle
celor a căror dietă a constat în porumb şi grâu. Ouăle de bibilică sunt favorite, pentru că, în ciuda
dimensiunilor mult mai mici decât ale unui ou de găină, se spune că ar fi cele mai tari.
Vopsitul ouălor în acestă zonă se face prin metoda tradiţională, folosind coji de ceapă roşie, iar pentru
luciu se ung când sunt calde cu slănină.
Puşcatul cu ţeava de carbid este un alt obicei local şi constă în fabricarea artizanală a unei ţevi metalice,
înfundate la un capăt, în care se bagă prin partea frontală carbid, se toarnă apă, apoi se aşteaptă preţ de
câteva secunde până la acumularea gazului rezultat în urma reacţiei dintre carbit şi apă (acetilena). Prin
intermediul unei găuri aflate aproape de partea înfundată a ţevii metalice se iniţiază explozia cu ajutorul
unei surse de foc. Zgomotul rezultat este unul asurzitor şi se repetă toată noaptea de Paşti până dimineaţa,
când bat clopotele care anunţă încheierea slujbei de Înviere.
Masa de Paşti
Întorşi de la biserică, membrii familiei se aşază la masă, gustând mai întâi din ouăle şi pasca şfinţite.
După ce îşi potolesc foamea, ciocnesc câte un pahar de băutură. Ouăle se ciocnesc după un anumit ritual:
persoana mai în vârsta (de obicei bărbatul) ciocneşte capul oului de capul oului ţinut în mâna de un
comesean, în timp ce rosteşte cunoscuta formulă: „Hristos a Înviat!”, la care se răspunde cu: „Adevărat a
Înviat !”. Masa din prima zi de Paşti este un prilej de reunire a familiei, decurgând după un adevărat ritual.
De pe masa de Paşti nu pot lipsi: ouăle roşii, caşul de oaie, salata cu ceapă verde şi ridichi, drobul şi
friptura de miel, pasca umplută cu brânză.
Săptămâna Paştilor sau Săptămâna Luminată are pentru milioane de credincioşi o semnificaţie aparte.
Credinţa populară spune că în acest interval de timp Raiul este deschis. Astfel, cine moare în acestă
săptămână merge direct în Rai, indiferent de păcatele pe care le-a făcut. De asemenea, se crede că în această
perioadă sufletele morţilor sunt libere. Această săptămână este marcată prin tot felul de tradiţii, multe
dintre ele conservate în diverse regiuni ale ţării.
Udatul, un obicei străvech
În Valea Jiului există obiceiul ca a doua zi de Paşti, tinerii să stropească fetele cu parfum, iar acestea la
rândul lor, să-i servească cu prăjituri Se crede că niciunei fete nu-i va merge bine dacă nu este udată.
În a doua zi de Paşti, copiii şi flăcăii din Transilvania pleacă cu udatul, un obicei străvechi, care
simbolizează viaţa şi fertilitatea. Tradiţia datează din perioada precreştină, dar în timp apa a fost înlocuită
cu sprayuri şi, mai nou, cu parfumuri scumpe. Îmbrăcaţi în straie de sărbătoare şi chiar în costume
populare în cătunele ardeleneşti, feciorii se adună în cete şi pleacă pe la casele codanelor. Tradiţia spune că
toate fetele tinere trebuie stropite pentru a avea noroc, iar cine uită de acest obicei va avea un an de
ghinioane. După ce gazda le deschide uşa, feciorii recită câteva versuri transmise din generaţie în generaţie:
"Am auzit că aveţi o floare frumoasă/Am venit să o ud să nu se veştejească". În schimb, primesc ouă roşii,
cozonac şi un păhărel de ţuică. "Obiceiul este păstrat din moşi-strămoşi. Înainte mergeam cu tata, dar
acum merg la udat cu prietenii mei. Fetele sunt tare bucuroase când ne văd şi abia aşteaptă să le udăm",
povestea un flăcău din Lonea, o localitate unde tradiţia se păstrează aproape nealterată.
Nedeile – petreceri momârlăneşti
Obiceiul locurilor mai spune că imediat după Sărbătoarea Paştelui trebuie organizate petreceri pe care
momârlanii le numesc nedei.
Nedeile, adevărate agape găzduite de dealurile din Valea Jiului, sunt obiceiuri ale vechilor daci,
dăinuind din vremuri precreştine. „Nedeile şi poienile nedeilor din împrejurimi s-au păstrat neştirbite
pentru că, în puţine locuri din ţară, sătenii şi muncitorii vin laolaltă să sărbătorească. După zile de post şi
rugăciune, în primele zile de Paşte, pe toate dealurile au loc nedei, unde oamenii gustă din mîncărurile
tradiţionale, joacă şi se veselesc”.
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În săptămânile care urmează Sărbătorilor Pascale, în toate comunităţile de momârlani aceste nedei,
prin care se cinsteşte Învierea Domnului. Mesele sunt preparate de bărbaţi, iar femeile doar ajută la
spălatul zarzavaturilor şi la tocarea verzelor. La aceste nedei, momârlanii îşi invită rudele şi persoanele
apropiate cărora le oferă mâncăruri tradiţionale, colaci, varză călită, ciorbă de berbec, vin şi păsat. Păsatul
este o mâncare ce se pregăteşte numai în această zonă, se prepară din porumb măcinat, fiert în căldări mari
de aramă, în care se adaugă unt şi brânză de oaie. Se amestecă folosind lopeţi speciale până iese grăsimea
din unt şi din brânză, la suprafaţă. Toată mâncarea este pregătită numai de bărbaţi, femeilor fiindu-le
interzis să prepare ceva, după care este binecuvântată de preoţi şi oferită mesenilor. Nimeni nu mănâncă
până când nu se trag clopotele şi se săvârşeşte slujba în biserică şi până când mâncarea nu este
binecuvântată de preot, un obicei păstrat în puţine localităţi din ţară din punct de vedere al sacralităţii lui.
De fapt, şi masa se face din dragoste creştinească. Începe cu rugăciune şi, în numele credinţei, al dragostei
creştine, toată lumea prezentă este servită. După această agapă, invitaţii încep să petreacă, cântă la fluier,
iar tinerii se prind la un loc cu bătrânii într-o învârtită tradiţională. Momârlanii spun că nedeia este "o zi
de veselie" după un an de muncă, în care toate disputele care apar între ei trebuie uitate, iar la nedeie poate
participa oricine are bunăvoinţă. "Cu cât sunt mai mulţi meseni, cu atât bucuria este mai mare pentru că
în această zi trebuie să se dea de pomană, iar nedeia este un bun prilej pentru a aduce o bucurie, dar şi o
masă caldă celor nevoiaşi şi nu numai".
Paştele Blajinilor
La opt zile după Înviere, oamenii au o altă sărbătoare foarte importantă în calendarul popular: Paştele
Blajinilor. Imediat după Săptămâna Luminată (prima săptămână după Paşti), creştinii ortodocşi
sărbătoresc Paştele Blajinilor. În credinţa populară, această sărbătoare este dedicată spiritelor moşilor şi
strămoşilor trecuţi la cele veşnice. Prima luni din a doua săptămană după Paşti se mai numeşte Lunea
Morţilor, Paştele Morţilor, Paştile Mici, Paştele Rohmanilor sau Paştele Blajinilor.
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti din zona Moldovei
Mihai Nela
prof. înv. preşcolar Grădiniţa Nr. 10 Galaţi, structură a Şcolii „Miron Costin” Galaţi
Paştele este sărbătoarea Învierii Domnului şi reprezintă pentru toţii românii creştin-ortodoxi o mare
sărbătoare, un prilej de a deveni mai buni, de a sărbători împreună cu familia şi întreaga comunitate.
În fiecare zonă din ţara noastră se păstrează până astăzi tradiţii şi obiceiuri pascale pe care le-am
moştenit de la strămoşi şi care sunt încă ţinute cu mare sfinţenie.
În zona Moldovei, pământ strămoşesc pe care Domnul l-a înzestrat ca multe şi frumoase bogăţii, se mai
păstrează şi astăzi aceste tradiţii. Sărbătoarea Paştelui începe cu Lăsatul secului când se lasă sec de carne şi
alte produse „de dulce”. Gospodinele pregătesc bucate alese, plăcinte, sarmale şi tot felul de bunătăţi pe
care le împart cu cei dragi.
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Este obiceiul ca finii să meargă în vizită la naşi şi să petreacă această zi împreună. Tinerii căsătoriţi
merg pe la toate rudele, de la care primesc găini şi alte cadouri pregătite pentru ei, acest obicei este numit
umblatul de lăsatul secului.
De asemeni este obiceiul ca tinerii să dea foc la cauciucuri, pe care le păzesc până în zori, obicei care
simbolizează alungarea spiritele rele.
După Lăsatul secului începe Postul Mare care ţine până în ziua de Paşte şi pe care familiile îl ţin cu
sfinţenie. Gospodinele pregătesc alte vase în care să gătească bucatele de post, prin care se doreşte
purificarea atât sufletească cât şi trupească. În timpul postului se păstrează încă mai multe sărbători de la
intrarea în Postul Mare până la Pogorârea Duhului Sfânt (Rusalii). În zilele noastre se păstrează obiceiul
de a face mucenici. Aceştia se fac din aluat, se ung cu miere şi se presară nucă peste ei, obicei păstrat în
amintirea celor 40 de Sfinţi Mucenici îngheţaţi în iezerul Sevastiei. Mucenicii, se fac în formă de cifra 8 şi
se dau de pomană pentru morţi sau se consumă de către familie.
Buna - Vestire (Blagovestenia) simbolizează mântuirea neamului omenesc. În această zi, Arhanghelul
Gavriil i-a binevestit Sfintei Fecioare Maria zămislirea lui Mesia, cel de veacuri aşteptat. În calendarul
ortodox este zi de dezlegare la peşte. La români există credinţa ca până şi cel mai sărac om trebui să
mănânce peşte.
Duminica Floriilor (numită şi a Stâlparilor) marchează momentul primirii triumfale pe care i-a făcut-o
mulţimea Mântuitorului, la intrare în Ierusalim. În această zi e obiceiul de a se sfinţi, la biserică, ramuri de
salcie, care simbolizează stâlparile de finic cu care mulţimea l-a întâmpinat pe Hristos. Legenda spune că
salcia a fost aleasă şi binecuvântată, pentru ca şi-a plecat crengile, oferindu-i o ramură Maicii Domnului,
care mergea spre Golgota şi voia să-i ducă Fiului Ei răstignit o cunună fară de spini. Mai demult, era
obiceiul ca aceste ramuri sfinţite să fie puse lângă tetrapod, pentru a putea fi luate de credincioşii care se
închinau la icoana praznicului. Restul erau păstrate si împărţite celor ce nu au putut fi prezenţi. Se mai
spune că, aşa cum e vremea de Bunavestire, aşa va fi şi la Paşti. Pentru moldoveni, Postul Mare este cel
mai important si mai sfânt post de peste an. Fiecare încearcă să postească după putere, mai ales prima şi
ultima săptămână numită şi Săptămâna Mare, să facă milostenie si fapte bune, să se împace cu cei cu care sa certat. Cu trecerea anilor, parcă timpul e tot mai puţin îngăduitor cu oamenii, grijile vieţii lipsindu-i tot
mai mult de bucuria sărbătorii. Sau, poate ca se vede tot mai mult influenţa creştinismului, care considera
Postul Mare drept o perioada de adâncă pocăinţă si tânguire, pentru ca acum a fost chinuit si omorât
Creatorul lumii. Iar la răstignirea Lui, ne facem cu toţii părtaşi, prin păcatele noastre. De aceea, din punct
de vedere creştin, sunt interzise petrecerile şi serbările de orice fel.
Postul Mare durează 40 de zile, amintind de postul lui Moise, dar mai ales al Mântuitorului. Ultima
saptămână (Săptămana Mare) este dedicată însă, în afara Postului, patimilor, răstignirii si punerii în
mormânt a Domnului. Este cea mai aspră saptămână de post. În toate bisericile se slujesc, seara, Deniile,
iar dimineaţa au loc slujbe speciale, care predispun la meditaţie asupra vieţii creştine şi a patimilor
Domnului.
În Joia Mare se înroşesc ouăle; pentru că se spune ca ouăle înroşite sau împistrite în această zi nu se
strică tot anul. De asemenea, oamenii cred că aceste ouă sfinţite şi îngropate la moşie o feresc de piatră.
Ouăle se spală cu detergent, se clătesc, se lasă la uscat, apoi se fierb în vopsea. Pe lângă ouă roşii,
românii mai vopsesc ouăle şi verde, albastru, galben. Unele gospodine pun pe ou o frunză de leuştean sau
pătrunjel, apoi îl leagă într-un ciorap subţire şi aşa îl fierb, ca sa iasă "cu model". Ouăle colorate în alte
culori (galben, verde, albastru) vestesc bucuria primăverii. Ouăle închistrite sunt simbolul Mântuitorului,
care a ieşit din mormânt şi a înviat, precum puiul din gaoace.
Vinerea Mare (Vinerea Paştilor, Vinerea Seacă, Vinerea Patimilor) este zi de mare doliu a întregii
creştinătăţi pentru că în această zi a fost răstignit şi a murit domnul nostru Isus Hristos. Zi aliturgică,
deoarece Liturghia reprezintă jertfa nesângeroasă a lui Hristos, în chipul pâinii şi al vinului, iar cele două
jertfe nu se pot aduce în aceeaşi zi. În seara acestei zile se oficiază denia specială numită Prohodului
Domnului.
Ziua Invierii Domnului, cunoscută şi sub numele de Paşti începe, din punct de vedere liturgic, în
noaptea dinainte; la miezul nopţii, când se spune ca mormântul s-a deschis şi a înviat Domnul Isus
Hristos. Românii participă la Sfânta Liturghie din această noapte sfântă pentru a lua lumina, apoi se duc
pe la casele lor. În Moldova mai ales, dar şi în alte zone ale ţării, femeile pregătesc pasca şi cozonaci din
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fănă de grâu. Ea se framântă din făină curată de grâu, la care se adauga lapte şi ouă. Pasca are formă
rotundă pentru că, în popor, se crede că scutecele lui Hristos au fost rotunde. Pe margini se pune un colac
împletit în trei, iar la mijloc se face o cruce din aluat, simbolizând crucea pe care a fost răstignit Hristos.
Între împletituri se pune brânză sărată sau dulce, frământată cu ou şi stafide. Pasca se împodobeşte cu
ornamente din aluat - flori, spirale, frunze, etc. În anumite regiuni ale ţării, ea este un aluat simplu,
ornamentat şi cu cruce; aluat de pâine sau de cozonac. Înainte de a se face pasca, femeile se îngrijesc, se
spală pe cap, se piaptănă, îmbracă straie curate, fac rugăciuni si apoi se apucă de plămădit.Cozonacii sunt
umpluţi cu nuci, stafide, rahat şi sunt aşezaţi în forme rotunde sau dreptunghiulare. În săptămâna Mare
este sacrificat un miel, iar din măruntaiele lui se face drob.
La întoarcerea de la slujba de Înviere, creştinii pun într-un lighean un ou roşu şi o monedă , peste care
toarnă apa neîncepută. Există apoi datina de a se spală, dându-şi fiecare cu oul roşu peste obraz. Există
tradiţia de a ciocni ouă roşii şi de a spune „ Hristos a înviat” iar cealaltă persoană răspunde „ Adevărat a
înviat”, apoi toată familia se aşează la masa de Paşti şi cinstesc această mare sărbătoare.

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti în Ocna Sibiului
Mioara Cărăbulea
Prof. înv. primar, Şcoala Gimnazială Ocna Sibiului
Pe malul Visei, într-un oraş binecuvântat de natură şi de divinitate, unde razele soarelui se oglindesc în
lacurile sărate, unde vântul dezmiardă frunzele copacilor din poieniţă, tradiţia se împleteşte cu murmurul
izvoarelor.
În Ocna Sibiului, obiceiurile se transmit din generaţie în generaţie, copiii preluând cu mândrie
învăţăturile părinţilor lor. În special Paştele, sfânta sărbătoare a Învierii Domnului, este întâmpinată cu
credinţă şi pioşenie. Locuitorii oraşului se pregătesc pentru Postul de 40 de zile, care comemorează
perioada de timp petrecută de Mântuitor în rugăciune înainte de începerea activităţii sale mesianice. În
ultima duminică înainte de începerea Postului, gospodinele din Ocna Sibiului pregătesc gogoşi, spre
deliciul copiilor care iau parte la coacerea acestora în ulei încins. În timpul Postului, credincioşii participă
la slujbele religioase de la cele 3 biserici ortodoxe din cadrul comunităţii. Postul are o mare însemnătate în
cadrul comunităţii, oamenii pregătindu-se atât trupeşte cât şi sufleteşte pentru a întâmpina această
sărbătoare.
Buna Vestire este prima sărbătoare care precedă Paştele, reprezentând ziua în care Fecioara Maria a fost
vestită de Îngerul Gavril că va naşte pe Mântuitorul Hristos. Credincioşii din comunitatea noastră
mănâncă peşte în această zi, pentru a fi sănătoşi şi iuţi ca peştele în cursul anului. Conform altei tradiţii, în
această zi sosesc rândunelele, vestind venirea primăverii. Se spune că rândunelele sunt păsări aducătoare de
noroc şi că dau tonul tuturor păsărilor cântătoare, în special cucului care, conform tradiţiei, toată iarna a
fost transformat în uliu, iar acum redevine cuc. Copiii se plimbă prin poieniţe, strigând "cu-cu", "cu-cu",
iar cucul cântă, împânzind cu cântecul său întreaga poieniţă.
Sâmbăta Sfântului Mucenic Toader este marcată de o tradiţie specială în oraşul nostru. Copiii, împărţiţi
în două grupuri, grupul fetelor şi grupul băieţilor şi tinerii de aceeaşi vârstă, se prind veri şi văruţe.
Tradiţia presupune pregătirea unor "brăduleţi", nişte colăcei dulci din aluat de cozonac, cu mai multe
colţuri. Copiii se prind fiecare de câte un colţ şi cântă următorul cântec:
"Vere, văruţă,
Prinde-te cu mine
Şi cu Dumnezeu
De acum până la vară
Să ne prindem iară. "
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Apoi fiecare mănâncă partea sa din brăduleţ, colţul cu care s-a prins văr sau văruţă. Acest obicei are
rolul de a dezvolta spiritul de solidaritate, de prietenie, toleranţă, respect, iubire între semeni. După acest
ritual, care, în rândul tinerilor reprezenta un legământ al leatului, al generaţiei tinere, aceştia merg pe
câmp şi joacă jocuri precum "De-a mălaiul", cântând:
"Hai să-l luăm pe dracu de mână,
Să-l ţâpăm în cânepă.
Din cânepă în bulboacă
Bulboaca s-a bulbucat
Şi dracul s-a înecat".
Tot de Sfântul Toader, gospodinele pregătesc grâu fiert, din care o porţie este dusă la biserică pentru a
fi binecuvântat, după care îl împart copiilor.
În Sâmbăta Sfântului Lazăr, de Sâmbăta Floriilor, locuitorii din Ocna Sibiului strâng mănunchiuri de
sălcii de pe câmp, salcia fiind binecuvântată de Fecioara Maria ca să nu poată fi arsă niciodată. De
asemenea, tradiţia spune că salcia este păzitoare de rele în timpul anului şi un remediu împotriva bolilor.
Credincioşii împodobesc porţile cu crenguţe de salcie, marcând astfel intrarea Mântuitorului în Ierusalim.
Apoi, după-amiaza, oamenii merg în cimitir, pentru a asista la slujba de pomenire a tuturor morţilor.
Crenguţele de salcie sunt binecuvântate de preot, apoi se pun pe fiecare mormânt. De asemenea, morţii
sunt pomeniţi printr-o slujbă specială în fiecare sâmbătă din post.
Săptămâna Mare reprezintă cea mai importantă perioadă pentru credincioşi înainte de a întâmpina
miracolul Învierii Mântuitorului. În această săptămână, credincioşii se spovedesc şi se împărtăşesc,
purificându-se trupeşte şi sufleteşte, prin pâinea cu vin reprezentând trupul şi sângele lui Hristos. De
asemenea, un grup de femei fac curăţenie în biserică, schimbând covoarele şi ştergarele de la icoane cu
unele noi, pentru a întregi operaţiunea de purificare.
O tradiţie transmisă din generaţie în generaţie în Ocna Sibiului este ca preotul să repete împreună cu
copiii Prohodul Domnului, care se cântă în cadrul slujbei bisericeşti din Vinerea Mare.
Miercuri seara, gospodinele pregătesc aluatul de pâine şi cozonac şi îl lasă la dospit până dimineaţa. A
doua zi, în Joia Mare, dimineaţa devreme, femeile din casă se strâng în jurul moldiţelor cu aluat şi se
roagă împreună. Apoi, după ce frământă aluatul şi îl pregătesc pentru a fi copt, femeia cea mai în vârstă
face semnul crucii pe cocă, şi rosteşte o rugăciune. Bărbaţii pregătesc focul în cuptoarele de lut, iar pâinea
şi cozonacii se rumenesc sub supravegherea copiilor.
În cadrul slujbei de dimineaţă din Joia Mare, se sfinţesc pâinea (cincisprezece pâini întregi şi şapte
prescuri) şi vinul care vor fi împărţite credincioşilor în Noaptea de Înviere. De asemenea, se împodobeşte
cu flori Sfântul Epitaf, care se aşează în mijlocul Bisericii încă de la amiază pentru slujba de seara. Seara,
întreaga comunitate participă la slujba celor 12 Evanghelii. Credincioşii îngenunchează în timpul fiecărei
Evanghelii rostite de preot, aprinzându-şi lumânările.
Tot în Joia Mare, se înroşesc ouăle. Pe masa de Paşti trebuie neapărat să existe ouă roşii, obicei
transmis din timpuri străvechi, cu 2000 de ani înainte de naşterea lui Iisus Hristos. Una dintre legendele
ajunse până la noi spune că, însăşi Maica Domnului ar fi pus un coş cu ouă sub crucea pe care fiul ei era
răstignit. Erau ouăle pe care voia să le dea soldaţilor ca să-i înduplece să aibă milă de fiul ei. Sângele
Mântuitorului, simbol al vieţii, care a curs peste ouăle din coş, le-a înroşit.
Copiii strâng tot felul de frunze din grădină, femeile leagă ouăle în ciorap cu frunze, pentru a ieşi
diferite modele şi se fierb în coji de ceapă roşie. După ce sunt fierte, ouăle se ung cu o bucăţică de slănină,
pentru a le conferi strălucire.
Vinerea, bărbaţii sacrifică un miel, din care gospodinele pregătesc drob şi friptură, făcându-se o
apropiere între sacrificiul lui Hristos, care este răstignit, şi acesta al mielului, care este unul din simbolurile
sub care, înainte de instituirea oficială a religiei creştine, era reprezentat Domnul Iisus Hristos. Înălţătoare
zi de doliu, Vinerea Mare este cinstită mai ales prin participarea la slujba Prohodului Domnului. După
cântarea Prohodului Domnului, credincioşii ies afară, cu lumânările aprinse şi înconjoară de trei ori
biserica cu Sfântul Epitaf, apoi la sfârşitul slujbei, enoriaşii trec pe sub epitaf, acest lucru simbolizând
purificarea sufletului de toate păcatele. Tradiţia presupune ca oamenii să meargă acasă cu candelele
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aprinse, pentru a ca lumina să îi vegheze şi să le lumineze calea în restul anului. De asemenea, lumânarea
se păstrează, aceasta fiind reaprinsă în momentele grele de peste an, de exemplu, dificultăţi în viaţă sau în
timpul unei furtuni.
Sâmbăta credincioşii din comunitatea noastră se pregătesc să întâmpine Învierea Domnului. La miezul
nopţii feciorii urcă în turnul bisericii, trag clopotele şi cântă un imn al Învierii:
"Hristos au înviat din morţi
Cu Sine înviind pe toţi.
Cu moartea pe moarte călcând
Tuturor viaţă dând. […]
Oh, ce zile luminoase,
O ce Paşti mari şi frumoase,
Pe Adam din iad îl scoate.
Paştile cu bucurie
Şi cu mare veselie. Amin."
În ţinută de sărbătoare, în haine noi, oamenii merg la slujba de Înviere de la miezul nopţii. După un
scurt moment de rugăciune în altar, preotul iese cu lumânarea aprinsă, rosteşte "Veniţi de luaţi lumină!"
şi împarte lumina oamenilor, apoi, cu Evanghelia şi crucea în mâna stângă, iar în dreapta cu o lumânare
mare împodobită cu flori, iese din biserică şi urmat de credincioşi cu lumânări aprinse înconjoară de trei
ori biserica fără oprire. Urmează o mică slujbă în faţa bisericii, după care preotul rosteşte : "Hristos a
înviat!" iar credincioşii răspund "Adevărat a înviat!". Apoi toată lumea cântă de trei ori:
"Hristos a înviat din morţi
Cu moartea pe moarte călcând
Iar celor din morminte
Viaţă dăruindu-le!"
Înainte de a intra din nou în biserică, are loc un ritual, în care unul din epitropi se încuie în spatele uşii
bisericii, iar preotul bate de trei ori cu crucea în uşă, rostind: "Ridicaţi porţile voastre să intre Împăratul
Măririi! " Iar epitropul întreabă: "Cine este acesta Împăratul Măririi?" Preotul răspunde: "Domnul cel mare,
Domnul cel tare, Domnul cel puternic în războaie! Acesta este Împăratul Măririi!". După cel de-al treilea
răspuns se deschid uşile şi toată lumea intră în biserică cântând Hristos a înviat! În biserică are loc slujba
cea mare a Învierii care ţine până spre dimineaţă.
Întorşi de la biserică, oamenii iau Sfintele Paşti, apoi se aşează la masă şi ciocnesc ouă roşii. Ciocnitul
ouălor se face după un anumit ceremonial. Cel care ciocneşte zice: "Hristos a înviat!", iar celălalt
răspunde: "Adevărat a înviat!".
Prima zi de Paşti se petrece în familie, alături de cei dragi.
A doua zi de Paşti este marcată cu o altă tradiţie în Ocna Sibiului: mersul cu stropitul sau udatul.
Obiceiul îşi are originea in perioada precreştină, ca simbol al vieţii si fertilităţii. De fapt, conform
credinţei religioase, obiceiul a fost adoptat în amintirea faptului că evreii i-au stropit cu apă pe adepţii lui
Iisus care aduceau vestea Învierii. Odată cu trecerea timpului, obiceiul s-a modernizat, iar dacă în trecut se
folosea apa, astăzi se foloseşte parfum sau apă de colonie. Băieţii adunaţi in grupuri merg la fete acasă a
doua zi de Paste, unde întreabă părinţii fetelor daca primesc cu udatul, in timp ce rostesc următoarea
poezie "Am auzit ca aveţi o floare frumoasă, am venit s-o udăm să nu se ofilească". Băieţii stropesc fata cu
parfum, după care sunt răsplătiţi cu ouă roşii si prăjituri.
Într-o lume dominată de modernism, în care valorile tradiţionale nu mai sunt respectate, oraşul Ocna
Sibiului conservă cu mândrie tradiţiile şi obiceiurile locale. Trebuie să fim mândri de obiceiurile moştenite
de la bunicii noştri, să le păstrăm şi să le transmitem mai departe generaţiilor viitoare, pentru că tradiţia
reprezintă caracteristica noastră unică ca şi indivizi, ca şi membrii ai unei comunităţi.
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Lumină de la malul mării
Stoica Simona-Alina
Prof. înv. preşcolar, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.3 Mangalia
Dobrogea, provincie situată la întretăierea dintre Occident şi Orient, spaţiu şi punte de culturi şi
popoare, întrepătrunderi între marile religii: creştină, cu cea islamică şi mozaică, în care etniile
conlocuitoare au creat o lume care depăşeşte limitele formalului, este o lume a esenţelor, în care tradiţiile
se redefinesc continuu. Pentru dobrogeni, originile istorice, limba, cultura şi tradiţiile fiecărei etnii, au dat
culoare şi identitate pământului românesc dintre Dunăre şi Mare, care, pe drept, a fost numit de oamenii
de cultură din ţară şi din străinătate „leagănul culturii şi spiritualităţii poporului nostru”.
Sărbătorile românilor reprezintă un prilej de bucurie şi identificare a apartenenţei naţionale a
„mugurilor” neamului românesc, un dor de hrănire şi dăruire spirituală prin seva limbajului, portului,
tradiţiilor şi obiceiurilor milenare moştenite de la străbuni.
Sfintele Paşti – sărbătoarea vieţii – antrenează un întreg ciclu de sărbători şi evenimente, de la intrarea
în Postul Mare până la Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile). Această perioadă din an readuce echilibrul şi
armonia în sufletele creştinilor de pretutindeni.
Ca în fiecare an, sărbătoarea Paştelui este marcată de obiceiuri şi tradiţii străvechi, pe care românii le
respectă, începând cu primenirea casei, pregătirea bucatelor, înnoirea hainelor până la ciocnirea ouălelor şi
luarea luminii Sfinte de la Biserică, în noaptea de Înviere. Pe lângă aceste tradiţii, în unele locuri din
Dobrogea se mai practică şi alte obiceiuri străvechi.
Între datinile de Lăsatul Secului, se remarcă Obiceiul “Cucii”, specific Dobrogei, în trecut, şi satelor
din şesul Dunării. În prezent, obiceiul este sporadic întâlnit şi simplificat : o paradă a măştilor de cuci şi
cucoaice, urmat de o bătaie şi de o horă.
În dicţionarul « Obiceiuri populare de peste an » de Ion Ghinoiu, “Cucii” este descris astfel : „« Cucii »
reprezintă un ceremonial de fertilizare si purificare a spaţiului si timpului în prima zi după Lăsatul
Secului de Paşte, prin practica magică a Bătutului Ritual, practică împlinită de feciorii şi bărbaţii tineri
mascaţi în ciudate reprezentări zoomorfe. Ceremonialul este o datină de primăvară cu valenţe
purificatoare atestată numai în sudul-estul ţării. « Cucii » alergau în prima dimineaţă după Lăsatul Secului,
uneori în ziua Lăsatului de Sec, după copii, femei, bărbaţi pe care îi atingeau şi adesea îi trânteau. Seara se
adunau şi mergeau din casă în casă pentru a face câte o horă. Prin intermediul măştii, « cucul » alunga cu
zgomotul clopotului, spiritele rele, gonea boala.”
Lăzărelul este un obicei structurat după modelul colindelor şi dedicat unei zeităţi a vegetaţiei numită
Lazăr sau Lăzărică; se practică dimineaţa, în Sâmbăta Floriilor (Sfântul Lazăr) ca un colind cântat de fete
îmbrăcate în costume tradiţionale viu colorate ce cântă şi joacă o horă spartă, unduitoare, în curtea
gospodarului, pe un text despre Lazăr ce a căzut din copac şi a murit transformându-se în vegetaţie.
Dansul se repetă în curtea vecinilor şi rudelor uneia sau alteia dintre fete, textul având variante în română,
greacă şi bulgară. Lanţul de fete este aranjat în ordine descrescătoare, având în frunte pe cea mai înaltă,
buianciu care conduce jocul şi primeşte darurile: bani, făină, ouă. La sfârşit se adună la buianciu acasă,
împart darurile şi fac o masă pentru participante. Lăzărelul se mai păstrează în Dobrogea într-o localitate
cu populaţie greacă, Izvoarele (Alibeichioi), minoritate ce a conservat mai multe obiceiuri ce sunt
practicate şi azi cu mult fast la date exacte.
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Un alt obicei pascal specific Dobrogei este “Paparuda”. Acesta se pune în practică în cea de-a treia zi de
Paşti în localităţile Niculiţel, Luncaviţa, Văcăreni sau Jijia şi constă în stropirea cu apă a unui alai de
tinere nemăritate sau de femei bătrâne, împodobite cu flori sau ramuri verzi, ce intră din curte in curte ;
însoţitoarele cântă un cântec ritual, bătând din palme, iar paparuda joacă un dans săltăreţ. Paparuda invocă
ploaia prin dans, prin bătăi din palme, prin plesnetul degetelor, prin răpăitul tobelor improvizate din
tigăi, dar mai ales prin ritmul si conţinutul textului magic: „Paparudă-rudă, / vino de ne udă / cu găleataleata / peste toată ceata; / cu ciubarul –barul / peste tot poporul. / Dă-ne Doamne, cheile / să descuiem
cerurile / să pornească ploile, / să curgă şiroaiele / să umple pâraiele. / Hai, ploiţă, hai! / udă pământurile
/ să crească grânele / mari cât porumbele. / Hai, ploiţă, hai!”.
Pe lângă forma românească, Paparudă, şi cea aromană, Pirpiruna, este înregistrată şi forma bulgară,
Perperuda, întâlnite în comunităţile respective.
Obicei popular de invocare a ploii, aducătoare de bogăţie, şi de îndepărtare a secetei, Caloianul este
marcat în a treia zi de marţi după Paştele ortodox. Caloianul este specific întregii zone balcanice, iar în
România sunt zone unde încă se practică acest obicei, a cărui vechime datează din epoca precreştină; în
vechime, acest obicei era practicat de fetele tinere şi femeile satului. Trecând anii, acest obicei a fost
preluat şi de către copii. Obiceiul Caloianului respectă întocmai tradiţiile unei înmormântări, copiii având
roluri diferite: preot, dascăl, gropar, bocitoare. După ce este modelat din lut şi îmbrăcat în coji de ou
păstrate de la Paşte, Caloianul este plimbat cu cortegiul de bocitoare după el, care invocă, prin cântece,
venirea ploii: „Caloiene, ene /Pui de cosânzene,/Te caută mă-ta /Prin pădurea mică / Cu inima friptă / Prin
pădurea mare / Cu inima căldare / Prin pădurea rară / Cu inima amară/Prin pădurea deasă / Cu inima
arsă!”
În ultimii 10 ani, a devenit o tradiţie la malul Mării Negre, în oraşele Mangalia şi Constanţa, să se
oficieze Slujba de Înviere pe plajă, într-un decor fascinant.
Copiii iubesc sărbătorile creştine, acestea reprezintă informaţia prin care îşi identifică descendenţa
spirituală, îşi îmbogăţesc aria de informaţii despre originile poporului român în spaţiul carpato-danubianopontic. Sărbătorile creştine sunt aşteptate şi savurate de către copii, atât pentru latura lor religioasă, dar
mai ales pentru latura laică, mitul bunătăţii şi iertării.
Hristos a inviat!
E primăvară-n suflet!
Bucuroşi ne pregătim
Sacrificiul lui Hristos
Cu totii să-l amintim.
În biserici şi în case,
Cu sufletul curat,
Obiceiurile crestine
Din strămoşi, noi le-am păstrat.
Ouă roşii, cozonaci,
Sunt pe mesele de Paşti
Vestind marea bucurie
“Hristos a-nviat!’ , se ştie !
(creaţie proprie)
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Sărbătoarea Paştelui în zona Braşovului
Brehoi Maria
Grădiniţa nr.33, Braşov
Obiceiurile şi tradiţiile de Paşti din România sunt diferite în funcţie de cultura şi civilizaţia fiecărei
comunităţi şi etnii în parte. În Transilvania există o întrepătrundere între riturile ortodoxe şi grecocatolice cu biserica romano-catolică şi reformată. Astfel, în comunităţiile rurale şi urbane din Ardeal şi
Banat, de-a lungul timpului obiceiurile şi tradiţiile specifice sărbătorilor pascale au fost preluate de la o
etnie la alta, amintind aici românii, saşii, maghiarii şi svabii. Şi la romano-catolici, pregătirea pentru Paşti
începe cu Postul Paştilor, simbolistica acestuia fiind aceeaşi ca şi la ortodocşi – curăţirea sufletului prin
rugăciune, spovedanie şi împărtăşirea cu Sfintele Taine. În Transilvania există tradiţia ca dimineaţa în
prima zi de Paşti, la biserică, creştinii să primească şi să ofere paşte cu pâine şi vin – obicei care îşi are
originea odată cu înfiinţarea Bisericii romano-calvine (reformate) din Ardeal în secolul al XVII-lea.
Obiceiul a fost preluat atât de romano-catolici, ortodocşi cât şi de greco-catolici. În dimineaţa zilei de
duminică, foarte devreme, se obişnuieşte sfinţirea unui coşulet cu preparatele specifice sărbătorii: ouă
roşii, cozonac, carne de miel, vin. Ritualul este practicat şi de către catolici (doar că în unele parohii
sfinţirea se face sâmbăta după-amiaza, înainte de Înviere). Înainte de micul dejun, toţi din familie se spală
pe faţă cu apa în care a fost pus un ou roşu şi un ban (simboluri ale sănătăţii şi belşugului).
În anumite zone din Transilvania, în Sâmbăta Patimilor băieţii împodobesc brazii cu panglici colorate,
iar seara, la lăsarea întunericului, tinerii se strecoară în curţile fetelor de măritat şi le agaţă brazii la poartă.
Fetele, care l-a rândul lor pândesc la ferestre, ştiu pe cine vor răsplăti la stropit, în prima şi a doua zi de
Paşte. După numărul de crenguţe primite, fetele din sat ştiu care are cea mai mare trecere la băieţii din
comunitate. Pentru copiii din riturile romano-catolice, reformate şi evanghelice, de Paşti vine Iepuraşul
care ascunde ouăle colorate prin curţile caselor. Astfel că, în dimineaţa primei zile a Paştelui, cei mici
încep goana după găsirea ouălor colorate, pentru a-şi umple coşuleţele.
Obiceiul stropitului a doua zi de Paşti
Paştele este însoţit de o mulţime de obiceiuri şi simboluri, dar cel mai cunoscut obicei la germani şi
maghiari, pe lîngă încondeiatul ouălor roşii sau a modernului iepuraş, este cel al mersului cu stropitul sau
udatul. Obiceiul îşi are originea în perioada precreştină, ca simbol al vieţii şi fertilităţii, în amintirea
faptului că evreii i-au stropit cu apă pe adepţii lui Iisus care aduceau vestea Învierii. Obiceiul stropitului se
păstrează azi mai mult în mediul rural, cu trecerea timpului el modernizându-se. Dacă în trecut se folosea
apa, astăzi se foloseşte parfum sau apa de colonie. Băieţii adunaţi în grupuri merg la fete acasă a doua zi de
Paşte, unde întreabă părinţii fetelor dacă primesc cu udatul, în timp ce rostesc o poezie, care diferă de la o
regiune la alta a Transilvaniei. Tinerii stropesc fata cu parfum, după care sunt cinstiţi cu ouă roşii, băutură
şi prăjituri. La comunitatea germană de religie romano-catolică şi bărbaţii căsătoriţi pot să stropească
femeile şi fetele. Au prioritate rudele sau persoanele cu care există relaţii de prietenie. Pentru germanii
catolici, stropitul simbolizează dorinţa de bunăstare şi beatitudine.
Junii tineri, dar şi alţi braşoveni, români sau maghiari, merg a doua zi de Paşte să stropească fetele. La
rîndul lor, fetele de măritat aşteaptă cu nerăbdare vizita „stropitorilor“. Ele îi răsplătesc pe băieţi cu ouă
roşii, băutură şi cozonac. În Schei, fetele care primesc Junii tineri le pun şi cîte o floare în piept. Se spune
că nici unei fete nu-i va merge bine peste an dacă nu este udată. Înainte vreme, stropitul se facea cu apă de
fîntană, dar de ani buni fetele sînt udate cu apă de colonie sau parfum. Una dintre legendele care explică
acest obicei spune că a doua zi de Pasti, o fată creştină vindea ouă. De la ea cumpăra o fată păgînă. Cele
două au intrat în vorbă. Prima i-a povestit despre legea creştinească, dar cea de-a doua, neîncrezătoare, i-a
spus: „Te-oi crede dacă s-or înroşi ouăle pe care mi le-ai vîndut!“ Pe dată, ouăle s-au înroşit, iar de spaimă,
fetele au leşinat. Trecînd pe acolo doi flăcăi, le-au stropit cu apă de la fîntînă. Revenindu-şi, fetele le-au
dăruit băieţilor drept răsplată ouă înroşite.
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Obiceiul junilor
În dimineaţa sărbătorii junii coboară călare în cetate, trec pe la vătaf, armaş mare şi armaş mic (serje),
după care în jurul orei 10 se îndreaptă spre Piaţa Prundului (azi Unirii) din faţa Bisericii Sfântul Nicolae,
unde se înconjoară statuia eroului necunoscut, nu înainte ca preotul paroh sa le sfinţească steagurile printro scurtă slujba.
Urmează încolonarea grupurilor după o ordine bine stabilită şi devenită tradiţională: mai întâi Junii
Tineri, urmaţi de Junii Bătrâni, Curcani, Dorobanţi, Braşovecheni, Roşiori şi Albiori. Coloana este
deschisă de fanfară. Fiecare grup are în frunte vătaful, urmat de stegar, încadrat de cei doi armaşi. Vătaful
poartă lenta roşie pe piept, iar armaşii mare şi mic, albastră şi galbenă, formând astfel tricolorul, ca pe
vremea când aceasta era interzis. Plecând din Prund, Junii fac un popas la Troiţa Căpitanului Ilie Birt,
unde cântă „Hristos a înviat!”, fiecare grup în parte, apoi coboară pe strada Mureşenilor până la
Bulevardul Revoluţiei, după care urcă, ocolind pe strada Nicolae Bălcescu, trec de „Poarta Şchei”, în sus pe
strada Căpitan Ilie, strada Pe Tocile spre „Capul Satului” pe strada Podul Creţului şi de aici la Pietrele lui
Solomon.
Pe tot parcursul călătoriei, junii sunt întâmpinaţi de locuitorii Braşovului cu urale şi aplauze, cărora
junii le răspund prin a-i invita să-i însoţească „la Pietri” ca să petreacă în natura alături de ei.
Odată ajunşi la Pietrele lui Solomon, într-un splendid amfiteatru natural, junii se răspândesc pe cele
două platouri la locurile amenajate din moşi strămoşi, la mesele lor, care altădată erau nişte ridicături de
pământ (eminente romane), dar azi s-au aşezat peste ele mese de lemn şi metal. Petrecerea începe prin
ieşirea la horă şi aruncarea buzduganului, pe melodia cunoscută ca „Hora junilor”. Urmează şi alte jocuri:
sârbă, brâul, breaza, bătuta ş.a., fiind invitate la joc şi fetele.[ O dată cu ora stabilită pentru închierea
manifestării, grupurile de juni se încolonează în ordinea stabilită şi ştiută şi se îndreaptă spre Piaţa Unirii
unde fiecare grup cântă pentru ultima dată „Hristos A Inviat” şi apoi grupurile de juni se despart luând
astfel sfârşit defilarea călare a junilor. Documentele atestă că în anul 1931 existau şapte organizaţii ale
junilor, cea mai veche fiind cea a Junilor Tineri. Ultimul grup înfiinţat este cel din 1924 grupul Junilor
Braşovecheni, format numai din bărbaţi căsătoriţi.
Obiceiul junilor este considerat drept unul din ritualurile de iniţiere în rândul feciorilor, el fiind inclus
în ciclul „cetelor”. Înţelesul termenului de „june” în Transilvania este cel de "tânăr fecior neânsurat".
Legat de acest ritual este şi un obicei (de care bătrânii îşi mai amintesc încă) care se încadrează în cultul
soarelui, de care pomenea şi cronicarul german, ca simbol de nemurire pentru strămoşii daco-geţi. În ziua
de Rusalii, bărbaţii, femeile, copiii şi tot ce era transportabil la curte plecau de cu seara spre muntele
Postăvarul, după ce, în prealabil, vătaful sau alţi bărbaţi de iniţiativă, băteau din poartă în poartă,
folosindu-se de ciocanul, în formă de şarpe, prezent la fiecare poartă. Pe munte aşteptau până dimineaţa,
pentru ca la apariţia soarelui, sa arunce cu ce aveau la îndemână spre soare, ca nu cumva "vârcolacii" să
răpească soarele. Era cultul soarelui de la daci, conservat simbolic în poarta maramureşană şi în efigia
stemei moldoveneşti. Se ştie că geţii credeau că astrul dătător de viaţă era mâncat de balauri, iar acest cult
al soarelui era celebrat mai cu seamă primăvara, încât este explicabilă prezenţa acestuia în obiceiul Junilor.
Dacă acest cult al soarelui nu se mai practică azi, în schimb îngroparea vătafului, însoţit de un joc burlesc,
"căţeaua", în care apare şi un popă mascat, îşi are sensuri care sunt cu greu înţelese azi.
Bibliografie:
1.Vasile Oltean, “Junii Braşoveni şi troiţele lor din Şcheii Braşovului”, Bucureşti, Edit. Univers, 1998,
pag. 152;
2.Ion Ghinoiu, “Mică enciclopedie de tradiţii româneşti”,
Bucureşti, Edit. Erc. Press, 2004, pag. 51
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Paştele - obicei şi tradiţie
Ed. Inst Tiţa Ionela Narcisa
Scoala ,,Naum Râmniceanu’’, Grădiniţa cu p.n. Jgheaburi, Corbi
Paştele, este cea mai importanta sarbatoare crestină a anului. De Paşti se sărbatoreşte Învierea lui Iisus,
fiul lui Dumnezeu.Oamenii primesc cu mare bucurie această sărbărtoare, deoarece este una dintre cele
mai frumose sărbători creştine , în care oamenii se curăţesc de păcate prin Taina spovedaniei, merg la
biserică , postesc şi se roagă pentru toate necazurile şi suferinţele lor.
În lumea satului, Lăsata Secului de Paşti păstreaza acte rituale specifice unui început de An Agrar
celebrat la echinocţiul de primăvara. Mare bucurie le fac copiilor de sfintele Paşti, oualele roşii, pe care le
ciocnesc unii cu alţii zicând :,,Hristos a Înviat!’’,, Si Adevărat a Înviat!’’. Datina aceasta o avem de la moşi
strămoşi .Ele ne amintesc de sângele Mântuitorului Isus Hristos care a curs pe cruce. Timp de patruzeci
de zile acesta va fi salutul creştinilor în orice împrejurare. Acasă masa este întinsă şi plină cu
bunatăţi.Toată familia este împreună.
Simbolurile Pascale
Crucea este simbolul crucificării. La Consiliul de la Nicea în anul 325, Constantin a declrat crucea ca
simbol oficial al creştinismului.Crucea nu este numai Simbolul Pascal, dar este utilizată foarte mult de
Biserica catolică, ca simbol al credinţei.
Oul simbolizează învierea pentru că el conţine sămănţa din care apare viaţa.
Sacrificiul -De Paşte se sparg ouă şi se taie miei, sugerănd sacrificiul lui Iisus.
Mielul simbolizează victoria vieţii asupra morţii.
Un alt obicei ce se păstrează în satul nostru este o aşa zisă ,, tradiţie distractivă’’-privind datul în
,,dulap,, acesta constituie o distracţie şi o amintire de neuitat pentru copii.
,,Dulapul’’ este o instalaţie rurală simplă, este compus din doi stâlpi de lemn , fixaţi în pământ şi
consolidaţi cu paiante, un ax gros, cu diametrul de 35 de cm finisat pe patru laturi. Pe axul din lemn de
fag (stejar) sunt asamblate patru răscruci lungi cu patru scaune. În fiecare leagan (asigurat în faţă cu un
lanţisor, şi în spate, cu o bară metalică se asează câte doi –trei copii .Leagănele de lemn montate pe ax ,
sunt manual puse în mişcare şi se rotesc vertical. Cele patru leagăne, în care stau copiii, se înalţă şi
coboară cu intensitate crescândă, balansându-se ritmic, producând copiilor deosebite bucurii.Aceste
momente unice de petrecere colectivă a timpului liber vor rămâne toata viaţa în memoria copiilor.
Bibliografie
I. Ghinoiu, Sărbători şi obiceiuri românesti, Ed. Elion, Buc., 2003

Obiceiuri şi tradiţii româneşti
Nicoară Aurelia
Grădiniţa Nr.29, Sibiu
Paştile sau Învierea Domunului este cea mai mare şi mai îmbucurătoare sarbătoare dintre toate
sărbătorile de peste an, întâi pentru că în această zi Hristos a înviat din morţi, şi în al doilea rând pentru că
ea cade mereu la începutul anotimpului de primăvară.
În Transilvania s-au practicat diferite obiceiuri legate de Sărbătoarea Paştilor. Până la sfârşitul secolului
al XIX-lea, există obiceiul ca flacăii să se urce pe un deal din apropierea satului pentru a vedea mielul
pascal odată cu răsărirea soarelui. În Copşa Mare se practica obiceiul ca în dimineaţa primei zile de Paşti,
băieţii să împodobească cu ramuri de brad frontonul caselor unde locuiau fetele nemăritate. Dacă erau mai
multe fete, se împodobea şi poarta. În unele sate, fanfara anunţa Învierea Mântuitorului deja de la ora 6
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dimineaţa. Dis-de-dimineaţa femeile duceau în coşuri ouăle vopsite la biserică, iar după ce erau sfinţite se
dăruiau consătenilor. Acestea se puneau apoi în farfurii de cositor în camera cea bună. În sâmbăta
Paştilor, copiii din sat împleteau din nuiele de alun o coroniţă împodobită cu brebenei şi alte flori culese
din pădure. Pe coroniţă se rpindeau doi laţi în formă de cruce pe care se aşezau lumânări în funcţie de
vârsta fiecărui copil. A doua zi, coroniţele erau duse în biserică, iar în timpul slujbei fiecare copil
înconjura altarul. După terminarea slujbei, fiecare familie mergea la cimitir, iar copiii împodobeau
mormintele cu lumânările de pe coroniţă.
În Duminica Paştilor, la amiază se ţinea cea mai frumoasă şi mai fregventă slujba a anului. Cu această
ocazie, bărbaţii putau frumoase cojoace brodate iar femeile mergeau la biserica îmbrăcate în costume
populare. Înainte de împărtăşanie, credincioşii îşi cereau reciproc iertare după care participau la slujbă.
După terminare slujbei, la ieşirea din biserică, fiecare copil primea cate un ou şi o turtă dulce în formă de
iepuraş sau inimioară din partea mamelor de vecinătate.
Obiceiurile din a doua zi de Paşti sunt foarte variate, începând cu dăruirea şi ciocnirea ouălelor, urmate
fiind de stropitul fetelror cu parfum de către flacăii din sat care umblau din casa în casă, iar fetele îi
primeau pe aceţia cu multe bunătăţi, presupunăndu-se că erau pregătire de către fete. În fruntea fiecărui
grup se aflau doi băieţi care duceau un coş frumos împodobit, în care strângeau apoi ouăle primite , şi tot
aceştia rosteau către părinţii fetelor: „Am auzit că aveţi o floare frumoasă, am venit să o udăm să nu se
vestejească”. După-amiază avea loc un bal la care participa întreaga cumunitate. Tinerii recruţi, îmbracaţi
în costume populare, merg la biserică după care organizează o paradă a costumelor populare în centrul
satului.
Un alt obicei de Paşti este înroşitul ouălor. Înainte de Înviere, creştinii obişnuiesc să se spele întru
loghean în care se aflaă ouă şi bănuţi. Oul roşu semnifică sănătatea, iar banii- bogăţia. Întorşi de la biserică
membrii familiei se aşează la masă, gustănd mai întăi din ouăle şi pasca sfiinţită. Ouăle se ciocnesc după un
anumit ritual : persoana mai în vărstă ciocneşte cu capătul mai ascuţit al oului aceeaşi parte a oului
celuilat, în timp ce rosteşte bine cunoscuta formulă : „Hristos a înviat !” , iar celalat răspunde : „Adevărat
a Înviat!”. Ciocnesc întâî soţii, apoi copiii cu părinţii şi părinţii cu celelalte neamuri, amicii si cunoscuţi. Se
crede că toţi cei care ciocnesc unul cu altul se vor vedea pe lumea cealaltă, iar persoana al carui ou s-a
spart primul este mai slabă, are să moară mai degrabă sau i se iartă păcatele. Cel mai mic de ani ţine oul cu
capătul ascuţit în sus, iar cel mai mare ciocneşte.
Specific creştinusmului rămâne însă gestul de a fi dăruite ouăle de Paşte , gest descris deja în Evanghelia
după Luca, pe ca care îl regăsim în vechea tradiţie românească pecetpuit astfel de cuvântul scripturii. Apoi
legendele spun ca ouăle de Paşte se colorează pentru că „pietrele cu care jidovii l-au lovit pe Christos s-au
transformat în ouă roşii”.Sau pentru ca oamenii buni au dat ouă rosii copiilor judecătorilor şi i-au
îndemnat să dea din ele si părinţilor lor pentru ca să-i îmbuneze la judecata Mântuitorului.
Se spune ca de la Paşte, porţile Raiului stau deschise până la Rusalii. Ouăle roşii sunt puse la icoană sau
în hrana vitelor, sunt împărţite pentru pomenirea celor adormiţi de către rude în cea de a doua zi a
Paştilor peste mormânt, împreună cu cozonac si colaci.
Zilele destinate pentru pregătirea ouălor sunt cele din Săptămâna Patimilor, începând de marţi.
În Joia Mare oamenii care merg la biserică, după slujbă primesc din partea păştenilor un pahar de vin,
gogoşi sau împletituri din aluat. Păştenii fiind cei care pregătesc biserica (o curăţă) , dau paştile (pâine şi
vin) şi pregătesc o masă pentru preot şi consilierii bisericii.
Bibliografie:
Tradiţii şi obiceiuri româneşti, Editura Flacăra,.pag 55.
Obiceiuri culese de la locuitorii satului Jina şi Petreşti.
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Niţă Daniela Nicoleta
Prof. învăţământ preşcolar, Grădiniţa „Inocenţa” Găeşti, Dâmboviţa
Prima zi a postului Mare se mai numeşte şi Lunea curată, zi în care potrivit tradiţiei, oamenii
obişnuiesc să purifice, să cureţe spaţiul în care trăiesc prin obiceiuri rituale.
În Banat de exemplu, prima zi de post se numeşte Spolocanie. Atunci oamenii se spală cu băutură la
cârciuma satului de mâncarea de dulce pe care au consumat-o până acum. În trecut, la aceste petreceri cu
băutură participau şi femeile care veneau, de ochii lumii, cu furca de tors la brâu.
În alte părţi ale ţării, în ziua de Spolocanie vasele din care s-a mâncat până la Lăsata Secului se spălau cu
leşie şi se urcau în pod, unde se păstrau până la Crăciun.
Istoria Pastelui
Paştele este cea mai importantă sărbătoare creştină a anului. De Paşti se sărbătoreşte Învierea lui Iisus
Hristos, fiul lui Dumnezeu. Duminica - a treia zi dupa Scripturi- femeile purtătoare de mir au găsit
mormântul gol. Mormântul era gol pentru că Hristos Înviase. Împotriva lor, a tuturor, a celor care L-au
acuzat şi batjocorit de atunci şi până astăzi, numit în derâdere Regele Iudeilor, rege încoronat cu spini,
rege al cărui tron era o Cruce, părăsit de ai Săi, păzit sub grea şi rece lespede de piatră, Hristos a izbândit
cea mai strălucită biruinţă ce s-a văzut vreodată: biruinţa asupra morţii şi asupra răutăţii omeneşti. Această
biruinţă a putut fi tăgăduită, dar nu I-a putut fi smulsă niciodată. Hristos a Înviat şi a biruit, pentru El şi
pentru noi. Credem şi biruim prin Moartea şi Învierea lui Hristos, murim pentru a învia şi înviem pentru
a trăi în veci cu Hristos. Prin suferinţă şi moarte ne bucurăm de Înviere; prin Înviere ne bucurăm şi
triumfăm în triumful lui Hristos, ca triumf al nostru. El a murit pentru noi şi a triumfat pentru noi. În
Moartea Lui stă mântuirea noastra, în Învierea Lui stă biruinţa noastră.
Miracolul Învierii
Învierea lui Hristos, al cărei imn - Troparul Paştilor - este cel mai triumfal pe care l-a cântat şi l-a auzit
vreodată neamul omenesc, creează în noi, creştinii, o stare sufletească ce nu se poate compara cu nici una
din cele prin care trec oamenii. Ea este efectul unei uşurări, unei bucurii, unei încrederi şi unei nădejdi, pe
care n-o poate produce în om, nici un alt fapt, nici un alt sentiment, nici o schimbare, nici o emoţie din
cele ce pot încerca sufletul nostru. Imnul Învierii este un strigăt de triumf şi de bucurie care ne ridică până
la cer, este o stare sufletească unică şi incomparabilă, este privilegiul şi fericirea noastră de creştini!
Prin suferinţă şi moartea Mântuitorului ne bucurăm de înviere; prin Înviere ne bucurăm şi triumfăm în
triumful lui Hristos, ca triumf al nostru. El a murit pentru noi şi a triumfat pentru noi. În Moartea Lui stă
mântuirea noastră, în Învierea Lui stă biruinţa noastră.

Tradiţii şi superstiţii de Paşti
Nita Marinela
Gradinita „Inocenta” Gaesti, Dambovita
Perioada de post care pregăteşte credincioşii pentru cea mai importantă sărbătoare religioasă este
presăratǎ cu obiceiuri străvechi dintre cele mai frumoase care culminează însă în Săptămâna Mare.
Roşirea ouălor, spălatul pe picioare sau pregătirea hainelor noi sunt doar câteva dintre tradiţiile ce
trebuie respectate înainte de Paşte.
- În Săptâmâna Mare, care este de altfel şi cea mai aspră perioadă a postului, se fac ultimele pregătiri în
bucătărie, de la vopsirea ouălor, coacerea cozonacilor şi până la tradiţionalul drob de miel care nu trebuie
să lipsească de pe masa de Paşte.
- Cunoscută şi ca Joia Patimilor, Joia Mare este prima zi înainte de Paşte când se duc ouă roşii la biserică.
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- Potrivit obiceiului, astăzi este cel mai bine de vopsit ouă pentru că ele se vor păstra proaspete tot anul.
De altfel, tradiţia spune că este bine să păstrezi un ou de la un an la altul.
- Nu este bine să dormi în această zi. Bătrânii cred şi astăzi că cine doarme în Joia Mare va fi lenes tot anul.
- În Vinerea Patimilor, sau Vinerea Mare, se duc flori la biserică. Tot acum are loc şi ritualul religios în
care creştinii trec pe sub masă de trei ori, întreaga procesiune simbolizând greutăţile prin care a trecut
Mântuitorul când şi-a purtat crucea pe drumul spre răstignire.
- "Vinerea Seacă", aşa cum mai este numită în popor, reprezintă cea mai grea perioadă a postului. Bătrânii
cred că cei care ţin postul negru (fără apă şi mâncare) vor fi feriţi de boli tot anul şi vor avea spor.
- Joia Mare este cea mai importantă zi din Săpămâna Mare, căci acum au avut loc cele mai importante
ritualuri: spălarea picioarelor ucenicilor de către Mantuitorul, Cina cea de Taina, rugaciunea din grădina
Ghetsimani si vinderea Domnului de către Iuda. Iar în seara acestei zile are loc Denia celor 12 Evanghelii,
una dintre cele mai importante denii de Paşte.
- În zona Munteniei se păstrează obiceiul spălării picioarelor unui copil.
- În această zi se aprind lumânări la ferestre deoarece sau se aprind focuri afară, căci, potrivit credinţei
populare, în această seară lumea celor vi se întrepătrunde cu cea a morţilor. Este, de asemenea, şi ultima
pomenire a morţilor din acest post.
- În unele zone din sud, fetele obişnuiau să îşi pună 12 dorinţe pe aţă. Acestea legau câte 12 noduri pe un
fir de aţă care aveau să se împlinească doar dacă nodurile puteau fi dezlegate după Înviere.
Aţa se punea apoi sub pernă, crezând că în acest fel îşi visau ursitul.
- Tradiţia populară spune că este bine ca la Înviere să te îmbraci cu o cămaşă nouă. De altfel, şi bucatele
trebuie duse la biserică în oale noi.
- În unele locuri, cu precădere în zona Clujului, de Joia Mare un flăcău era însărcinat să strigă în sat
păcatele tinerilor săvârşite în timpul postului.
- De astăzi şi până în ziua de Paşte, la biserică se aude toaca.

Sfânta sărbătoare a Pastelui la creştini
Prof. înv. preşc. Nosal Raluca – Grăd. P.P. „Floarea- Soarelui” Reşiţa
Prof. înv. preşc. Osman Carmen – Grăd. P.P. „Floarea- Soarelui” Reşiţa
În preajma sărbătorii Paştelui trăim nostalgia desăvârşirii noastre spirituale. Sărbătorile ne transpun pe
un tărâm spiritual deosebit. Ne împăcăm cu noi înşine şi cu semenii prin iubire, iertare şi prin bucuria de
a fi împreună. Arta noastră populară manifestată sub toate aspectele ei reprezintă o bogăţie nepreţuită
de comori pentru toţi aceia ce-şi iubesc patria şi neamul. Suntem mândrii de faptul că ne-am născut întrun ţinut pitoresc, într-o ţară frumoasă cum este România . Obiceiurile şi tradiţiile străbune româneşti ,
rod al unui efort îndelungat de cunoaştere reprezintă un tezaur inestimabil de înţelepciune ale căror valori
şi resurse nu se şterg niciodată.
Paştele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creştine, care comemorează
evenimentul fundamental al creştinismului, Învierea lui Iisus Hristos, considerat Fiul lui Dumnezeu
în religiile creştine, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare. Data de început a Paştelui
marchează începutul anului ecleziastic creştin. Există unele culte creştine care nu sărbătoresc Paştele.
Paştele reprezintă sărbătoarea Învierii lui Iisus Christos. Începutul acestei sărbători e văzut chiar în Cina
cea de Taină, pâinea şi vinul simbolizând sacrificiul trupului şi al sângelui, ca preţ al răscumpărării. În
tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat o dată cu postul de şapte săptămâni. O semnificaţie foarte
importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii încetează lucrul la câmp şi se
concentrează asupra casei, a curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în Joia Mare, femeile încep să
pregătească pasca şi să vopsească ouăle. Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii dintre sâmbătă şi duminică,
oamenii se trezesc din somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, iau câte o
lumânare şi pornesc către biserică. Acasă le e îngăduit să rămână doar celor foarte bolnavi. La biserică,
preotul – cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi – iese cu lumânarea
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aprinsă (Lumina) şi înconjoară biserica de trei ori. Serviciul divin se desfăşoară afară, iar când preotul va
rosti „Christos a înviat!” toţi cei prezenţi la acest serviciu religios vor spune „Adevărat a înviat!”.
Răspunsul e recunoaşterea tainei Învierii, iar aceasta va fi formula de salut timp de 40 de zile, până la
Înălţarea Domnului .Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele
dinspre răsărit, afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. Oamenilor le este permis să
mănânce bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea şi vinul) abia după ce acestea se sfinţesc
şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie. Se spune că acei care ciocnesc ouă roşii în ziua de Paşte
se vor întâlni şi pe lumea cealaltă. Prima zi de Paşte trebuie să fie petrecută liniştit, fiind interzisă orice
activitate distractivă. În această zi, e interzis şi somnul. Luni, a doua zi de Paşte, oamenii dau de pomană
pentru cei morţi, mergând, în cele mai multe cazuri, la cimitir. O credinţă răspândită printre români e că,
timp de o săptămână de la Înviere, porţile Raiului sunt deschise larg. Tocmai de aceea se spune că sufletele
celor care mor în Săptămâna Luminată ajung direct în Rai.
În funcţie de zonele ţării, există obiceiuri şi obiceiuri.
În zona Transilvaniei, este cunoscut sub numele de „stropit”. Potrivit acestui obicei – preluat de la
maghiari – băieţii merg în familiile în care există o fată sau mai multe, pe care le stropesc cu parfum, „ca să
nu se veştejească”. „Stropitul” este păstrat şi azi şi reprezintă un bun prilej pentru o reîntâlnire cu
prietenii, şi, în fond, de distracţie.
Un obicei care se practica numai în Bucovina în noaptea de Înviere este acela că fetele să se ducă în
clopotniţă şi să spele limba clopotului cu apa neîncepută. Apa neîncepută înseamnă că persoana care a
scos-o din fântână să nu vorbească până când va fi folosită la spălatul clopotului. Cu aceasta apa se spală
apoi fetele în zorii zilei de Paşte ca să fie frumoase tot anul şi să alerge feciorii la ele. În trecut, feciorii îşi
alegeau un crai dintre cei mai harnici pentru a le judeca şi pedepsi toate greşelile făcute de-a lungul anului.
Cei găsiţi vinovaţi erau purtaţi în jurul bisericii şi la fiecare latură erau loviţi cu vergele de lemn la tălpi
pentru a nu mai repeta greşelile în anul viitor.
In zona Câmpulung Moldovenesc, datina se deosebeşte prin complexitatea simbolurilor, a credinţei
în puterea miraculoasă a rugăciunii de binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei de duminică, credincioşii
ies în curtea bisericii, se aşează în forma de cerc, purtând lumânările aprinse în mână, în aşteptarea
preotului care să sfinţească şi să binecuvânteze bucatele din coşul pascal. Fiecare gospodar pregăteşte un
astfel de cos acoperit cu un şervet ţesut cu model specific zonei, după orânduiala strămoşilor. În coş sunt
aşezate, pe o farfurie: seminţe de mac (ce vor fi aruncate în râu pentru a alunga seceta), sare (ce va fi
păstrată pentru a aduce belşug), zahăr (folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), făina (pentru ca rodul
grâului sa fie bogat), ceapa şi usturoi (cu rol de protecţie împotriva insectelor). Deasupra acestei farfurii se
aşează pasca, şunca, brânza, ouăle roşii, dar şi ouăle încondeiate, bani, flori, peste afumat, sfecla roşie cu
hrean,şi prăjituri. După sfinţirea acestui coş pascal, ritualul de Paşti se continuă în familie.
În părţile Sibiului, există obiceiul ca de Paşti să fie împodobit un pom (un arbust) asemănător cu cel
de Crăciun. Singura deosebire consta în faptul că în locul globurilor se agăţă ouă vopsite (golite de
conţinutul lor). Pomul poate fi aşezat într-o vază frumoasă şi farmecul sărbătorii sporeşte cu o podoabă de
acest fel.
La Călăraşi, la slujba de Înviere, credincioşii aduc în coşul pascal, pentru binecuvântare, ouă roşii,
cozonac şi cocoşi albi. Cocoşii vestesc miezul nopţii: datina din străbuni spune că, atunci când cocoşii
cântă, Hristos a înviat! Cel mai norocos este gospodarul al cărui cocoş cântă primul. Este un semn că, în
anul respectiv, în casa lui va fi belşug. După slujbă, cocoşii sunt dăruiţi oamenilor săraci.
În Maramureş, zona Lăpuşului, dimineaţa în prima zi de Paşti, copiii (până la vârsta de 9 ani) merg la
prieteni şi la vecini să le anunţe Învierea Domnului. Gazda dăruieşte fiecărui urător un ou roşu. La
plecare, copiii mulţumesc pentru dar şi urează gospodarilor „Sărbători fericite”. La această sărbătoare,
pragul casei trebuie trecut mai întâi de un băiat, pentru ca în acea gospodărie să nu fie discordie tot restul
anului.
In Argeş, printre dulciurile pregătite de Sfintele Paşti se numără covrigii cu ou. Fiecare gospodar se
străduieşte să pregătească o astfel de delicatesă, care este şi simbolul belşugului.
De exemplu referindu-ne la zona Banatului aici obiceiurile de Paşti sunt intercalate cu mai multe
culturi şi fiecare a preluat de la cealaltă părţile care i-au plăcut cel mai mult. În zona Banatului cea mai
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importantă zi este considerată a fi Joia Mare. Astfel că în credinţa bănăţenilor, în această zi un personaj
mitologic feminin, numit Joimăriţa, umbla prin sate şi le pedepsea pe fetele care nu îşi terminau de tors
lâna, iar pe cele mai leneşe le lua la ea acasă şi le mânca. În prezent în Joia Mare se aprind focurile în
cimitire , pentru că se crede că în perioada Paştelui se deschide cerul şi sufletele morţilor se întorc în sat.
Deopotrivă , pregătirea bucatelor tradiţionale se face după terminarea curăţeniei mari. În Sâmbăta mare se
sacrifică mielul şi gospodinele pregătesc mâncăruri delicioase din acesta. La micul dejun din prima zi de
Paşti se practică tradiţia tămâierii bucatelor. Apoi fiecare mesean primeşte o linguriţă de paşti, adică vin şi
pâine sfinţite. În meniul acestei mese festive se include ciolanul de porc fiert ( şoncul ) , ouă albe şi
mâncăruri tradiţionale, după acestea continuându-se masa cu friptură de miel. Cea de-a doua şi cea de-a
treia zi de Paşti sunt rezervate jocului popular. Tinerii şi bătrânii se adună în centrul satului, în faţa
bisericii şi spre seară începe hora mare a satului.Ca referinţă , satul Târnova din judeţul Caraş-Severin este
unul dintre puţinele din Banat, în care portul popular mai este păstrat cu sfinţenie, la loc de cinste. De
altfel , nu există sărbătoare în sat la care costumul popular să nu fie purtat. Tot aici există tradiţia că în a
doua zi de Paşti sătenii, însoţiţi de musafiri, pornesc spre centru satului. În faţa bisericii intră cu toţii în
hora mare. Întrucât portul tradiţional are mare preţuire, hora satului este deschisă de către cei îmbrăcaţi în
costume populare. În plus de toate acestea, în Banat, mai există obiceiul ca tinerele fete să păstreze în casă
lumânarea aprinsă în noaptea de Înviere. Lumânarea respectivă este aprinsă pentru câteva momente atunci
când are loc un eveniment fericit. Cine urmează datina se spune că va avea noroc în viaţa personală şi este
bine văzut de cei din jur.
Bibliografie:
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Ţurloi Oana Gabriela
Stoica Marinica
Prof. Înv. Preşc. Grădiniţa P.P. nr 13 Step by Step, Târgovisţe
Din cele mai vechi timpuri religia s-a împletit cu tradiţia , datina şi obiceiurile , pe care omul le-a
respectat şi le-a transmis ulterior prin viu grai din generaţie în generaţie, astfel înţelepciunea şi experienţa
celor mai vechi strămoşi ajunge la noi sub forma obiceiurilor din viaţa celor de la ţară , fiind purtătoarele
unor informaţii , a unei experienţe şi înţelepciuni vechi.
În secolul XIX-XX tradiţiile au început din păcate să dispară încetul cu încetul , reuşind să se păstreze
cu precădere în lumea satului, acestea fiind adevărate centre de cultură, de originalitate, în care ne regăsim
rădăcinile şi autenticitatea.
Tradiţiile populare ale românilor, dar şi ale creştinilor, incă din cele mai vechi timpuri, sunt departe
de tradiţia iudaică, ce presupunea o sărbatoare a durerii, la care alimentele rituale, pasca si mielul, se
consumau în grabă, însoţite de ierburi amare, după cum amară fusese şi robia din ţara Egiptului.
Pasca primilor creştini era o pâine dulce, care se sfinţea de către preoţi, apoi se împărţea săracilor.
Amintirea acesteia este pasca de astăzi.
Primăvara vine şi ea cu sărbatorile ei minunate,dar primăvara înseamnă în primul rând renaştere,
înseamnă Înviere, trezire la viaţa şi este ascociată cu cea mai mare sărbătoare creştină,Sfânta Sărbătoare a
Paştelui, a Învierii lui Iisus.
Satele noastre româneşti au rămas, din fericire, tributare tradiţiei străvechi, un exemplu în acest sens
fiind obiceiurile legate de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului din săptămâna premergătoare Sfintelor
Paşti. Ultima duminică din Postul mare semnifică Intrarea Domnului Iisus Hristos în cetatea
Ierusalimului. De Florii, cum sunt denumite în popor, se face dezlegare la peşte, se fac pomeniri, se sapă
mormintele şi se decorează porţile şi casele cu ramuri de salcie, pe care credincioşii le aduc de la biserică.
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Joia Mare, cunoscută în calendarul tradiţional şi sub denumirea de “Joia morţilor” sau „Cina cea de
taină” la care Hristos a prefigurat jertfa sa prin frângerea pâinii şi prin oferirea vinului ce simbolizează
sângele ucenicilor săi . Specific deniei de joi seara este citirea celor 12 Evanghelii ce reprezintă fragmente
extrase din cele 4 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus. Pe lângă acestea în Joia Mare se
practică un adevărat ritual închinat celor morţi. Joimăriţa, se spune în tradiţia populară că este zeiţa
morţii , ea supraveghează focurile de joimari. Este deschisă fie cu un animal respingător , fie cu o babă
zmeoaică, o stafie sau un duh necurat cu un cap uriaş şi părul despletit , ce pedepseşte fetele şi femeile
leneşe.
Potrivit credinţelor populare, în această zi cerul s-ar deschide pentru ca morţii să poată reveni
temporar pe pământ , şi pentru ca cei vii să le poată transmite anumite mesaje. În zonele din sudul ţării (
Dâmboviţa,Gorj, Dolj, Olt) în zorii zilei, înainte de a merge la cimitir , femeile aprindeau în mijlocul
curţii focuri din ramuri de alun sau buruieni uscate , în jurul cărora aşezau scaune pentru morţi. Se spunea
că morţii vin acasă pentru a se încălzi şi pentru a primi pomana. De aceea , atunci când femeile se deplasau
la cimitir, unde aprindeau din nou focuri, de această dată la crucile de la morminte , ele îşi plângeau
morţii, dialogau cu ei, chemându-i acasă pentru a le oferi pomana. Secvenţa de ceremonial comună
întregului areal românesc este cea care se desfăşoară la biserică. Ultima secvenţă se derulează în spaţiul
gospodăriei şi în vecinătatea acesteia. De obicei, se iese la poartă sau se merge în vecini pentru a împărţi
din pomana sfinţită la biserică (colivă, colaci, sare).
Vinerea Paştelui este cunoscută ca „Vinerea Seacă” sau „Vinerea Patimilor” , creştinii merg la biserică ,
ţin post negru pentru iertarea păcatelor şi respectă severe interdicţii privind torsul , ţesutul sau cusutul.
Este ziua de doliu a creştinătăţii, întrucât atunci a fost răstignit Mântuitorul, denia de vineri seara este a
înmormântării lui Iisus.
Noaptea Învierii Domnului reprezintă , pe lângă simbolul sacru al jertfei lui Hristos pentru mântuirea
noastră şi un ritual de înnoire anuală a timpului,mergem cu toţii la biserică să luăm lumină şi să strigăm cu
toţii într-un glas : ,,Hristos a înviat!”,iar după slujbă, luăm paştele şi ne înfruptăm din bunătăţile pregătite
de mama sau bunica.Nu înainte insă de a ciocni ouăle ,înroşite în Joia sau Vinerea Mare.De obicei, de
Paşti masa este încărcată cu preparate din carne de miel: ciorbă de miel,friptură de miel,drob, la care se
adaugă neapărat pasca şi cozonacii.
Gestul simbolic de celebrare a Paştelui este ciocnitul ouălelor roşii, despre care se spune că Maica
Domnului , care venise să-şi plângă fiul răstignit, a aşezat un coş plin cu ouă lângă cruce, la picioarele Lui
Iisus, iar acestea au fost înroşite de sângele care picura din rănile Lui. Bucuria Pascală este cunoscută pe
parcursul celor 40 de zile de la Înviere până la Înălţare, timp în care creştinii se salută cu ,,Hristos a
înviat!” şi ,,Adevărat a înviat!” mărturisind de fiecare dată prin aceste cuvinte adevărul nostru de credinţă.
Acesta este cel mai important ciclu de sărbători creştine, alături de care işi fac simţită prezenţa şi
obiceiurile populare, izvorâte fie din practici creştine foarte vechi, fie din vechi ritualuri folclorice.
Adunate la un loc, ele alcătuiesc perioada cea mai sfântă din viaţa Bisericii şi a oamenilor, constituind un
important reper al comunităţii şi spiritualităţii româneşti contemporane.
Cu siguranţă că tradiţiile legate de această sărbătoare şi în general legate de toate sărbătorile sunt mult
mai numeroase şi diferite în funcţie de zona geografică dar toate au un punct comun în ceea ce priveşte
raportarea lor la religie şi legătura specială a acestora cu credinţa.
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Obiceiuri şi tradiţii din Mărginimea Sibiului, comuna Răşinari
Prof. Pleşa Magdalena
Şcoala Gimnazială „Octavian Goga” Răşinari
De Paşte, sărbătoarea creştinească se începe cu „ Hristos a Înviat”. Zilele dinaintea Paştelui sunt folosite
pentru înnoire, curăţenie, primenire şi pregătirea bucatelor. Cu două săptămâni înainte începe febra
pregătirilor: haine şi încălţari noi, tocmirea mieilor şi strânsul ouălelor. Săptămâna Mare este întâmpinată
odată cu Sărbătoarea Floriilor cu casa curata şi lucrul din curte terminat. Joia se sacrifică mieii, iar vinerea
începe pregătitul: se coc pâinea şi cozonacii, se vopsesc ouălele, se prepară drobul şi friptura de miel. Seara
tot satul merge la Înconjuratul Bisericii, când se iese cu praporii din biserică şi ritualul înconjuratului se
repetă de trei ori. Sâmbăta se fac ultimele pregătiri în aşteptarea orei 12 noaptea, când biserica se umple de
credincioşi pentru „luarea luminii” şi a „Paştelui”. Dis de dimineaţă, tradiţia este luarea „Pastelui”, de
la un apropiat, cu „Hristos a Înviat” şi răspunsul „Adevărat c-a Înviat”; se repetă de 3 ori ritualul înghiţirii
pâinii sfinţite înmuiate în vin roşu, simbolul sângelui lui Hristos. Apoi se ciocnesc ouălele; copiii joacă
piţule, aruncatul monedei în oul ţinut în pumn de adversar. Este timpul dedicat lor: părinţii pregătesc în
coşuri cu fân iepuri şi ouă însoţite de jucării şi dulciuri. Apoi prin curte şi grădină se ascund ouă, iar
copilul care găseşte cele mai multe, este premiat cu dulciuri.
Cetele de copii pleacă prin sat, să-şi împărtăşească unul altuia „reuşitele” de la piţule şi căutatul
ouălelor. Biserica cu predica de Paşte se ţine mai nou la ora 12.00, dupa care urmează prânzul Paştelui care
se ţine în familie, cu bunici, părinţi, nepoţi; se bea ţuică, se ciocnesc ouă şi se mănâncă telemea cu ceapă;
gazdele aduc bolurile cu ciorbă de miel şi căni de vin din pivniţe. Friptura şi mai apoi cozonacul mâncate
cu tihnă pe tot timpul după amiezii sfârşesc masa de Paşte. Seara este pentru vizitat vecinătatea, prilej
de băut ţuică şi vin. Un obicei preluat de la saşi, împrăştie copiii prin sat la udatul cu parfum a fetelor şi
femeilor care cu recunoştinţă le umplu coşurile de cozonac şi ouă.
Multe din obiceiurile prezentate s-au uitat dar multe mai dăinuiesc şi astăzi. Odată cu interesul
turiştilor pentru acestea, se speră într-o continuitate şi chiar într-o revenire a celor întrerupte. Depinde
mult de dascălii pe care copiii îi au în sat, singurii în măsură să menţină tradiţia. Din fericire, pe lânga
profesorii veniti din oraş, în general ignoranţi ai tradiţiilor şi obiceiurilor, există dascăli inimoşi, care-şi
sacrifică voluntar timpul liber pentru a învăţa copiii să păstreze vii şi nealterate evenimentele vieţii la sat.
Tot acest ritual al obiceiurilor din zilele de Paşti au ca punct de pornire Floriile. Aici sărbătoarea
începe cu două zile înaintea duminicii Floriilor, încă de vineri seara, când, după slujba Vecerniei, în cele
trei biserici, copiii se spovedesc. Această activitate se continuă şi a doua zi dimineaţa pentru ca, apoi, la
momentul potrivit din cadrul Sfintei Liturghii, toţi copiii să se împărtăşească cu Trupul şi Sângele
Domnului „spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci”.
După-amiază, copiii se strâng la şcoală, formează un alai, în frunte aflându-se un tânăr îmbrăcat în
costum naţional, având în mâini o cruce, urmat de alţi patru tineri ducând patru prapori. Întregul alai se
îndreaptă spre centrul satului cântând versul lui Lazăr, cântec denumit “Viftania, frumos nume”.
Alaiul îşi continuă drumul în sunetul clopotelor de la toate trei bisericile până în marginea satului
unde găsesc crenguţe de salcie din care fac mănunchiuri şi le împart celor trei biserici din sat unde a doua
zi, duminică, în cadrul Sfintei Liturghii, vor fi sfinţite şi împărţite credincioşilor, care apoi le duc la casele
lor. Ca un gest de răsplată, copiii primesc din partea familiilor organizatoare câte un pahar de vin şi câte
doi covrigi. În această comunitate se păstreaza un obicei deosebit de frumos care, ar putea fi readus în
actualiatate în toate localităţile cu ajutorul personalului din scoli. În Duminica Floriilor, la miruit,
primeşte fiecare credincios câţiva mâţişori sfinţiţi de preoţi.
Mâţişorii aceştia, spun răşinărenii, sunt buni pentru a atinge copiii cu ei, pentru a creşte mari ca salcia,
şi de aceea se dau din ei şi animalelor pentru ca şi ele să sporească. Unii mai păstrează aceste crenguţe ca
medicament sau îi duc la morminte şi-i leagă în jurul crucilor şi stâlpilor. Alte persoane le păstrează după
icoane pentru a-i avea la îndemână la vreme rea sau necaz. De exemplu, vara când tună şi fulgeră se
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aprinde lumânarea din Vinerea Patimilor şi se afumă cu ea mâţişorii, pentru a fii siguri că aşa vor fi
protejaţi de Dumnezeu.
Un alt obicei din Săptămâna Mare este vopsitul uoălor. În Joia mare, sau Joia Verde cum
denumesc răşinărenii această zi, nu se toarce, nu se coase, nu se spală, dar se înroşesc ouăle roşii de Paşti,
căci numai cele înroşite în această zi se ţin proaspete şi nu se strică multă vreme. Tot în Joia mare se
frământă un „punt” de făină cu apă, iar aluatul aceasta după ce s-a uscat se dă animalelor pentru a fii ferite
de rele şi pentru a-şi păstra laptele.
Ca pretutindeni, aşa şi la Răşinari este obiceiul de a vopsi ouăle în coji de ceapă roşie, cu model
din frunze verzi din grădină. Alte femei se străduiesc cu o rară dibăcie şi răbdare să le vopsească şi să le
încondeieze cât mai frumos. Când vrea să aibă „ouă poleite”, femeia le spală mai întâi bine şi după aceea le
bagă la înroşit. Apoi le scot pe rând din oală unul câte unul, le înşiră pe un şervet curat şi le unge apoi cu
slănină de porc pentru a da luciu şi a străluci. Când este vorba să le încondeieze sau scrie, vopseaua mai
groasă ca la ouăle poleite, se ia pe vârful unui fir de busuioc sau cu o peană de gâscă şi se trece în linii şi
puncte suprafaţa ouălor.
Elementele decorative, de o varietate şi bogăţie nesfârşită, sunt
luate nu numai din natură, din regnul vegetal şi animal, din viaţa zilnică,
ci sunt izvorâte şi din capriciul sau fantezia persoanei care vopseşte.
Cel mai popular totodată motiv ornamental nu se obţine prin desen, ci
prin imprimarea câtorva frunze de cucută pe suprafaţa oului fiert. După ce
s-au legat frunzele de cucută sau de pătrunjel, cu fire de aţă împrejurul
oului, acesta se bagă în roşeaţă, unde stă puţin timp ca să prindă bine vopseaua. Scoţând oul din oală şi
desfăcând legătura de foi, chipul acestora se desprinde alb, curat, pe suprafaţa colorată a oului.
Saşii au adus meşteşugurile, ordinea, organizarea socială, spiritul de comunitate şi vecinătate; meritul
românilor din zonă a fost acela că au ştiut să preia elemente, să copieze, fără însă a-şi altera tradiţiile şi
obiceiurile.
Cultura sibiană nu constituie un amalgam, o mixtură, ea prezintă două direcţii distincte în care s-a
dezvoltat: cea tipic românească şi cea săsească. Acestea au cohabitat şi s-au dezvoltat fiecare, fără însă să
interfereze prea mult. S-au păstrat de sute de ani, printr-un exemplar spirit de toleranţă reciprocă. A
existat şi dăinuie încă, un sentiment de respect pentru biserică şi tradiţiile fiecăruia, pentru modul în care
fiecare a ştiut să-şi păstreze şi să-şi transmită obiceiurile.
Pe vremuri, oamenii aveau cruce de lemn si inimă de aur. Acum au cruce de aur şi inimă de lemn. Fie
ca sfânta sărbătoare a Învierii să readucă aurul în inimile noastre.
Bibliografie:
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Obiceiuri pascale
Marin Carmen Gina
Şcoala Gimnazială Goieşti
Deşi la fel ca majoritatea sărbătorilor si Pastele are origini creştine, deşi la origine se spune ca e o
sărbătoare păgână.
Vechii saxoni au sărbătorit venirea primăverii aducând omagii zeiţei primăverii, Eastre. Când in
secolul al II-lea misionarii creştini au ajuns in mijlocul triburilor nordice cu serbările lor păgâne, au
încercat sa ii convertească la creştinism. Au reuşit, insa numai intr-o măsura oarecare. Slujba de Înviere
începe de la miezul nopţii, aşa este încă din Evul Mediu, când oamenii aşteptau răsăritul soarelui pentru a
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se porni in procesiune spre biserica. Ritualuri de stropit Binecunoscut obicei pascal este stropitul fetelor,
in a doua zi de Paşti. fetele sunt stropite in Ardeal cu apa de colonie, obicei unguresc, iar in Polonia,
Germania si Ucraina fetele se stropesc cu apa. Pe lângă udat se fac si urâri de sănătate de vreme ce se crede
ca zăpada topita le face mai frumoase si este aducătoare de noroc. Conform credinţei religioase, obiceiul îşi
are rădăcinile in faptul ca evreii i-au stropit cu apa pe adepţii lui Iisus care aduceau vestea învierii
Domnului. Deja din secolul al II-lea avem date despre sărbătorirea Paştelui, tradiţii pe de o parte creştine,
pe de alta parte păgâne.
Pastele este sărbătoarea creştina a Învierii Domnului. Ultima săptămâna a postului care precede
sărbătoarea este săptămâna mare, care începe cu duminica Floriilor si se termina cu duminica pascala.
Sărbătoarea începe de fapt cu duminica Floriilor, când se sarbatoreste intrarea lui Hristos in Ierusalim.
Saptamana mare are menirea împărtaşirii chinurilor lui Iisus. In aceasta săptămână se termina postul de 40
de zile, si natura renaşte. In ziua de joi a săptămânii mari clopotele încetează sa mai bata, vor mai bate
doar Sâmbăta Mare. Aceasta zi este totodată si începutul chinurilor Mântuitorului. Vinerea este ziua
răstignirii lui Hristos, cea mai mare zi de post. Ziua de vineri era considerata mereu zi fără noroc. In
aceasta zi nu se obişnuiau muncile legate de cultivarea pământului sau de creşterea animalelor, nu se
aprindea foc si nu se cocea pâine. Se obişnuia ca in ziua de vineri sa se facă o baie in zori in pârâu.
Mâncarea tradiţionala este carnea de miel pregătita după mai multe reţete specifice. Mielul este
simbolul lui Hristos. Oul simbolizează renaşterea. In unele regiuni ziua de luni este ziua stropitului.
Aceasta tradiţie isi are rădăcinile in credinţa in forţele purificatoare si fertilizatoare ale apei. In unele tari
in loc de stropit se obişnuieşte folosirea nuielei in sensul ca se aplicau câteva lovituri fetelor tinere. Pentru
ambele fapte, băieţilor li se cuvenea un ou vopsit.
Ouăle roşii aveau menirea de a tine răul departe si simbolizau sângele lui Hristos. Iepuraşul aducător de
oua roşii provine de pe meleaguri germane si simbolizează fertilitatea.
Data sărbătoririi Paştelui Înainte de anul 325 i.H. Pastele se sărbătorea in diferitele zile ale săptămânii,
chiar si vinerea, sâmbăta si duminica. In acel an, s-a convocat consiliul de la Nicaea de către împăratul
Constantin. A emis legea pascala care stabilea ca aceasta sărbătoare sa aibă loc in prima duminica după
luna plina de sau după echinoxul de primăvara sau prima zi de primăvara. Astfel, Pastele trebuie sărbătorit
intr-o duminica intre data de 22 martie si 25 aprilie. Data este legata de ciclul lunii.
Simboluri pascale :
-Crucea este simbolul crucificării, opusul învierii. Totuşi, la consiliul de la Nicea, in anul 325 i.H.,
Constantin a decretat ca întocmai crucea sa fie simbolul oficial al creştinismului. Crucea nu este numai
simbolul pascal, dar este utilizata foarte mult de biserica catolica, ca simbol al credinţei.
-Iepurasul nu este o inovaţie moderna.
Simbolul provine încă din vremea festivalurilor păgâne de Eastre.
Simbolul pământesc al zeiţei Eastre era iepurele.
Iepuraşul aducător de oua roşii provine de pe meleaguri germane si simbolizează fertilitatea. Oul
-Oul simbolizează învierea. Ouăle roşii aveau menirea de a tine răul departe si simbolizau sângele lui
Hristos.
-Mielul Reprezintă victoria vieţii asupra morţii. Îl simbolizează pe Cel care trebuie sacrificat pentru
propria mântuire. Mieii sunt membrii turmei lui Dumnezeu.Joia Mare este cunoscuta si sub numele de
Joimăriţa după numele personajului care putea pedepsi femeile si fetele care nu apucau sa-si termine de
tors lâna si sa-si facă cămaşă noua pentru Paste pentru a intra in hora in aceasta zi mare. Pedepsele constau
in arderea degetelor si mâinilor femeilor leneşe. Putea pedepsi totodată si băieţii leneşi care nu se
îngrijiseră bine de animale in timpul iernii sau care nu-si reparaseră gardul pana atunci.
Tot in Joia Mare se desfăşurau ritualuri speciale legate de morţii din gospodărie si din comunitate: se
aprindeau focuri pe podeaua casei pentru fiecare membru "plecat" din gospodărie, iar in curtea bisericii
pentru toţi morţii din cimitir, peste aceste focuri dându-se de pomana colaci. Lemnele folosite nu erau de
orice fel, erau culese in momente speciale si nu de câtre oricine. Febra pregătirilor Sărbătorii de Paşti
începe cu mult timp înainte, în timpul Postului Mare, iar una dintre cele mai vestite preocupări ale
bucovinenilor este încondeiatul ouălelor ( îchistritul ouălelor în vorba celor din zona), un obicei prezent
si în alte zone ale tarii, dar nicăieri adus la nivel de arta, cum se întâmpla în Bucovina. Mai ales în partea
muntoasa a regiunii (Brodina, Izvoarele Sucevei, Moldoviţa, Suceviţa, etc.) acest obicei este bine
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reprezentat. La Paste, pe mesele localnicilor pot fi vazute adevarate opere de arta cum este acest cos cu oua
încondeiate de la Suceviţa. Inscripţionarea unui astfel de ou este un lucru foarte migălos, care cere multa
răbdare, pricepere si un deosebit gust. Tehnica utilizata este veche, iar pentru realizarea ei sunt necesare
ceara de albine si foarte multe culori vii, care în final vor alcătui o cromatica deosebita. Ca instrument de
lucru este utilizat un bat de dimensiunile unui creion, la capătul căruia este fixat cu aţa un fir de par din
coada de cal si care va sluji drept peniţa. Cu ajutorul acestuia, motivele geometrice sau florale sunt
desenate în straturi succesive, funcţie de culori. Fiecare dintre acestea vor fi pe rând protejate cu ceara de
albine pentru ca stratul anterior sa nu se deterioreze. Febra pregătirilor îi cuprinde pe toţi locuitorii
ţinutului, laici sau clerici, deopotrivă. La Mănăstirea Suceviţa, de exemplu, măicuţele se îndeletnicesc cu
aceasta activitate ca si ceilalţi, punând pe coaja subţire, cu răbdare, strat după strat o parte din sufletul si
dragostea lor divina. Cu cât Învierea “se simte” mai aproape, gospodinele grăbesc pregătirile pentru prima
zi de Paste, zi în care toata familia aflata în jurul mesei îndestulate si după ce a postit cele şapte săptămâni,
va gusta din bucatele pe care Domnul le-a dat cu atâta dărnicie. La loc de cinste se afla patiseria casei:
cozonacul, pâinea, plăcintele, tradiţionala pasca si bineînţeles colacul. Pregătirea acestora se face cu migala.
Pasca, ca si colacul, se împleteşte în sase si are ca semn distinct sfânta cruce. Înainte de a fi introdusa în
cuptor, coptura este unsa cu gălbenuş cu ajutorul unui pămătuf din pene de gâsca. Cu siguranţa,
tradiţionalele plăcinte poale în brâu nu au fost uitate. Gata rumenite, răspândind un miros îmbietor, toate
stau pe vatra la răcorit, spre încântarea gospodinei si în ochii lacomi dar răbdători ai copiilor.
Paştele reprezintă sărbătoarea Învierii lui Isus Cristos. Începutul acestei sărbători e văzut chiar în Cina
cea de Taină, pâinea şi vinul simbolizând sacrificiul trupului şi al sângelui, ca preţ al răscumpărării. În
tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat o dată cu postul de şapte săptămâni.
O semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii
încetează lucrul la câmp şi se concentează asupra casei, a curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în Joia
Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle.
Dar iată ca soseşte miezul nopţii. Sfânta taina a Învierii se savârseste anunţata de îndemnul preotului .
“Veniţi de luaţi lumina!”. Lumânările credincioşilor se contopesc acum cu liniştea sufleteasca a
creştinilor la auzul vestii “Hristos a-nviat!”, răspunsul venind din inima “Adevărat ca-nviat!”. În Noaptea
Sfânta la biserica se aduna întreaga colectivitate creştina unde Slujba de Înviere va dura până spre
dimineaţa când toate gospodinele vor primi binecuvântarea bucatelor din partea preotului. Abia după
aceea îşi vor îndrepta paşii spre casa.
Astăzi este ziua triumfului veşnic al învierii lui lisus, minunea minunilor, praznicul praznicelor,
sărbătoarea sărbătorilor si cel mai mare act de început de istorie a creştinismului, "scularea dintre morţi a
Mântuitorului nostru". Oamenilor le este permis să mănânce bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de
miel, sarea şi vinul) abia după ce acestea se sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie.
Se spune că acei care ciocnesc ouă roşii în ziua de Paşte se vor întâlni şi pe lumea cealaltă.
Prima zi de Paşte trebuie să fie petrecută liniştit, fiind interzisă orice activitate distractivă.
E prima zi de Paste si totodată Sfânta Duminica. În tihna amiezii, oul de Paste, reflexie a sufletului
locuitorilor acestor locuri, fie ca este de la Izvoarele Sucevei, de la Moldoviţa, de la Vama, reprezintă
aceeaşi fata a unei arte unice în felul ei. Cojile de oua folosite la prepararea aluatului nu se ard si nici nu se
arunca oriunde, ci pe o apa curgătoare, pentru ca peste vara uliul sa nu atace găinile si puii, deasemeni
pentru a se duce in tara Blajinilor, sa le dea de ştire ca a sosit. Pasca este o tarta În această zi, e interzis şi
somnul.Rituala făcuta dintr-un aluat de cozonac si cu diverse umpluturi dulci, pe baza de lactate. A doua
zi de Paşti si a treia zi, si uneori chiar si in ziua de Paşti, feciorii se duc cu pasca la părinţi si finii la naşi.
Luni, a doua zi de Paşte, oamenii dau de pomană pentru cei morţi, mergând, în cele mai multe cazuri, la
cimitir. O credinţă răspândită printre români e că, timp de o săptămână de la Înviere, porţile Raiului sunt
deschise larg. Tocmai de aceea se spune că sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung direct în
Rai. În funcţie de zonele ţării, există obiceiuri şi obiceiuri.
Poate cel mai de notorietate e unul din zona Transilvaniei, cunoscut sub numele de „stropit”. Potrivit
acestui obicei – preluat de la maghiari – băieţii merg în familiile în care există o fată sau mai multe, pe care
le stropesc cu parfum, „ca să nu se veştejească”. „Stropitul” este păstrat şi azi şi reprezintă un bun prilej
pentru o reîntâlnire cu prietenii, şi, în fond, de distracţie.
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Poplaca - satul tradiţiilor şi obiceiurilor de Paşte
Paraschiva Ognean
Prof. Înv. primar, Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu
M-am născut într-o comună din Mărginimea Sibiului, comuna Poplaca. De mic copil am respectat
tradiţiile şi obiceiurile din satul meu natal. Aceste valori morale mi-au fost transmise de bunicii din partea
tatălui- Ciontea Nicolae şi Paraschiva- şi din partea mamei-Bădilă Coman şi Ioana şi de părinţii meiCiontea Vasile şi Ioana şi m-am bucurat alături de fraţii mei, Maria ţi Nicolae.
Sărbătoarea Paştelui este pentru români, alături de Crăciun, cea mai importantă din an, pentru care
fiecare familie se pregăteşte cu mult timp înainte prin postul ţinut cu atâta evlavie.
În biserica ortodoxă oamenii se pregătesc pentru întâmpinarea sărbătorilor de Paşti prin "postul
Paştelui" numit şi "Postul Cel Mare", post care durează 48 de zile. În mod oficial, postul începe după
"Duminica iertării", in ziua de luni a saptămânii a 7-a de dinaintea sărbătorii de Paşti.
Nopţile Lăsatului de Sec de carne şi de brânză au fost sărbătorite înca din cele mai vechi timpuri
asemenea unui Revelion agrar. Satele din Mărginimea Sibiului şi în special în comuna Poplaca s-a păstrat
obiceiul hodăiţatului.
Focurile de primăvară îşi au originea în practica îndelungată de apărare a semănatului şi a livezilor
împotriva gerului.
Hodaiţele se organizează în două duminici consecutive, inaintea postului Pastelui cu ritual
asemanator. Aceste zile sunt considerate a fi timp de mare sărbătoare în satul în care m-am născut.
Anual, in cele 2 nopţi ale Lasatului de Sec se fac focuri pe dealuri. Un ritual practicat la inceput de
adulţi, dus mai departe astazi de cei mici. Junii sunt actorii principali ai acestui obicei. Timp de două
săptămâni ei adună roţi vechi de cauciuc pe care le urcă în caruţe sau le depozitează în vârful celor doua
dealuri din apropierea localităţii. În jurul roţilor de cauciuc strâng o gramadă de pănuşi de porumb.
Fiecare tânăr are datoria de a aduna cat mai multe roti şi de a-şi concepe un costum din cele mai urâte
haine, pe care îl poartă în nopţile de hodaiţi.
Ceata de copii şi juni se împart jumătate pe dealul Racoviţa, iar cealaltă
jumătate pe dealul spre Dumbrăviţa. Încet, încet se apropie Noaptea roţilor de
foc. În timp ce întunericul se lasă peste sat se aprind focurile pe dealuri şi parcă
întreg satul e înconjurat de flăcări.
În jurul focului care arde câteva cauciucuri mari, copiii şi tinerii de toate
vârstele, manjiţi pe fete cu funingine, vorbesc tare si râd zgomotos. Cei mai
curajosi sar peste foc, în timp ce, din vale, din ce în ce mai mulţi copii se apropie.
Încet-încet, se adună mai mulţi bărbaţi, care împart sfaturi pentru hodaiţi - rotirea cauciucurilor in aer.
Trebuie ţinute departe de corp, învârtite larg şi cu putere, fără frică. Dar cu răbdare, să se faca întuneric.
Abia atunci vor putea fi aprinse!
Copiii se asează în cerc şi parcă la un semn, încep să învârteascâ hodaiţile în aer. Copiii de lângă foc
încep a urla cât îi ţin puterile despre fetele rămase nemăritate şi feciorii neînsuraţi: "Cine se însoară mă?".
Raspunsul vine in ecou: "Cine se insoară mă?". Unii spun diferite nume iar alţii apostrofează râzând: "Nai tu treabă, mă!","Nu ştiu bă!" sau dau nume din sat.
Strigarea peste sat este practic o străveche formă de demascare colectivă a unor fapte care nu sunt
conforme cu viaţa tradiţională a satului.
Pe dealul din apropiere, alţi poplăceni au pornit hodaiţile, strigând de-nsurătoare. Aşezaţi în linie
dreaptă, ei învârt roţile în acelaşi timp. Cauciucuri aprinse se rostogolesc in vale.
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Cei mari se mandresc cu forta şi dibăcia lor. Cei mici aleargă fără griji - câţiva învârt lanţuri mai uşoare,
de care sunt legate cizme de cauciuc arzând. Cercuri mari, negre se conturează în albul zapezii.În zare,
peste dealuri, din mai multe locuri, se ridică dâre negre de fum.
Şi în alte localităţi din Mărginimea Sibiului se păstrează obiceiul hodaiţilor, dar nu asa de spectaculos ca
la Poplaca. În Galeş, Sibiel sau Tilişca, oamenii ridică focuri mari, menite să purifice văzduhul şi să alunge
duhurile rele.
Luminile caselor se aprind una câte una, iar satul e împânzit în scurt timp de stralucirea lor galbenă.
Copiii aduc la foc crengi mari de brad, din pădurea din apropiere. Cerul începe a se întuneca.
Rând pe rând, toţi copiii îşi pun roţile pe foc şi aşteaptă nerăbdători să ardă bine. Un fum negru, greu, se
ridică deasupra satului, în timp ce anvelopele îmbibate cu motorină prind flăcări.
După ce le-a dat drumul la ultimele roţi aprinse, ceata de copii porneşte prin sat - cu "băbăludele".
Aceştia sunt mascaţi cu haine vechi, iar pe faţă se dau cu funingine.Ei bat cu bâte de lemn în porţile
tuturor, iar unde găsesc deschis, intră în curţile sau chiar in casele poplăcenilor, facând mare gălăgie.
Unii gospodari ai comunei Poplaca le deschid poarta şi îi servesc cu scoverzi sau fructe.
La sărbătoarea din Poplaca participă anual peste 50 de copii. Dacă modul de organizare a ramas acelaşi,
anvelopele aprinse sunt o "invenţie" relativ recentă pentru hodaiţe.
Alte obiceiuri ce se păstrează în satul meu natal sunt cele din Joia Mare ce le voi descrie în cuvintele
următoare.
În prima şi ultima săptămână a Postului Mare programul bisericii cuprinde slujbe de trei ori pe zi, la fel
ca la mănăstire.Joia Mare sau Joia Verde este ziua când gospodinele şi copiii vopsesc ouăle pentru Paşti,
zicându-se că ouăle vor rezista mult dacă sunt vopsite în această zi. În Poplaca se păstrează obiceiul
decorării şi vopsirii ouălor cu materiale naturale. Se spală ouăle, se acoperă cu frunze verzi de diferite
forme care se strâng în jurul oului cu un ciorap. Vopseaua de ouă naturală se prepară din foi de ceapă albă
şi roşie la care se adaugă puţin oţet. După ce sunt fierte se îndepărtează ciorapul şi frunzele şi se dă
strălucire ouălor cu ajutorul slăninii de porc. De asemenea, în această zi mulţi credincioşi se spovedesc şi
cei vrednici se şi împărtăşesc cu Sf. Taine. La Sf. Liturghie sunt aduse pâinea şi vinul pentru Paşti, fiind
sfinţite. Seara se săvârşeşte Denia celor 12 Evanghelii, la care credincioşii, în special copiii, vin cu sfori pe
care fac 12 noduri, pe care apoi le desfac, zic ei, când au nevoie. Sătenii cred că sunt ajutaţi de Dumnezeu
şi Fiul Lui, Isus Hristos, dacă vor desface un nod făcut în biserică la slujbă.
În ziua Învierii Domnului (la Paşti), credincioşii participă la slujba de Înviere încă de cu noapte. În
momentul când clopotele bisericii cheamă credincioşii la slujbă, gospodarii din sat ia apă din pârâul ce
curge în aropierea bisericii şi cred că aceasta este sfinţită. Ei stropesc casele sperând că va aduce
bunăstare.Apoi cu lumina luată de la biserică merg la cimitir acolo unde aprind alte lumânări şi vestesc
astfel Învierea Domnului şi celor trecuţi dincolo. Poplăcenii vin la biserică şi iau şi Paşti, în căni pregătite
încă de acasă, dând fiecare câte un ou crud sau vopsit. Se păstrează obiceiul conform căruia părinţii îşi
îmbracă copiii în haine noi. Ei merg pe la casele oamenilor şi le vestesc Învierea Domnului, primind ouă
roşii, după ce rostesc în curte tradiţionalul salut: HRISTOS A ÎNVIAT!
A treia zi de Paşti se repară drumurile de câmp, podurile, fântânile şi se curăţă păşunile de muşuroaie şi
mărăcini.
Sărbătorile trăite în copilărie alături de bunici, părinţi şi fraţi îmi vor rămâne în minte toată viaţa şi îmi
Aceste obiceiuri şi tradiţii le voi transmite fiului meu-Ştefan-şi elevilor pe care- i educ întrucât dascălul
este un modelator de suflete.
Bibliografie
Dr. Emanuel Tăvală- Poplaca o istorie vie
http://www.ziare.com/magazin/obiceiuri/noaptea-rotilor-de-foc-reportaj-ziare-com-1079981
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Tradiţii şi obiceiuri hunedorene în preajma Sfintelor Sărbători de
Paşti
Olah Ionela Cosmina
Şcoala Gimnazială “I.D.Sîrbu” Petrila
Hunedoara mai păstrează, astăzi, în anumite zone, tradiţii şi obiceiuri de mult uitate de către cei tineri.
Sunt obiceiuri specifice aşezării geografice şi mai există locuri unde chiar se respectă cu sfinţenie. Tărâmul
românesc este un tărâm profund religios, iar ortodoxismul său este evident în toată existenţa lui
tradiţională.
Din multele obiceiuri pascale, care se derulau în vatra satului hunedorean, s-au mai păstrat, până în
prezent, doar câteva care se desfăşoară începând din postul Paştelui şi până în a doua zi de Paşti.
„Scaunul Domnului”, la Boiu
Unul dintre cele mai vechi obiceiuri, transmis din generaţie în generaţie, este cel cunoscut de localnici
din satul Boiu, comună Rapolt, că „Scaunul Domnului”. Dacă în urmă cu mulţi ani, obiceiul se ţinea în a
doua zi de Paşti, în aproape toate satele comunei, astăzi doar tinerii din Boiu mai păstrează această
tradiţie.
În timpul slujbei de dimineaţă, mai mulţi tineri se furişează afară din Biserică şi împodobesc un scaun
cu iarbă, flori, spini, urzici şi sârmă ghimpată, după care aşează pe acesta, printre ierburi, peste o sută de
ouă roşii. Ouăle sunt ascunse foarte bine pentru ca preotul să nu bănuiască numărul acestora. Când slujba
e gata, e gata şi scaunul. Preotul Mircea Iov slujeşte în Boiu de mai bine de 30 de ani şi ştie că nu are cum
să scape de datină. Dacă în anii trecuţi, încerca să fugă pe cealaltă uşă a Bisericii, acum tinerii s-au asigurat
şi au încuiat uşa, astfel încât la ieşirea din lăcaş, preotul să „de-a cu ochii” de scaun. Obiceiul spune că
preotul trebuie să se aşeze pe scaun iar tinerii care l-au împodobit trebuie să înconjoare Biserica, de trei
ori, cu acesta. În caz contrar, are loc o negociere, iar preotul trebuie să le ofere tinerilor câte un litru de
vin pentru fiecare ou aşezat pe scaun. „Ce-i cu scaunul ăsta? Şi anul trecut l-aţi adus, şi acum doi ani şi mai
de mult. Tot timpul aveţi scaunul. Eu nu pot să mă aşez pe el. Nu se face ca preotul să se aşeze pe ouă şi
spini”, începe Mircea Iov negocierea cu feciorii. „Nu sunt decât cinci ouă. Eu zic să daţi doi litri de vin
pentru fiecare ou”, adaugă tinerii. „Ei în fiecare an mă păcălesc, că mai au prin buruienile alea ceva ouă. Şi
dacă se vine doi litri de vin la un ou, au cinci ouă deasupra, ar însemna zece litri şi aş scăpa uşor. Dar pe
aici în jos mai sunt ouă în mod sigur...”, povesteşte preotul. După minute în şir de negociere, preotul
acceptă târgul. Însă nu oricum. În cei 30 de ani de când este personajul principal al acestui obicei, Mircea
Iov a învăţat să negocieze cu feciorii. „Gata, facem târgul. Dar de aici scădem partea cealaltă. Adică, de câte
ori aţi fost voi la Biserică într-un an? Din tinerii ăştia de aici numai unul îi spovedit. Deci, scădem la
jumătate. Pică încă un litru de la ou că nu aveţi toacă. Pică încă un litru că nu aveţi nici ciocănelele de la
toacă. Dacă nu au îndeplinit condiţiile astea şi mă apuc să socot câte două kile de un ou, atunci ei trebuie
să îmi de-a mie”. În final, tinerii şi preotul au ajuns la o înţelegere: „...deci rămâne cum am zis eu: 15 – 20
de litri. Dar rămâne şi cum au zis ei: 50 de litri de unde mai scădem”, a conchis preotul. Recensământul
ouălor se va face acasă la preot, unde tinerii îşi vor primi şi răsplata.
Vestitul Învierii Domnului
Un obicei specific comunei Crişcior este puşcatul cu carbid. Acest obicei începe cu câteva săptămâni
înainte de Paşti, când feciorii încep să-şi adune materialele necesare. „În noaptea de Înviere, băieţii din
comună ne adunăm pe un deal unde amenajăm un adăpost. În faţa acestuia, construim un suport pe care
aşezăm ţevile în care se introduce carbidul. Apoi, un băiat încarcă în ţevi carbidul, iar ceilalţi îl aprind cu
ajutorul unor torţe”, povesteşte Marius Giurgiu. Acest obicei durează toată noaptea de sâmbătă spre
duminică şi are rolul de a vesti Învierea Domnului. Un accent deosebit, pe care locuitorii comunei
Crişcior îl acordă în perioada Sărbătorilor Pascale, se pune pe împodobirea coşului de Paşti. „La noi în
familie există o tradiţie ca, în Vinerea Mare, după ce se vopsesc ouăle, ne adunăm tinerii familiei şi
mergem pe dealul din apropierea casei să culegem iarbă şi flori. Acestea le aşezăm frumos într-un coş de
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nuiele, unde punem şi ouăle roşii. Acest coş îl punem pe masă în ziua de Paşti. Coşul mai este folosit şi
pentru cadourile aduse de iepuraş. Acest obicei îl păstrăm cu sfinţenie şi s-a transmis din generaţie în
generaţie, la noi în familie”, povesteşte Andreea Jurca.
Împuşcatul cocoşului
Un alt obicei pitoresc, a cărui vechime se pierde în negura istoriei, este cel numit "împuşcatul
cocoşului". Este unul dintre obiceiurile de distracţie întâlnite cu ani în urmă printre tinerii din Densuş.
Acest obicei se mai păstrează doar în zona Hategului şi în comunele din apropiere. Dar unde se respectă în
fiecare an este în comuna Densuş, în satele Peşteana şi Peşteniţa. Obiceiul are loc în prima zi de Paşti. În
săptămâna mare se formează două cete de tineri care vor prezenta obiceiul în Duminica Paştelui. Una
dintre aceste două echipe va aduce un cocoş, de preferinţă negru, şi merg la un loc dinainte stabilit în
hotarul satului unde se întrec în împuşcatul cocoşului, Ambele cete sunt formate din trei, patru
concurenţi. Cocoşul se leagă de un pom într-o livadă, iar arbitrul concursului este pădurarul satului,
posesorul armei de vânătoare. Concursul se desfăşoară sub atenta supraveghere a acestuia care îi şi învaţa
cum să tragă cu puşca. Au loc mai mult împuşcături, iar ceata care împuşca prima cocosul câştiga trofeul,
ceata pierzătoare fiind obligată să organizeze hora satului, care constă în plătirea lăutarilor, asigurarea
mâncării şi băutură care trebuie să fie din plin. Deşi obiceiuri necunoscute pentru mulţi, ele reprezintă
istoria şi tradiţiile hunedorene fără de care atestarea noastră istorică ar întâmpina unele dificultăţi.
Prima zi de Paşte este plină de semnificaţii în tradiţia hunedoreană. Pe masă trebuie puse anumite
bucate, iar cei care au postit nu au voie să mănânce mai mult de un ou. Simultan, interdicţiile din timpul
Postului Mare îşi pierd puterea, iar ziua de astăzi este dedicată bucuriei şi petrecerii. Paştele reprezintă
învierea Domnului. Această sărbătoare cade întotdeuna într-o zi de duminică, zile de veselie fiind şi
următoarele două, denumite în popor Lunea Albă şi Marţea Albă. Specifică acestei perioade este ciocnirea
ouălor roşii. Legenda cea mai des întâlnită spune că Maica Domnului a aşezat un coş plin cu ouă lângă
crucea unde a fost răstignit Mântuitorul. Peste coş a curs sângele lui Hristos şi astfel ouăle s-au colorat în
roşu. Aceeaşi culoare semnifică, simultan, trei lucruri: răstignirea, învierea şi distanţă faţă pe răufăcători.
Oul cu noroc
În vechime, oul roşu era întrebuinţat în diverse chipuri. Unele femei obişnuiau să pună un ou roşu în
cuibar pentru a avea găini frumoase tot anul. Altele păstrau un ou timp de 40 de zile, iar dacă acesta nu se
strica, pentru ele urma un an plin de noroc. Ca şi acum, Duminica Paştelui era o zi destinată ospătării şi
divertismentului. Toate interdicţiile din timpul Postului Mare devin acum lucruri admise, însă cumpătate.
Tocmai de aceea se recomandă ca cel care a postit timp de şapte săptămâni să nu mănânce prea mult, iar
ouă să servească doar unul. Simultan, trebuie să mănânci mai întâi peşte proaspăt pentru a fi vioi, carne de
iepure sau de vrabie pentru a fi sprinten şi pentru a nu-ţi fi greu la lucru şi abia apoi alte alimente.
Craiul şi Comornicul
Dintre practicile cu valoare ceremonială ale acestei perioade religioase, ne oprim asupra “Steagului de
Paşti”, pe care Marcel Lapteş l-a cercetat îndeaproape, în derularea lui firească, neprovocată, în satul
Hondol. Ne atrage atenţia asupra faptului că, la fel ca şi cu “Irozii” de Crăciun, “Steagul de Paşti” are la
bază un “libret teatral” ce are ca temă Învierea Mântuitorului Iisus Hristos.
Obiceiul e vechi de cel puţin 300 de ani şi are loc în satele din zone de exploatare minieră. Debutează
prin construcţia şi montarea, în Sâmbăta Paştilor, a toacei de lemn, pe care feciorii o bat toată noaptea,
până duminică, atunci când se înalţă steagul. Acesta este confecţionat de alţi doi feciori, numiţi “Crai” şi
“Comornic”. E făcut dintr-o pânză albă – giulgiul Mântuitorului –, brodată cu motive populare, cu
reprezentarea lui Iisus Hristos şi cu însemnele breslei: două ciocane de mâner.
Pânza e prinsă pe un băţ înalt de 3-4 metri, împodobit cu fâşii tricolore (după 1918) şi panglici colorate
(“primuri”). Steagul e sfinţit la biserică, iar “dialogul teatral” rostit de cele două personaje conţine
incantaţii şi urări de bunăstare specifice sărbătorilor primăverii: “Să aveţi hambarele pline cu recolte
bogate şi animele grase şi frumoase”, spune “Craiul Steagului”. Cei doi anunţă şi hora ce va avea loc în a
doua zi de Paşti (după ce în Post nu se făcuse), supralicitând cu umor: “Pe această cale vă aducem la
cunoştinţă că tati cei cu fete faine şi frumoase de pe la casele lor să le aducă la horă, că, dacă nu, vom veni
noi şi vi le vom fura, precum au furat romanii pe fetele Sabinelor, ce au format ginta latină”. La horă se
consumă “cinci ferii de vin”, iar din banii primiţi de feciori de la oamenii satului, în Săptămâna Patimilor,
se cumpără mâncare şi se plătesc lăutarii.
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Obiceiul se încheie în a treia zi de Paşti, când steagul şi toaca se duc în clopotniţa bisericii, unde vor sta
spre păstrare până în anul următor. Mai demult, se zice că se îngropa într-un pârâu şi-n fiecare an alt steag
se făcea.
Obiceiul “stropitului” este cel care deschide seria tradiţiilor populare din Săptămâna Luminată. Unii
micuţi vor să-şi ţină veşnic tinere şi copilăroase prietenele, alţii îşi udă pe creştet bunicile, ca să le aibă în
putere lângă ei şi când vor fi mari.
Una dintre legendele care explica acest obicei spune că a doua zi de Paşti o fată creştină vindea ouă. De
la ea cumpăra o fată păgână. Cele două intrând în vorbă, prima îi explica legea creştinească, dar cea de-a
doua, neîncrezătoare, îi spune: “Te-oi crede dacă s-or înroşi ouăle pe care mi le-ai vândut!” Pe dată, ouăle sau înroşit, iar de spaimă, fetele au leşinat amândouă. Trecând pe acolo doi flăcăi, le-au văzut şi le-au stropit
cu apa de la fântână. Revenindu-şi, fetele le-au dăruit drept răsplată oua înroşite, iar păgâna s-a încreştinat.
Nu e micuţ în satele hunedorene să nu freamăte la gândul primirii ouălor înroşite. Pentru copiii de
„orăşan”, darurile cele mai importante ale Paştelui le aduc iepuraşii: jucării, hăinuţe, dulciuri, dar pentru
copiii din sate, cea mai aşteptată zi a sărbătorii este a doua zi de Paşte, când micuţii se adună roi la biserică,
iar la finalul slujbei se adună în faţa altarului şi îngenunchează. Preotul îi împărtăşeşte pe piticii prea mici
ca să treacă pe la spovedanie. Pe rând, micuţii ajung în faţa părintelui şi, eliberaţi de greşeli, cu zâmbete
mari pe faţă se întorc lângă părinţi. Zâmbesc nu pentru că „trăiesc” ritualul religios, ci pentru că de-abia
acum sunt gata să primească ouăle roşii aduse de femei în straiţe de lână. Ei le adună fericiţi în coşuleţe de
nuiele pregătite din vreme – când slujba este gata, micuţii se năpustesc spre uşi şi, chiar din curtea bisericii,
ciocnesc primele ouă peste care sunt stăpâni vrednici. Ouăle se ciocnesc „cap în cap” şi „dos în dos”, dar
sunt şi şmecherii – cei mari au ascuns în buzunar un ou de bibilică, cu coaja mult mai tare decât a celor de
găină. Cine are „bibiloiul” face cele mai multe victime. Pentru alţii, micuţii la doi-trei ani, de-abia începe
deprinderea obiceiului care, în multe cazuri, se lasă cu lacrimi vărsate după ce coaja oului înroşit se sfarmă
sub lovitura vreunui puşti. Lunea Paştelui, preoţii slujesc afară pomenirea morţilor pentru care se deschid
cerurile. La sate, Paştele se trăieşte cu altă intensitate, ţăranii petrec în obiceiuri, în timp ce orăşenii
serbează la mese sau la televizor. Ba, mai mult, Paştele durează mult mai îndelung în comunităţile care îşi
respectă tradiţiile şi vechile calendare populare…
„În popor există credinţa că Raiul se deschide odată cu Învierea Domnului şi rămâne aşa până la
Duminica Tomii. După o veche datină, uşa din mijloc a altarului bisericii este scoasă toată săptămâna. În
aceste zile nu se fac nunţi. În plus, fiecare zi are denumirea ei şi activităţile trebuie să se desfăşoare după
datini străvechi, pentru a asigura prosperitate şi sănătate. În satele hunedorene se credea că acum morţii
revin la familiile lor, unde aşteaptă până în sâmbăta dinainte de Rusalii, când se fac pomeni de plecare a
sufletelor”, spune etnologul hunedorean Marcel Lapteş. Acum se aprind focuri ritualice, se aduc bucate
pentru sfinţit la biserică şi erau stropite fetele cu apă de la fântână. A treia zi de Paşte se numeşte „Marţea
Oprită” şi este ţinută pentru eficienţa lucrărilor agricole, dar şi pentru ferirea semănăturilor şi livezilor de
furtuni şi grindină. În Rapolt, bătrânele îşi opresc nepoatele de la lucru pentru a le feri de trăznet sau de
„ologire”, o boală de picioare.
Femeile din Munţii Orăştiei nu torceau pentru a nu li se umfla buricele degetelor, iar cei din Lunca
Cernii se opreau de la lucru pentru a se feri de înţepăturile de mărăcini. Miercurea are loc „nunta
şoarecilor”, moment când se înmulţesc rozătoarele, dacă nu respecţi sărbătoarea. Următoarea zi este „Joia
Nepomenită”, despre care se crede că este „necurată, rea şi verde”, o zi care aduce boli la animale şi secetă
pe hotar. În „joia verde” se făcea paparuda, mai ales în vremuri secetoase. „Paparuda” se invoca de un grup
de fetiţe care poartă o fustă cusută din frunze de brusture, micuţele cântă, joacă, sunt stropite cu apă şi
răsplătite pentru munca lor cu alimente ori bani. Fustele din frunze se aruncau pe apă. În „Vinerea
Scumpă” se stimula puterea magică a apei, când izvoarele şi apele devin tămăduitoare. Ţăranii cred că
acum Dumnezeu sfinţeşte anumite ape. Pe Platoul Luncanilor, ţăranii din Bobaia cred că un izvor din
zonă tămăduieşte acum mai multe boli, îndeosebi pe cele ale sufletului. În Săptămâna Luminată, cine
moare, merge direct la Dumnezeu.
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De Paşti în sat la bunici
Olar Livia
Educatoare, Grădiniţa PP nr.45 Oradea
Paştele este sărbătoarea luminii, a biruinţei, a bucuriei şi totodată inaugurare, început al împărăţiei
celei veşnice.De sărbătoarea sărbătorilor de Sfintele Paşti trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să aducă în
sufletele noastre bucurie, curaj şi pace iar noi să căutăm să aducem aceleaşi daruri semenilor noştri.
Paştele denumeşte o sărbătoare religioasă celebrată de creştini în amintirea Învierii lui Hristos.
Cuvântul ”Paşte a intrat şi în structura multor expresii româneşti: ”Nu e în toate zilele Paşte”, ”O dată pe
an e Paşte”- cu sensul că nu sunt în fiecare zi evenimente deosebite. ”Din an în Paşte ”- cu sensul de foarte
rar, etc,
Cu multă curăţenie sufletească se întâmpină cea mai mare sărbătoare creştină în Munţii Apuseni. În
ajunul Sărbătorilor de Paşte oamenii se pregătesc îndelung pentru a fi demni de ele. Se pregătesc pe
dinăuntru cu post şi rugăciuni timp de şase săptămâni şi se pregătesc pe dinafară curăţind şi înnoind totul
în jurul lor. În Săptămâna Mare gospodinele vopsesc ouă care pe lângă rolul lor decorativ sunt un simbol
al Învierii.
În sâmbăta de Paşte se aprind focuri pe dealuri iar feciorii satului bat toaca şi fac zgomote puternice
toate acestea pentru a vesti bucuria Învierii. Aceste obiceiuri se păstrează de demult până în zilele noastre.
Învierea Mântuitorului, al cărei imn- Hristos a Înviat- este cel mai triumfal pe care l-a cântat şi l-a
auzit vreodată neamul omenesc, crează în noi, creştinii, o stare sufletească ce nu se poate compara cu nici
una din cele prin care trec oamenii în mod obişnuit. Învierea este efectul unei uşurări, a unei bucurii,
încrederi şi nădejdi pe care n-o poate produce în om nici un alt fapt, nici un alt sentiment, nici o
schimbare, nici o emoţie din cele ce pot încerca sufletul nostru.
La vârsta preşcolară influenţele exterioare lasă asupra copiilor impresii puternice, durabile, se pun
bazele formării personalităţii lor, se formează primele trăsături morale şi de caracter.
Cunoaşterea unor evenimente ce au precedat Învierea Domnului(cele din Săptămâna Patimilor);
cunoaşterea semnificaţiei oului roşu; cunoaşterea unor valori ale moralei creştine ( iubirea faţă de semeni,
bunătatea, dorinţa de a fi generoşi cu cei aflaţi în nevoi); implicarea în acţiuni caritabile împreună cu
educatoarea şi părinţii; modificarea comportamentului în funcţie de persoana cu care comunică şi de locul
în care se află; identificarea principalelor calităţi ale unui bun creştin; stabilirea deosebirii dintre o zi
obişnuită şi o zi de sărbătoare sunt câteva dintre obiectivele pe care ni le propunem în ceea ce priveşte
educaţia religioasă la copii.
Pentru a îmbogăţi şi întregi cunoştinţele copiilor referitoare la Sărbătoarea de Paşti, dar şi pentru ai familiariza cu obiceiurile şi tradiţiile Pascale în fiecare an desfăşurăm activităţi prin care sădim în sufletele
copiilor sentimente moral creştine. Una din aceste activităţi este ”De Paşti în sat la bunici” pe care am
desfăşurat-o cu copiii din grupa mare şi pe care o voi prezenta în continuare.
Activităţi de învăţare: domeniul limbă şi comunicare - povestirea educatoarei ”Povestea iepuraşului
de Paşte”, domeniul estetic şi creativ - ”Decorăm ouă de Paşte”
Scenariul zilei
- Activitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă
- Salutul:- ”Bună dimineaţa copii buni”

137

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

- Împărtăşirea cu ceilalţi – se apropie sărbătorile de Paşte, v-am rugat să staţi de vorbă cu bunicii voştri
pentru a afla multe lucruri despre obiceiuri şi tradiţii ale acestei sărbători. Ne propunem ca în această
săptămână să fim mai buni, mai darnici. Copiii schimbă impresii şi păreri despre cele aflate de la bunici.
- Noutatea zilei – Iepuraşul Ţup este supărat pentru că nu are vopsea să vopsească ouăle pentru copiii
care îl aşteaptă la Paşti.
Anunţarea temei zilei ”De Paşti în sat la bunici”
Prezint copiilor pe bază de imagini simboluri şi obiceiuri Pascale: Oul simbolizează învierea pentru
că el conţine sămânţa din care apare viaţa. Are menirea de a ţine răul deoparte, iar oul roşu simbolizează
sângele lui Iisus. Mielul, după tradiţie se mănâncă în zilele de Paşti şi sugerează sacrificiul Mântuitorului.
Pasca se coace de către gospodine numai o dată pe an, de Sfintele Paşti. Ea are o formă rotundă pentru că
se crede că scutecele lui Iisus au fost rotunde; are în mijloc o cruce
iar bunica când o pune în cuptor îşi face semnul crucii
În noaptea de Înviere oamenii îmbracă haine noi şi merg la biserică pentru a lua Lumină – o
lumânare pe care o vor aprinde din lumina adusă de preot din altar, iar când se întâlnesc unii cu alţii
creştinii îşi spun ”Hristos s înviat!”, ”Adevărat a înviat!”. La sfârşit oamenii pleacă acasă cu sfintele paşti,
adică pâine sfinţită stropită cu vin.
În timpul Sărbătorilor de Paşti toţi copiii aşteaptă iepuraşul – partea laică a acestei sărbători - să le
aducă cadouri , în general haine, dulciuri, ouă înroşite.
Iepuraşul nostru este supărat aşa că : -Iute,iute să alergăm
Pe iepuraş să-l ajutăm!
Copiii se îndreaptă spre iepuraş, iau ouăle din coş, apoi se aşează la masă să le decoreze. La terminarea
lucrului: Unu, doi, unu, doi
Mergem toţi în pas vioi,
Mergem să ne relaxăm
Şi o poveste să ascultăm.
În timp ce copiii sunt la baie,ascund ouăle vopsite de ei în diferite locuri din clasă.
Domeniul limbă şi comunicare – povestire ”Povestea iepuraşului de Paşte”. Expun povestea cu
prezentarea concomitentă a imaginilor.
Pentru fixare, suntem iepuraşi ,căutăm ouăle ascunse şi ne vom juca cu ele – dramatizare ”Povestea
iepuraşului de Paşte”.Personajele din poveste sunt cei şapte iepuraşi, pasăre, veveriţă, vulpe. Personajele
iepuraşi caută ouăle ascunse pentru a le duce copiiilor cuminţi. După încheierea jocului îl aducem în
centrul atenţiei pe Iepuraşul Ţup care este fericit deoarece copiii l-au ajutat să vopsească ouăle. Iepuraşul
rămâne la noi pentru expoziţia finală a propiectului în cadrul căruia ne-a vizitat şi părintele paroh al
bisericii din cartier care ne-a vorbit despre ”iubirea de aproape” şi ”împlinirea de fapte bune”.
Într-o lume în care trufia, nedreptatea, necuviinţa, necredinţa şi violenţa sunt întâlnite la tot pasul,
în această vreme în care cele menţionate devin un îndreptar de viaţă pentru copii, educaţia religioasă
devine un călăuzitor de preţ pentru cei ai căror paşi sunt la început de drum.
Educaţia religioasă sădeşte în sufletul copiilor sămânţa de bine şi frumos. Pe acest tărâm (al educaţiei
religioase) ,,cei de azi se întâlnesc cu cei de ieri, moştenind comori de învăţăminte pe care numai şcoala
vieţii le poate agonisi”- după cum precizează Monahia Paraschiva Avădanei, în lucrarea ,,Suflet de copil”
Stă în puterea noastră, a părinţilor şi educatorilor ca nevinovăţia, simplitatea şi cuviinţa să nu fie
înlăturate brutal de pervertire şi îndrăzneală. Stă în puterea noastră ca flacăra credinţei să lumineze
sufletele gingaşe ale copiilor şi să sădească în mintea lor sămânţa binelui, înţelepciunea şi pacea sufletească.
Bibliografie:
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Aplicaţii ale noului curriculum pentru învăţământul preşcolar, Bucureşti, Didactica Publishing House,
2009;
Biblia pentru copii, Societatea Biblică Internaţională din România, 2008 ;
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti la Răşinari
Opriş Elena
Prof.înv.primar, Şcoala Gimnazială Ocna Sibiului
La Răşinari, comună din Mărginimea Sibiului, a fost reînviat un obicei vechi, de peste 250 de ani,
Viftania, care începe cu două zile înaintea duminicii Floriilor, încă de vineri seara, când, după slujba
Vecerniei, în cele trei biserici, copiii se spovedesc. Această activitate se continuă şi a doua zi dimineaţa, în
sâmbăta lui Lazăr, pentru ca, apoi, la momentul potrivit din cadrul Sfintei Liturghii, toţi copiii să se
împărtăşească cu Trupul şi Sângele Domnului „spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci”. După-amiază,
copiii se strâng la şcoală, formează un alai, în frunte aflându-se un tânăr îmbrăcat în costum naţional,
având în mâini o cruce, urmat de alţi patru tineri ducând patru prapori. Întregul alai se îndreaptă spre
centrul satului cântând Versul lui Lazăr.
Versul lui Lazăr
(cules din popor)
Îl îngropară cu pământ,
Iar când se împlinesc trei zile
Domnul făcător de bine.
O, o, o, fraţilor!
Călători din cale lungă
Cu ucenicii-mpreună
Până la Viftania
La Marta şi la Maria
O, o, o, fraţilor!
Ele dacă îl văzură
La picioare îi căzură
Şi plâng tare cu jale
Udă sfintele picioare.
O, o, o, fraţilor!
Cu feţele la pământ
Astfel le-a grăit cuvânt
O, Iisuse, Domnul nostru,
A murit fratele nostru.
O, o, o, fraţilor!
De-ai fi fost Doamne de faţă,
Lazăr ar fi fost în viaţă
Atunci Domnul Cel Prea Sfânt
A grăit lor un cuvânt.
O, o, o, fraţilor!
N-a murit Lazăr, ci doarme
Şi iarăşi vrea să se scoale.
Atunci a grăit şi ele
Fiind cuprinse de jale.
O, o, o, fraţilor!

Viftania frumos nume
Poate să-l laude-n lume
Că a dobândit mult bine
Dintre raze, dintre sine.
O, o, o, fraţilor!
Trei raze din trei smaralde
Le-a primit Domnul cu drag,
Văzându-le dintr-un foc
Ca lumina cea de foc.
O, o, o, fraţilor!
Smaralde le-a zis numele
Că ard ca luminile
Ziua, noaptea, ne-ncetat
Luminează luminat.
O, o, o, fraţilor!
Şi ce nume se găseşte,
Numele lor se grăieşte.
Sunt trei fraţi din doi părinţi
Cu bun nume-mpodobit.
O, o, o, fraţilor!
Lazăr, Marta şi Maria
Din oraşul Viftania
Vrând ei să ne-nvrednicească
Ca Domnul să slujească.
O, o, o, fraţilor!
Văzând Domnul a lor faţă
Le-a dăruit bună plată.
Făcând Domnul o minune
Luă pe Lazăr din lume.
O, o, o, fraţilor!

O, Doamne bine ştim noi
Că în ziua de apoi
Toţi morţii se vor scula,
Lazăr în sus va sta.

Îl puseră în mormânt,
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O, o, o, fraţilor!
Iar Iisus a întrebat:
Unde-i Lazăr îngropat?
Atunci Domnul Cel prea Sfânt
A mers până la mormânt.
O, o, o, fraţilor!
Acolo a cuvântat
Şi pe Lazăr l-a strigat:
- Vino, prietene, afară
De mai vezi lumina iară.
O, o, o, fraţilor!
Atunci Lazăr s-a sculat
Domnului s-a închinat
Cu fâşii a fost legat
Precum a fost îngropat.
O, o, o, fraţilor!
Atunci o mare minune
A făcut Domnul în lume,
Pe Lazăr l-a înviat,
De patru zile îngropat.
O, o, o, fraţilor!
Lazăr, dacă a-nviat,
Pe surori le-a mângâiat.
Treizeci de ani a trăit,
Lacrimi din ochi n-au lipsit.
O, o, o, fraţilor!
Iară în a doua zi,
Care Domnul o sfinţi,
Intră în Ierusalim
Şi-ncălecă pe asin.
O, o, o, fraţilor!
Şi tot ramuri aşternea
Pe unde Iisus trecea.
Şi pruncii tineri cântă
Aşa bine cuvânta.
O, o, o, fraţilor!
Osana celui ce vine
Ca pe noi să ne închine.
Osana celui mărit
In Ierusalim cinstit.
O, o, o, fraţilor!
De acum până-n vecie
Domnul tot cu noi să fie
Să ne scape de la chin
Şi să zicem toţi: Amin!
O, o, o, fraţilor!
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Alaiul îşi continuă drumul până în marginea satului unde găsesc crenguţe de salcie sau mâţişori,
cum li se mai spune, din care fac mănunchiuri şi le împart celor trei biserici din sat unde a doua zi,
duminica, în cadrul Sfintei Liturghii, vor fi sfinţite şi împărţite credincioşilor, care apoi le duc la casele
lor. Cu aceşti mâţişori sfinţiţi sătenii ating copiii (să crească mari ca salcia), îi duc la vite (să sporească),
îi duc la morminte şi-i leagă de cruci sau îi păstrează la icoane pentru a-i folosi în împrejurări mai
dificile, fulgere, daune holdelor.
Ca un gest de răsplată, copiii primesc din partea familiilor organizatoare câte un pahar de vin şi
câte doi covrigi.
Bătrânii satului spun că de fiecare dată, după Florii, imediat după apariţia salciei sfinţite în casă,
vacile dau mai mult lapte, iar câştigurile se înmulţesc. Dacă însă salcia se usuca, e semn rău şi
prevesteşte că cineva din familie s-ar putea îmbolnăvi.
Legenda salciei plângătoare
,,Se zice că, demult, salcia plângătoare era un arbore înalt şi mândru, cu ramurile îndreptate spre
cer. În acea vreme, Pilat a poruncit ca Iisus Hristos să fie chinuit de ostaşii romani. Aceştia şi-au scos
săbiile cele ascuţite, au intrat într-o grădină, unde au văzut o salcie zveltă, şi au început să taie din
aceasta mai multe nuiele, cu care doreau să-l bată pe Iisus. Salcia nici nu bănuia la ce o să folosească
ramurile sale, iar sufletul i s-a făcut mic, cât o furnică, când a văzut cum cruzii romani i-au smuls haina
lui Iisus, lăsându-i spatele gol, apoi l-au legat cu frânghii de copac şi au început să-L lovească cu nuielele
pe spinare, până a început să-i dea sângele din răni. Iisus nu a plâns deloc şi a îndurat cu mândrie
chinurile.
Salcia, văzând cum păgânii râdeau şi-L batjocoreau pe Mântuitor, s-a ruşinat foarte tare că ea,
neştiutoarea, îşi dăduse ramurile ostaşilor romani pentru a-l biciui pe El, şi de atâta ruşine, a hotărât ca
ramurile sale întinse spre soare să se îndoaie spre pământ.
Se spune că, după acea întâmplare, copacul cel falnic s-a prefăcut, de ruşine, într-o salcie plângătoare
şi stufoasă. De atunci, oamenii plantează salcia la mormintele din cimitire.”
Legenda salciei şi a măslinului
,,Maria Magdalena şi alte câteva femei cucernice au venit alături de Fecioara Maria pentru a
împărţi cu aceasta durerea pricinuită de răstignirea pe cruce a lui Iisus Hristos.
In dimineaţa învierii, ele au plecat spre dealul unde se afla mormântul Mântuitorului, pentru a
vedea minunea. Au apucat însă pe un drum mai puţin umblat şi plin de mărăcini. În calea lor au
întâlnit o salcie. Maica Domnului a îngenuncheat lângă ea, a ridicat ochii înlăcrimaţi către cer şi a zis:
- Doamne, Dumnezeule, rogu-Te să-mi alini durerea!
În acel moment, ramurile salciei, care până atunci stătură drepte, s-au îndoit şi s-au aplecat să
mângâie fruntea Sfintei Fecioare. Aceasta, văzând că şi salcia îi împărtăşeşte durerea, a spus:
- Salcie, fii binecuvântată; să împodobeşti cimitirele, iar frunzele tale să vestească în biserici
începuturile primăverii!
După aceasta, femeile au plecat mai departe. Au ajuns apoi la un pârâiaş, peste undele căruia îşi
întindea ramurile verzi un măslin, pe care Maica Domnului l-a rugat să le ajute să treacă apa fără să se
ude. Atunci măslinul şi-a întins crengile peste pârău, făcând un pod, pe care femeile au trecut fără să-şi
ude picioarele.
Trecând pe partea cealaltă a pârăului. Fecioara Maria şi-a întors privirea spre măslin şi a spus:
- O, măsline, tu care ai ajutat o maică în durere, binecuvântat să fii: din roadele tale să se stoarcă
untdelemnul, care va arde în candele pentru rugăciuni!
De atunci, măslinul ne dă untdelemnul, iar salcia vesteşte în biserici învierea naturii.” ( Legende
biblice repovestite de Marina Magdalena Ferent-prof de religie Şcoala cu clasele I-VIII Cerat – Dolj).1
Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim este urmată de joia mare sau joia verde, cum i se
mai spune, când femeile nu torc, nu spală rufe şi nu coase. Se înroşesc ouăle de Paşti. ,,Mărturie a
sângelui vărsat de Mântuitorul Iisus, ouăle roşii exprimă însă, bucuria Învierii Domnului. Tradiţia
bisericii creştine face din ouăle roşii simbolul cel mai important al miracolului Învierii Mântuitorului,
1

Birău Rodica, Colecţia mea de legende, Craiova, Editura Cargo, 2006, pag. 43-44
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ele având capacitatea de a exprima prin culoarea lor triumful noii credinţe.” 1 Tot acum se duc şi
,,Paştile” (pâinea şi vinul) la biserică, de către săteni, care vor fi sfinţite de preoţi şi împărţite
credincioşilor care vin în noaptea Învierii la biserică.
În vinerea Paştilor, seara, când preoţii ocolesc biserica cu "ceriul" se aprind lumânări la morminte.
Acest obicei se desfăşoară şi în noaptea Învierii, când ,,toţi credincioşii se adună în faţa Bisericii,
purtând o lumânare aprinsă cu lumină adusă de preot din altar. Lumânarea semnifică învierea, adică
triumful luminii asupra întunericului. După ce slujba de la biserică ia sfârşit, oamenii se îndreaptă spre
casele lor. Nu puţini sunt aceia care păstrează restul de lumânare din noaptea de Înviere, ca să o
aprindă din nou pe parcursul anului, dacă este un mare necaz în casă.”2
Sâmbăta se sacrifică mielul, din care gospodinele pregătesc drob, friptură şi ciorbă. ,,Familiile
creştine mănâncă miel în zilele de Paşte, mielul simbolizându-l pe Mântuitorul Iisus care s-a jertfit
pentru păcatele lumii şi a murit pe cruce, ca un miel nevinovat.”2
Paştele este însoţit şi de alte obiceiuri, cel mai cunoscut, fiind preluat de la germani şi maghiari, care
pe lângă încondeiatul ouălor roşii sau a modernului iepuraş, obişnuiesc să meargă cu stropitul sau
udatul. ,,Obiceiul îşi are originea în perioada precreştină, ca simbol al vieţii şi fertilităţii, şi a fost
practicat de mai multe popoare germanice. De fapt, conform credinţei religioase, obiceiul a fost
adoptat în amintirea faptului ca evreii i-au stropit cu apa pe adepţii lui Iisus care aduceau vestea
Învierii.” Băieţii adunaţi în grupuri merg la fete acasa a doua zi de Paşte, unde întreabă părinţii fetelor
dacă primesc cu udatul. Băieţii stropesc fata cu parfum, după care sunt răsplatiţi cu ouă roşii, băutură
şi prăjituri.
Pentru germanii catolici, stropitul simbolizează dorinţa de bunăstare şi beatitudine.
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Tradiţii si obiceiuri specifice sărbătorii pascale ale comunităţii
poloneze din Bucovina
Pamparău Iadwiga
Învăţător, Şcoala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana Micului
Poiana Micului este unul din cele trei sate din Bucovina româneasca locuit de muntenii din Czadca
– urmaşi ai coloniştilor din Silezia şi Malopolska stabiliţi în Ţinutul Czadca care, ca urmare a politicii
austro-ungare favorabile colonizării, la confluenţa sec. XVIII şi XIX, au pornit „după pâine” în
Bucovina şi s-au aşezat în împrejurimile Cernăuţiului. De acolo, o parte dintre ei s-au strămutat în
Bucovina de sud şi s-au stabilit în Soloneţu Nou, Pleşa şi Poiana Micului. Aceasta din urmă a fost
întemeiată în 1842 de aprox. 40 de familii poloneze împreună cu nemţi din Boemia. În 1940 nemţii au
părăsit Poiana, iar în locul lor au venit români. Astăzi, partea „de jos” a satului este locuită de aprox.
110 familii poloneze, iar în parte „de sus” locuiesc vecinii lor români.
Şcoala din Poiana Micului a fost ridicată în partea „de jos” a satului, în anul 1963. Ea cuprindea
patru săli de clasă, cancelaria şi magazia pentru materiale didactice. În octombrie 2002 i s-a adăugat o
sală pentru limba polonă. În ultimii ani, grădiniţa a funcţionat în Casa Polonă. În anul 2006, Uniunea
Polonezilor din România a început demersurile către Asociaţia „Wspolnota Polska” în problema
construirii unei şcoli noi, din cauza proastei stări a şcolii în funcţiune. În iunie 2006, în timpul vizitei
în Bucovina, preşedintele Senatului, Bogdan Borusewicz, a înmânat festiv locuitorilor din Poiana
Micului decretul Senatului R.P. privitor la construirea şcolii cu grădiniţă. Aceasta a început în
1
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septembrie 2007, iar costul investiţiei s-a ridicat la 1 milion şi jumătate de euro, suma remisă în
totalitate de Senatul R.P. prin intermediul Asociaţiei „Wspolnota Poska”. Clădirea cu o suprafaţă de
1600 m pătraţi se află pe un teren de 4000 m pătraţi, proprietate a Uniunii Polonezilor din România.
Ea are 12 săli de clasă din care două sunt destinate grădiniţei, o cancelarie, o bibliotecă, o sală de sport
precum şi un cabinet medical cu intrare separată, pentru toţi locuitorii satului. Şcoala a fost mobilată
în întregime din fonduri poloneze.
Tradiţiile si obiceiurile comunităţii poloneze sunt legate de sărbătorile creştine specifice religiei
catolice şi de influenţele din Polonia. Naşterea Domnului este una din cele mai mari sărbători
religioase anuale din calendarul creştin şi datează din secolul IV.
Scriind despre Sărbătoarea Paştelui trebuie să începem de la Postul Mare- perioada de 40 de zile care
preced clipele de bucurie ce comemorează Învierea lui Isus Cristos.Postul este un timp al penitenţei şi
reflecţiei, o perioadă a convertirii, adică a căutării căii de schimbare în viaţa proprie.
În Poiana Micului, ca şi în Polonia, Postul Mare începe în Miercurea Cenuşii.În această zi, preotul
presară cenuşă pe capetele credincioşilor făcând, în acelaşi timp, semnul crucii.În Poiana, această
cenuşă provine din ramurile arse aduse la biserică în Duminica Floriilor.Cuvintele „Aminteşte-ţi că
pământ eşti şi în pământ te vei întoarce”sau „Convertiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” trebuie să devină
un indicator nu doar pentru cele mai apropiate 40 de zile, ci pentru toată viaţa.
În Postul Mare se acordă atenţie nu doar sferei spirituale, deşi aceasta este cea mai importantă, ci şi
pregătirii caselor şi gospodăriilor pentru venirea lui Cristos cel Înviat.Se face curat în curte, se văruiesc
şi reînnoiesc pereţii locuinţelor.Bineînţeles, în această perioadă nu se organizează petreceri zgomotoase
şi nu se mănâncă, în zilele de vineri, carne.
Cu o săptămână înainte de Duminica Paştelui se sărbătoresc Floriile.La fel cum a fost în Ierusalim,
oamenii aduc la biserică ramuri de salcie, în Bucovina sunt numite „kocianki”(în Polonia le spune
„bazie” sau „kotki”).De obicei, peotul sfinţeşte o ramură care apoi este arsă în sobă, acasă.Fumul
ramurii arse va ocroti casa şi pe locuitorii ei de întâmplări neprevăzute.
În Săptămâna Mare,în Poiana Micului se pregătesc toate mâncărurile mai importante care, apoi, se
vor afla pe Masa de Paşte.Acestea sunt, mai ales, pasca, prăjiturile cu mac, cozonacii precum şi un miel
din unt.Vinerea Mare e a doua zi a Triduum-ului Pascal care evocă moartea lui Isus pe cruce.Este
singura zi din an în care nu se oficiază Sf.Liturghie.Este ziua meditaţiei şi gravităţii şi în Bucovina.În
biserica Poiana Micului, tradiţional, întreaga noapte are loc adoraţia la mormântul lui Cristos unde
tinerii şi adulţii stau de veghe.În climatul de tristeţe apare totuşi scâneia speranţei.Preotul, spre
deosebire de restul Postului Mare, este înveşmântat în roşu ceea ce simbolizează iubirea care învinge
moartea.
În Sâmbăta Mare locuitorii catolici din Poiana Micului merg la biserică pentru a sfinţi bucatele în
coşuleţe frumos împodobite în care se află, printre altele, ouă(atâtea bucăţi câte persoane sunt în
familia respectivă), şuncă, pască, hrean precum şi mielul din unt.Cel mai important moment al acestei
zilei este Ajunul Pascal sărbătorit după căderea serii, cel mai frecvent în jurul orei 23.00.Oficial acesta
nu mai este o parte a Sâmbetei Mari.Liturghia ei ţine de Duminica Învierii.Ea începe cu sfinţirea
focului şi aprinderea lumânării pascale.A devenit obligatoriu cântecul „A sosit ziua
bucuriei”.Duminică dimineaţă, familia se aşează la masă.Un ou din coşuleţ se împarte între toţi cei ai
casei care rostesc cuvintele: Cristos a înviat.Lunea Paştelui este numită în Polonia „lany” sau „smigusdyngus”.În Poiana, băieţii merg pe la casele fetelor pe care le lovesc cu ramurile împletite.Uneori le
stropesc cu parfum, lucru ce pare mai plăcut.Iar marţea fetele merg la băieţi, revanşându-se îi udă cu
apă.
Perioada Paştelui este un timp al unor evenimente importante în viaţa fiecărui creştin.Bogăţia
spirituală provine atât din ritualurile religioase, cât şi din tradiţiile populare.Păstrarea ambelor este
crucială penrtu fiecare comunitate.Locuitorii din Poiana Micului se pare că sunt convinşi de aceasta.
Bibliografie:
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti din Muntenia
Prof.înv.preşcolar Panţuru Monica-Andreea
Ed. Tabacu Stela
Grădiniţa cu p.p. ,,Lumea copilăriei’’ Rm.Sărat, jud.Buzău
Învierea Domnului reprezintă cea mai importantă sărbătoare a lumii creştine, iar tradiţiile şi
obiceiurile care se respectă în ziua de Paşte şi în întreaga perioadă dinaintea sa diferă de la o cultură la
alta, de la o zonă la alta. Tradiţiile de Paşte în România sunt încă păstrate cu foarte multă stricteţe, însă
pot fi diferite de la o regiune la alta.
Pentru România, Paştele reprezintă cea mai importantă sărbătoare de peste an şi nu este de mirare
că foarte multe dintre simbolurile acestei deosebite sărbători au fost şi încă sunt păstrate şi respectate
cu stricteţe. Pe lângă simbolurile religioase, chiar şi în România se practică anumite obiceiuri păgâne,
însă datinile legate de Sărbătorile Pascale au fost transmise încă din timpuri străvechi de la o generaţie
la alta. Deşi Învierea Domnului, ca şi alte sărbători religioase importante, a fost afectată de influenţele
societăţii de consum în care trăim, devenind una dintre cele mai comerciale sărbători, tradiţiile şi
obiceiurile românilor legate de această sărbătoare sunt puternic înrădăcinate în cultura noastră, foarte
mulţi români preferând să trăiască această sărbătoare aşa cum se cuvine, să o simtă cu adevărat şi să
pună accentul pe partea spirituală şi nu pe cea materială.
Paştele este o sărbătoare complexă, poate chiar cea mai complexă a întregii lumi creştine şi se poate
spune că începe încă din prima zi a Postului Mare. Postul Paştelui este cel mai aspru post de peste an şi
are rolul de a-i pregăti pe creştini să primească Lumina Învierii Domnului cu sufletul curat, dar şi cu
trupul curat, având în vedere că postul vizează atât latura trupească, cât şi pe cea sufletească.
Este foarte adevărat că unele tradiţii de Paşte la români au suferit modificări de-a lungul timpului,
însă cele mai multe dintre ele sunt moştenite din strămoşi.
Postul Paştelui este cel mai lung şi cel mai auster dintre toate posturile creştine, dar este totodată o
perioadă în care tradiţii precreştine se unesc cu cele creştine într-un complex etnologic de o frumuseţe
specific românească. Nici zona de sud a ţării nu stă diferit în ceea priveşte obiceiurile.
Cercetătorul etnolog bucureştean doctorul Doina Işfănoni a explicat cum tradiţiile ce ţin de rural şi
respectul faţă de recoltă moştenit din generaţie în generaţie de la cei mai vechi locuitori din aceste
zone şi profunzimea spirituală creştină se unesc într-un mod perfect armonios. Împreună au dat
naştere unei bogăţii culturale inedite, obiceiuri străbune păstrându-se până astăzi.
Debutul primăverii aduce cu sine ideea de renaştere, iar la nivelul obiceiurilor străbune ţine de
diverse metode de ritualuri ţinute în cinstea fertilităţii pământului, a rodului bogat de peste an, spun
specialiştii. „Obiceiurile din postul de şapte zile sunt un sincretism între aceste concepte cu obiceiuri
magice în combinaţie cu cele creştine. Este pe de-o parte vorba de renaşterea fizică şi apoi de cea
spirituală.
Credinţa creştină instituie împăcarea între semeni, iertarea. Nu poţi să fii liniştit fără să ai relaţii
bune cu rudele, cu apropiaţii şi chiar cu vecinătţile. Apoi, masa de duminică seara trebuie să fie
îndestulătoare, se mănâncă şi se bea excesiv pentru ca oamenii să intre săturaţi în post. Iar la astfel de
mese, oamenii se împacă, îşi cer iertare unii altora pentru păcate“, explică Işfănoi. Etnologul
bucureştean vorbeşte despre lucruri pe care omul trebuie să le facă tocmai ca să-i meargă bine, dar şi
obligaţia pe care o are de avea un plus de conştiinţă, de a fi mai sensibil.
Un obicei specific Munteniei sunt uraliile sau urlaliile, adică focurile de purificare ale spaţiilor cu
resturi vegetale. Se ard spaţiile de la răscruce de drumuri, de la marginea pădurilor, de lângă lacuri.
Focul va ajuta oamenii să-şi ardă toate lucrurile negative şi pentru asta, obiceiul este să sară peste foc.
Acest foc are şi rolul de a „arde” toate viciile, atunci au loc acele strigări de vicii. Femeile şi bărbaţii
strigă în gura mare viciile unuia sau altuia şi ele sunt astfel cunoscute de tot satul, iar omul care le are
nu le va mai avea, mai explică etnologul bucureştean.
Potrivit cercetătorului bucureştean mai există un obicei care se mai practică şi astăzi la Brăneşti şi
care este în memoria satului tradiţional precreştin. Este vorba de Cucile, adică momentul în care
sătenii se îmbracă în nişte costume specifice şi au loc nişte scene de bătăi. „Acest ritual avea funcţia de
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îndepărtare a răului, dar şi rolul de a îndepărta boala din om. Cucile şi cucioaicele se luptă, iar
cucioaicele strigă: «să iasă dracii din om!» Petrecerea Cucilor sau Ziua Nebunilor se încheia cu un
moment de festin, de regulă bărbătesc şi numai cu băutură. Erau adevărate petreceri bahice, prin care
trebuiau eliminate ultimele urme de dulce, beau ca să poată să elimine carnea dintre dinţi“, explică
etnologul. În mod tradiţional, oamenii de la ţară aveau două perechi de vase în care mâncau, cele de
dulce şi cele de post. În prima zi de post vasele de dulce erau băgate în rafturi, iar cele de post erau
folosite, iar cei care nu aveau vase de ceramică, ci de fier, le fierbeau. „Postul Paştelui este de o
austeritate extremă, nici grăsimea nu este acceptată“, explică etnologul Işfănoi.
Un alt obicei muntenesc este masa pentru păsări amenajată pentru a „pune pofta-n cui” păsărilor de
câmp care obişnuiesc să mănânce seminţele de pe câmp. „Li se punea o masă încărcată cu tot felul de
firimituri ca ciorile şi vrăbiile să se sature şi să nu mai strice recolta. Un alt obicei, cam barbar după
părerea mea, era acela de a lega un câine cu lanţul de un par în dreptul căruia să se învârte de mai
multe ori. Când bietul animal era eliberat urla şi schelălăia. Era o metodă de înrăi câinii, sudul ţării o
zonă plină de oieri care aveau nevoie de câini vigilenţi care să protejeze oile de lupi“, mai adaugă
cercetătorul.
Cea mai importantă sărbătoare care are loc în perioada Postului Mare este Duminica Floriilor,
celebrată cu o săptămână înaintea Învierii Domnului. Foarte multe tradiţii şi obiceiuri sunt legate de
această sărbătoare deosebită. Această sărbătoare simbolizează Intrarea Domnului Iisus Hristos în
Ierusalim după săvârşirea minunilor care au făcut ca toţi oamenii să îl primească cu foarte multă
bucurie şi speranţă în suflete. Indiferent de regiune, în Duminica Floriilor se obişnuieşte ca oamenii să
aducă la biserică crenguţe tinere de salcie care urmează a fi sfinţite de către preot. Salcia sfinţită se pune
la icoane, însă în foarte multe regiuni aceasta are o simbolistică aparte. În unele zone ale ţării, oamenii
consideră că mugurii de salcie, dacă sunt înghiţiţi, îi vor feri de boli tot timpul anului. Chiar dacă
Duminica Floriilor este sărbătorită cu multă bucurie, mai ales că în această zi toţi cei care poartă nume
de flori îşi sărbătoresc ziua onomastică, această sărbătoare îi pregăteşte pe credincioşi pentru ultima
săptămână a postului, Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, probabil perioada cea mai încărcată
de simboluri.
Săptămâna Mare este o săptămână specială însă foarte grea, o săptămână în care oamenii trebuie să
îşi aducă aminte cu smerenie de patimile Mântuitorului Iisus Hristos. Este şi cea mai aprigă săptămână
de post deoarece în Vinerea Mare se ţine post negru, nu se bea apă şi nu se consumă niciun fel de
aliment. În majoritatea regiunilor din România, gospodinele fac curăţenie în gospodării, pregătind
casele pentru primirea cum se cuvine a Paştelui. Se obişnuieşte ca în Lunea Mare casele să fie văruite.
Fiecare zi din Săptămâna Patimilor are o semnificaţie importantă, toate zilele fiind legate prin
slujbele care au loc în fiecare seară, slujbe numite Denii. După ce termină treburile prin case şi
gospodării, seara, toţi credincioşii merg la Denii pentru a retrăi momente importante din săptămâna
de dinainte ca Iisus Hristos să fie răstignit pe cruce. În Joia Mare credincioşii obişnuiesc să se
spovedească şi să se împărtăşească. Tradiţia spune că tot în această zi ouăle trebuie înroşite. În unele
regiuni, în special în Bucovina, pe lângă înroşirea ouălor, se practică şi obiceiul încondeierii acestora
cu motive tradiţionale. Încondeierea ouălor reprezintă o parte deosebit de importantă a folclorului
nostru românesc, metodele fiind moştenite din timpuri străvechi de la o generaţie la alta. Tot în Joia
Mare românii au obiceiul de a împărţi pentru sufletele morţilor care părăsesc mormintele pentru a se
întoarce în casele lor unde vor sta până în noaptea de Înviere.
Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este cea mai importantă zi a întregului post. În această zi se
ţine post negru, deoarece Vinerea Mare simbolizează ziua în care Mântuitorul a fost răstignit pe cruce.
În toată ţara se practică obiceiul trecerii pe sub masă, masa simbolizând mormântul. Denia din
Vinerea Mare aminteşte despre patimile Domnului în timpul cântării denumite Prohod. După această
cântare, credincioşii fac înconjurul bisericii de trei ori, după care se merge la mormintele celor dragi
pentru a se aprinde lumânări. Lumânările aprinse în Vinerea Mare dau de veste tuturor despre ziua
care va veni, ziua Învierii Domnului.
Tradiţia spune că în Sâmbata Mare se sacrifică mielul, iar gospodinele prepară drobul. În această zi
se termină pregătirile pentru Înviere. La miezul nopţii, credincioşii merg la biserică pentru a se ruga şi
pentru a primi cu bucurie în suflet Lumina Învierii. Începând din această zi şi până în ziua Înălţării, cei
care se vor întâlni vor spune “Hristos a înviat!” – “Adevărat a înviat!”.
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În Muntenia există obiceiul ca un bărbat trebuie să aducă lumină în casă. În cazul în care o femeie
este cea care calcă pragul casei prima, este semn de ghinion.
În zona Munteniei se păstrează obiceiul spălării picioarelor unui copil. În această zi se aprind
lumânări la ferestre deoarece sau se aprind focuri afară, căci, potrivit credinţei populare, în această
seară lumea celor vi se întrepătrunde cu cea a morţilor. Este, de asemenea, şi ultima pomenire a
morţilor din acest post.
În unele zone din sud, fetele obişnuiau să îşi pună 12 dorinţe pe aţă. Acestea legau câte 12 noduri pe
un fir de aţă care aveau să se împlinească doar dacă nodurile puteau fi dezlegate după Înviere. Aţa se
punea apoi sub pernă, crezând că în acest fel îşi visau ursitul.
În Muntenia, există obiceiul ca tinerele fete să păstreze în casă lumânarea aprinsă în noaptea de
înviere. Lumânarea respectivă este apoi aprinsă pentru câteva momente, atunci când are loc un
eveniment fericit. Cine urmează datina, se spune că are noroc şi este bine văzut de cei din jur.
Toate pregătirile pentru Paşte asigură intrarea într-un timp al sărbătorii, ceea ce-i face pe cei mici să
fie în al nouălea cer. Iar motivele nu sunt puţine. Ei se bucură pentru că se înnoiesc din cap până în
picioare, pentru că vor sta cu părinţii până târziu în biserică, pentru că imediat după Înviere vor ciocni
ouă roşii şi se vor înfrupta din cozonaci şi pască. Şi chiar dacă, de-a lungul anului, tinerii sunt mai
puţin prezenţi la slujbele religioase, de sărbători şi, mai ales de Paşte, curtea bisericii devine
neîncăpătoare. Frumos îmbrăcaţi în haine noi, aşteaptă emoţionaţi, cu lumânările în mână, să ia
lumină. Astfel, amintirea copilului este marcată, în fiecare an, de bucuria de a primi daruri şi de a
ciocni ouă cu fraţii şi prietenii. Şi-apoi, Paştele înseamnă şi relaxare. Minivacanţele «de primăvară»
înglobează, în general, zilele de Paşte. Peste tot, vitrinele magazinelor se ornează cu puişori, coşuleţe
cu ouă, iepuraşi, ouă de zahăr şi ciocolată etc. Copiii simt o adevărată plăcere, înainte de Paşte, să
vopsească şi să decoreze ouă cât mai frumos, să participe la pregătiri.
Importanţa acordată sărbătorii Paştelui corespunde şi nevoii de a marca viaţa prin simboluri care
,,hrănesc’’ albumul de familie cu fotografii-amintiri. Ritualurile pascale sunt indispensabile copilului
pentru a creşte cu optimism şi pentru a repera propriile perioade de creştere şi de maturitate cu
ajutorul amintirilor şi fotografiilor păstrate despre el însuşi, despre fraţii, surorile sau verişorii săi. De
la an la an, acestea îi vor arăta cum se transformă fiecare copil în fetiţă sau băiat, apoi în adolescent şi
adult.
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Paştele- Sărbătoarea creştină a Invierii
Baltador Mihaela-Anca
Gradinita nr 41 Sibiu
Cea mai mare, mai insemnata, mai sfanta si mai imbucuratoare sarbatoare de peste an, dupa spusele
romanilor de pretutindeni, e sarbatoarea Pastelor, Pastele sau Invierea Domnului, pentru ca in aceasta
zi “Hristos a inviat din morti cu moartea pre moarte calcand si celor din morminte viata daruindu-le”,
iar pre cei vii rascumparandu-i de sub jugul pacatului si impacandu-l cu Dumnezeu. Ea cade totdeauna
la inceputul primaverii, anotimpul cel mai frumos si mai placut, cand toate in natura invie. Romanii
asteapta sarbatoarea aceasta, dupa un post indelungat, cu mare dor si bucurie.
Ultima săptămână a postului care precede sărbătoarea este săptămâna mare, care începe cu
duminica Floriilor şi se termină cu duminica pascala. Sărbătoarea începe de fapt cu duminica Floriilor,
când se sărbătoreşte intrarea lui Hristos în Ierusalim. Săptămâna mare are menirea împărtăşirii
chinurilor lui Iisus. In această săptămână se termină postul de 40 de zile, şi natura renaşte. In ziua de
joi a săptămânii mari clopotele
înceteaza să mai bată,vor mai bate doar Sâmbăta Mare. Această zi este totodată şi începutul
chinurilor Mântuitorului.
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Sărbătoarea Paştelui începe în după masa zilei de sâmbătă. Cel mai important moment al zilei este
sfinţirea apei botezătoare la biserică. Se spunea că prima persoană care urmează sa fie botezată cu
această apă "nouă" va avea noroc toată viaţa.
Apa prezintă un rol important şi duminică. Creştinii mergeau la biserică ducând mâncarea şi vinul
pregătit pentru a fi sfinţite. Postul se termină oficial prin consumarea acestor bucate. In unele regiuni
această tradiţie este vie şi în zilele noastre. Se spunea că dacă găinile apucă, să mănânce din rămăşiţele
acestor mâncăruri vor oua mult. Se obişnuia ca oul sfinţit să fie consumat în mijlocul familiei, pentru
ca în cazul în care careva s-ar rătăci să îşi amintească cu cine a mâncat şi să îşi regăsească calea spre casă.
Mâncarea tradiţională este carnea de miel pregătită după mai multe reţete specifice. Mielul este
simbolul lui Hristos..Inainte de anul 325 î.H. Paştele se sărbătorea în diferitele zile ale săptămânii,
chiar şi vinerea, sâmbăta şi duminica. In acel an, s-a convocat consiliul de la Nicaea de către împăratul
Constantin. A emis legea pascală care stabilea că această sărbătoare să aibă loc in prima duminică după
luna plină de sau după echinoxul de primăvară sau prima zi de primavară.
In Bucovina, fetele se duc în noaptea de Inviere în clopotniţă şi spală limba clopotului cu apă
neîncepută. Cu această apă se spală pe faţă în zorii zilei de Paşti, ca să fie frumoase tot anul şi aşa cum
aleargă oamenii la Inviere când se trag clopotele la biserică, aşa să alerge şi feciorii la ele.
In zona Câmpulung Moldovenesc, datina se deosebeşte prin complexitatea simbolurilor, a credinţei
în puterea miraculoasă a rugăciunii de binecuvântare a bucatelor. In zorii zilei de duminică,
credincioşii ies în curtea bisericii, se aşază în formă de cerc, purtând lumânările aprinse în mână, în
aşteptarea preotului care să sfinţească şi să binecuvânteze bucatele din coşul pascal. In faţa fiecărui
gospodar este pregătit un astfel de coş, după orânduiala strămoşilor. In coşul acoperit cu un şervet
ţesut cu model specific zonei sunt aşezate, pe o farfurie, simbolurile bucuriei pentru tot anul: seminţe
de mac (ce vor fi aruncate în râu pentru a alunga seceta), sare (ce va fi păstrată pentru a aduce belşug),
zahăr (folosit de căte ori vitele vor fi bolnave), făina (pentru ca rodul grâului să fie bogat), ceapă şi
usturoi (cu rol de protecţie împotriva insectelor). Deasupra acestei farfurii se aşază pască, şuncă,
brânză, ouale roşii, dar şi ouale încondeiate, bani, flori, peste afumat, sfecla roşie cu hrean, şi prăjituri.
După sfinţirea acestui coş pascal, ritualul de Paşti se continuă în familie. In părţile Sibiului, există
obiceiul ca de Paşti să fie împodobit un pom (un arbust) asemănător cu cel de Crăciun. Singura
deosebire constă în faptul că în locul globurilor se agaţa ouă vopsite (golite de conţinutul lor). Pomul
poate fi aşezat într-o vază frumoasă şi farmecul sărbătorii sporeşte cu o podoabă de acest fel.
O foarte frumoasă datină se păstrează în Maramureş, zona Lăpuşului. Dimineaţa în prima zi de
Paşti, copiii (până la vârsta de 9 ani) merg la prieteni şi la vecini să le anunţe Invierea Domnului.
Gazda dăruieşte fiecărui urător un ou roşu. La plecare, copiii mulţumesc pentru dar şi urează
gospodarilor “Sărbători fericite!”. La această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi de un
băiat, pentru ca în acea gospodărie să nu fie discordie tot restul anului.
In Argeş, printre dulciurile pregătite de Sfintele Paşti se numără covrigii cu ou (numiţi aşa pentru
că în compoziţia lor se adaugă multe ouă, 10-15 ouă la 1 kg de făină). Fiecare gospodar se străduieşte să
pregătească o astfel de delicatesă, care este şi simbolul belşugului.
In Banat, la micul dejun din prima zi de Paşti, se practică tradiţia tămâierii bucatelor. Apoi, fiecare
mesean primeşte o linguriţă de paşti (vin+pâine sfinţite). In meniul acestei mese festive se include
ciolanul de porc fiert, ouă albe şi mâncăruri tradiţionale, după acestea se continuă masa cu friptură de
miel.
In Tara Moţilor, în noaptea de Paşti se ia toaca de la biserică, se duce în cimitir şi este păzită de
feciori. Iar dacă nu au păzit-o bine, şi a fost furată, sunt pedepsiţi ca a doua zi să dea un ospăţ, adică
mâncăruri şi băuturi din care se înfruptă atât “hoţii”, cât şi “păgubaşii”. Dacă aceia care au încercat să
fure toaca nu au reuşit, atunci ei vor fi cei care vor plăti ospătul.
Pe valea Crişului Alb, la Almaş, toată suflarea comunei se adună în curtea bisericii. Femeile şi fetele
din localitate se gătesc în straie de sărbătoare, şi vin în curtea bisericii unde vopsesc şi "împistriţesc"
(încondeiază) ouă.
Obiceiuri de Paşti:
Ziua Ouălor:
Exact la jumatatea Postului Mare, intotdeauna in miercurea din saptamana a patra a Postului Mare,
stramosii nostri tineau Sarbatoarea Oualor, sarbatoare numita si Miezul sau Miaza Paresii sau Paretii;
cuvantul „paresimi" (sau cum ii spunea poporul, „pareti") provine din latinescul „quadrogesimo", care
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însemna „40 de zile", adica cat se considera ca tine efectiv Postul Mare, Saptamana patimilor avand un
statut special. In timp, si aceasta saptamana a intrat în ceea ce numim obisnuit Postul Mare, asa incat
Miezul Paretii cadea la 24 de zile de la Lasata Secului de branza, acum intalnindu-se cele doua jumatati
egale, aceasta sarbatoare fiind socotita un fel de... PARETE care desparte Postul Mare în doua!
Pe vremuri, mai ales femeile tineau Sfintele Paresimi ca pe o duminica, fiind interzise cu desavarsire
anumite munci si mai ales unsul peretilor! Cele care se încumetau sa munceasca riscau sa
înnebuneasca; daca nu li se intampla lor acest lucru, atunci un membru al familiei tot innebunea; fiind
zi primejdioasa, alte femei care nu o tineau se imbolnaveau de „dansele", aceasta boala presupunand,
mai intai, dureri ale mainilor, picioarelor, apoi ale oaselor, ulterior uscandu-se carnea de pe oase si mai
ales cea de pe langa incheieturile degetelor! Cert este, dupa o credinta larg raspandita altadata, ca tot
ceea ce se lucra în aceasta zi se strica, nici un lucru neputand fi dus pana la capat!
Sa nu se bucure insa lenesii, pentru ca ceva tot se putea face în aceasta zi, anume numaratul oualor
si al calupelor de in, de canepa si de lana; un obicei larg raspandit pe vremuri interzicea sa iei oua de pe
cuibare de la Lasata Secului pana la Miezul Paresimilor; daca trebuia neaparat sa iei un ou, atunci mai
intai trebuia scuipat. In legatura cu stransul si numaratul oualor in aceasta zi existau mai multe
motivatii; una ne spune ca se facea acest lucru pentru a nu se strica ouale pana la Pasti; alta, pentru ca
numai astfel se spera ca gainile sa faca mai multe oua! Cele mai multe femei pastrau aceste oua pentru a
le face rosii sau pentru prepararea cozonacului si pastii, toate ouale acestea nefiind bune de clocit.
Focurile de Paşti:
De Inviere pe dealuri si pe coline, izbucnesc flacari puternice : Sunt « focurile de veghe », care in
unele sate sunt aprinse si ard tot cursul noptii, luminand nu numai dealurile ci si vaile. In jurul lor stau
roata oamenii istorisind intamplari din viata lui Iisus dupa Sfanta Scriptura a Noului Testament.
Flacaii si baietii sar pe deasupra focului, pentru ca vrajitoarele si fermecatoarele sa n-aiba nici o putere
asupra lor. In Bucovina se fac pe inaltimi clai din cetina si sunt tinute aprinse toata noaptea. In
Transilvania se aprinde o roata careia i se da drumul de pe deal la vale. Acesta vraji se tin si-n
apropierea bisericilor si romanii le fac in noaptea de Paste (ca la mormantul Mantuitorului au fost
puse straji, dar si pentru a nu scapa momentul invierii).
In timp ce ard focurile, taranca pregateste blidul. Intr-un cosulet, ciubaras sau castron asaza tot ce
doreste sa sfinteasca: pasca, oua incondeiate, o bucatica de slanina, branza, unt, hrean (hreanul e folosit
si ca medicament, mai ales pentru oi sau vite, el pastrandu-se in pamant dupa ce a fost sfintit), iarba
mare (care se amesteca in hrana vitelor ca sa dea mai mult lapte), usturoi (cu care se freaca trupul celor
bolnavi), mac, sare, leustean (tot pentru vitele bolnave), tamaie (folosita in caz de cumpene grele /
furtuni / pentru tamaiatul bolnavilor), busuioc, carpa (careia i se atribuie calitati vindecatoare) cu care
s-au sters ouale rosii si o lumanare (care e pastrata numai sapte ani si este aprinsa impreuna cu tamaia,
cand e amenintat satul cu grindina).
Udatul Fetelor:
In mai multe zone ale tarii exista obiceiul ca a doua zi de Pasti, tinerii sa stropeasca fetele, iar
acestea la randul lor sa le dea baietilor de baut si sa le ofere daruri, caci se crede ca nici unei fete nu-i va
merge bine daca nu este udata. Inainte vreme, stropitul se facea cu apa de fantana; astazi este datina ca
fetele sa fie udate cu apa de colonie.
Una dintre legendele care explica acest obicei spune ca a doua zi de Pasti, o fata crestina vindea oua.
De la ea cumpara o fata pagana. Cele doua intrand in vorba, prima ii explica legea crestineasca, dar cea
de-a doua, neincrezatoare, ii spune: "Te-oi crede daca s-or inrosi ouale pe care mi le-ai vandut!" Pe
data, ouale s-au inrosit, iar de spaima, fetele au lesinat amandoua. Trecand pe acolo doi flacai, le-au
vazut si le-au stropit cu apa de la fantana. Revenindu-si, fetele le-au daruit drept rasplata oua inrosite,
iar pagana s-a increstinat.
,,Căci cei ce vor în lume şi în viaţă
Aşa cum noi le-am spus şi arătat,
Iar ei, la fel ,aşa vor da povaţă
Si-un lung popor e-acum de noi format. “
Să ne bucurăm de aceasta sărbătoare a primăverii, anotimpul în care natura îşi arată toate
frumuseţile şi care aduce lumină în suflet, bucuria de a trăi şi de a descoperi minunile naturii. (Traian
Dorz)
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Rolul şcolii în păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor la români
Pescaru Ştefania Roxana
Prof. înv. preşcolar, Şcoala Gimnazială Centrală Câmpina, Prahova
„Să cercetăm, să înţelegem şi să cinstim credinţele gloatelor” Tudor Pamfilie, Sărbătorile la români
Încă de la apariţia şcolii româneşti printre principalele obiective pe care şi le propuneau
reprezentanţii ei, s-a aflat educarea elevilor în spiritul valorilor naţionale, evidenţierea lor comparativ
cu ale celorlalte popoare.
Şcoala ardeleană scoate în evidenţă necesitatea studierii folclorului, care ilustrează valorile şi
originea însăşi a poporului nostru.
Oamenii de ştiinţă au arătat că cele mai multe obiceiuri populare au la origine religia creştină.
Paştele este una dintre cele mai mari sărbători ale crestinitatii, când credincioşii îşi amintesc de
săptămâna patimilorlui Iisus Hristos şi îi sărbătoresc Învierea.
Înainte de apariţia creştinismului, evreii sărbătoreau de Paşti eliberarea poporului lor din robia
egipteană( fapt istoric real care stă la baza legendelor biblice). Şi alte popoare vechi, printre care dacii şi
romanii, sărbătoreau primăvara renaşterea naturii, a tuturor plantelor şi animalelor; simboluri vechi
ale acestei renaşteri erau şi sunt şi azi oul şi iepuraşul.
Legenda Iepuraşului de Paşti
Odată, demult, trăia într-o căsuţă dărăpănată la marginea unui cătun, un olar împreună cu nevasta
şi cei doi copii ai lui. Erau destul de săraci şi îşi duceau traiul doar de pe urma vaselor de lut pe care
olarul le vindea la târgul din apropiere. Într-o zi, pe când se întorcea de la târg, numai ce zăreşte olarul
într-un tufiş de la marginea pădurii un iepure ce se ascundea tremurând tot de frică.
Nu i-a fost prea greu să-l prindă şi să-l vâre în traistă, gândindu-se numai la friptură pe care avea să
o facă din bietul iepuraş.
Ajuns acasă, îi dădu traista nevestei, poruncindu-i să gătească iepurele, iar el, ostenit de atâta drum,
se trânti în pat şi adormi pe dată.
Cei doi copilaşi, auzind porunca tatălui, se strecurară binişor şi priviră în traistă, de unde le
străluciră doi ochişori speriaţi şi înlăcrimaţi. Din întuneric, iepuraşul îşi aştepta sfârşitul plângând,
pentru că auzise şi el planul îngrozitor al olarului şi înţelesese despre ce era vorba. Doar v-am spus că
pe atunci animalele înţelegeau limba oamenilor.
Copiilor li s-a făcut aşa o milă de bietul iepuraş, că abia au aşteptat ca mama lor să plece o clipă din
bucătărie şi au înşfăcat iepurele, punând în locul lui un ştergar.
Au alergat cât au putut până la marginea pădurii, iar acolo au dat drumul micului urecheat, care a
fugit mâncând pământul. Bineînţeles că olarul a certat-o pe nevastă pentru că n-a avut grijă de iepure,
iar în acea seară n-au mâncat friptură, ci urzici. Dar s-a întâmplat un lucru mult mai frumos. Mama
Iepuroaică a zvonit prin toată pădurea fapta cea bună a copiilor .
Despre ispravă a aflat şi Zâna Eastres, slujitoarea Primăverii.
Şi cum se apropia Sărbătoarea Primăverii, Zâna s-a gândit să-i răsplătească pe cei doi copii pentru
salvarea iepuraşului şi a poruncit iepurilor să le ducă daruri. Astfel, copiii olarului au găsit într-o
dimineaţă, frumos înşirate pe pervaz, alune, fructe uscate, ciuperci şi faguri de miere.
149

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

De atunci, în fiecare an, tot mai mulţi iepuraşi aduc daruri copiilor cuminţi, harnici şi buni. Cu
timpul, sărbătoarea Primăverii s-a contopit cu cea a învierii Domnului Iisus Hristos. Despre olar şi
copiii lui abia dacă-şi mai aminteşte cineva, zânele s-au pierdut în negura vremii dar iepuraşii n-au
uitat niciodată de îndatorirea lor de a aduce, de Paşte, tot felul de daruri copiilor.
Iepuraşul este semnul rodniciei, pentru că el naşte cei mai mulţi pui. Acest semn al Iepuraşului este
foarte vechi, fiind legat de muncile câmpului. Şi azi, în unele zone, oamenii lasă pe câmp un smoc de
grâu frumos legat numit ,, iepure” pentru că recolta să fie mai bună în anul următor, înmulţindu-se
precum iepurele. În apropierea vacanţei de Paşti, în momentul studierii poeziei ,, Hristos a înviat”, de
Al. Vlahuţă ne-am reamintit de obiceiuri străvechi. Alte modalităţi de studierea şi menţinerea datinilor
şi credinţelor strămoşeşti, pe lângă introducerea în lecţie, organizarea unor activităţi comune, scoalabiserică, serbări dedicate diferitelor zile religioase.
Pe parcursul anilor, am încercat, la clasă, în completarea studiului istoriei sa introduc în lecţie
elemente din datinile şi credinţele poorului român.Toate acestea au trezit interesul copiilor, sporind
eficienţa lecţiilor.
Deoarece întoarcerea spre înţelepciunea populară, cercetarea ei în datinile şi credinţele străvechi ar
veni în completarea studiului oferit de obiectul Istoria Românilor; toate acestea şi-ar găsi rezolvare în
cadrul ariei curriculare Om şi Societate, prin opţionalul intitulat ,,Datini şi credinţe la români”.
În concluzie, şcoala românească a avut un rol decisiv în menţinerea fiintei naţionale prin cultivarea
limbii române şi valorificarea tradiţiilor strămoşeşti.
,, Cu răbdare şi cu dragoste de om muncitor credinţele trebuie cercetate şi înţelese”, scrie T. Pamfilie în
,, Sărbătorile la români”. Acestea ne vor fi venit moştenire din nişte timpuri care s-au schimbat; acestea,
dacă mai trăiesc, se datoreşte tăriei etnice, conservatoare, tradiţionaliste a poporului român".
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Petre Maria
Prof. înv. preşcolar, Grădiniţa “Inocenţa” Găeşti, Dâmboviţa
Paştele, sărbătoarea sărbatorilor, sărbătoarea creştinătăţii. După o îndelungă pregatire în timpul
postului soseşte şi sâmbăta Mare a Paştilor. Femeile au terminat de dereticat prin case, ouăle au fost
„împiestrite”, „înroşite”, cele mai frumoase au fost puse deoparte pentru a fi ciocnite chiar în ziua de
Paşti.
Ouăle încondeiate sunt şi obiectul unei tradiţii practicate în satele bucovinene, în Duminica
Paştelui. „Udatul” sau „stropitul” este un obicei prin care feciorii urează fetelor, când le stropesc cu
apă, sănătate şi prosperitate, iar ele îi răsplătesc cu ouă „muncite”, simbol al unei afecţiuni reciproce.
Oul devine în cadrul acestui obicei un însemn plurivalent, el exprimând nu numai sentimentele fetei,
ci şi talentul său de a reda aceste trăiri, în limbajul străvechi al semnelor plastice.
Oul roşu apără recoltele de ploaia cu piatră. În mod special, pentru ca podgoriile să rodească, să fie
ferite de calamităţi naturale, agricultorii îngroapă un ou roşu în vie. Primul ou se vopseşte în roşu
închis şi se numeşte „norocul copiilor” sau „merişor”. Acest ou se păstrează în camera copiilor, ca să-i
apere de rele. „Merişorul” este purtat de aceştia la examene, ca talisman, sau se pune la ceas de
cumpănă la căpătâiul copilului bolnav.

150

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

Ouăle roşii şi cele albastre se mai numesc şi „dragostea fetelor”; tot din strămoşi se spune că orice
fată care vrea să aibă noroc va păstra în camera sa nouă ouă vopsite în aceste culori.
Există o datină veche pentru sporul şi sănătatea familiei. Într-un lighean se pun un ou roşu, în unele
locuri chiar două, şi o monedă de argint. Deasupra se toarnă apă proaspătă (neîncepută), adusă chiar
atunci de la fântână. Toţi ai casei se spală rând pe rând, dându-şi fiecare cu oul roşu peste obraz şi
zicând: „Să fiu sănătos (sănătoasă) şi obrazul să-mi fie roşu ca oul; toţi să mă dorească şi să mă aştepte,
aşa cum sunt aşteptate ouăle în zilele de Paşti”. După aceea, luând fiecare piesa de argint în mână şi
dând cu dânsa de asemenea peste faţă, zice:” Să fiu mândru (mândră) şi curat(ă) ca argintul”. Fetele mai
adaugă şi cuvintele: „Să trec la joc (dans) din mână în mână ca şi banul: să fiu uşoară precum cojile de
ouă, care trec plutind pe apă”.
Multe femei şi fete îşi dau cu oul pe faţă, fiindcă ar dori ca faţa să le fie totdeauna netedă şi curată.
În unele locuri se pun în lighean şi crenguţe de busuioc. Se zice că acei ce se spală astfel vor fi onoraţi
precum busuiocul. Pentru ca dorinţele mari să se împlinească, este bine ca orice credincios să meargă la
nouă biserici şi să împartă nouă ouă roşii la nouă copii săraci. Fetele dorm cu oul roşu în sân, ca să fie
frumoase ca oul roşu tot timpul anului. Simbol al Învierii lui Iisus Hristos, ouăle de Paşti sunt în
acelaşi timp o promisiune a Învierii pentru toţi morţii. În acest sens trebuie înţeles obiceiul - întâlnit
pe întreg teritoriul românesc - de a împărţi pentru morţi (în unele zone de a da peste mormânt) în
zilele de Paşti, ouă roşii.
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Mihai Niculina
Prof. înv. preşcolar, Grădiniţa “Inocenţa” Găeşti, Dâmboviţa
Cea mai mare sărbătoare domnească, în special a creştinilor ortodocşi, este Paştele sau Învierea
Domnului. Paştele, împreună cu duminica – sărbătoarea săptămânală a creştinilor - este cea mai veche
sărbătoare creştină, oficiată încă din epoca apostolică. Învierea Domnului sau Paştele reprezintă pentru
creştini momentul în care moartea este învinsă şi nu mai are stăpânire asupra omului. Sfintele
sărbători de Paşte, prin cunoaşterea patimilor Domnului nostru Isus Hristos, aduc în sufletele tuturor
mari trăiri intense.Sărbătoarea Paştelui poate fi asociată cu primăvara. Retrezirea naturii simbolizează
viaţa pe care creştinii au câştigat-o prin crucificarea şi Învierea lui Iisus.
Odată cu învierea lui Hristos, începe o etapă nouă în istoria omenirii deoarece este pentru prima
dată când puterea lui Dumnezeu se arată mai mare decât păcatul şi moartea.
Pentru evrei Paştele reprezintă comemorarea trecerii lor din robia egipteană la libertatea spre
pământul făgăduinţei, săvârşită în timpul lui Moise.
Cuvântul Paşti este de origine ebraică şi vine de la cuvântul PESAH, care însemnă trecere, cuvânt
moştenit de la egipteni, dar provenit în limba română prin forma bizantină - latină PASCHAE.
Evreii numeau Paşti (pascha) sau „sărbătoarea azimelor” sărbătoarea lor anuală, în amintirea
trecerii prin Marea Roşie şi a eliberării lor din robia Egiptului, care se prăznuia la 14 Nisan şi
coincidea cu prima lună plină de după echinocţiul de primăvară.
Termenul ebraic de Paşti a trecut deci în vocabularul creştin pentru că evenimentele istorice care
sunt comemorate în sărbătoarea noastră, moartea şi învierea Domnului, au coincis cu Paştele evreilor
din anul 33.
Este însă de la sine înţeles că obiectul sau motivul Paştilor creştine este cu totul altul decât al
Paştilor evreilor, între vechea sărbătoare iudaică şi cea creştină nefiind altă legătură decât una de nume
şi de coincidenţă cronologică.
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La început, denumirea de Paşti a fost aplicată de primii creştini comemorării anuale a Cinei celei de
taină, care avea loc în joia dinaintea Duminicii Învierii. Cu timpul, între Paştele evreilor şi cel al
creştinilor s-a făcut o uşoară apropiere, mai ales la primii creştini, recrutaţi dintre evrei.
Respectul şi pietatea acestora faţă de vechea sărbătoare strămoşească a trecut asupra sărbătorii celei
noi, creştine, care amintea de patimile, moartea şi învierea Domnului pentru mântuirea noastră.
Învierea Domnului o sărbătorim în fiecare an de Paşti, la o săptămână după Florii. Este cea mai
mare sărbătoare creştină, fiindcă prin Învierea Sa, Domnul Iisus Christos a biruit moartea pentru
totdeauna şi a dovedit că El este Fiul lui Dumnezeu .

Înălţarea steagului - obicei de Paşte în satul Hondol din judeţul
Hunedoara
Petruşel Ioana Diana
Prof.educator, Centrul de Pedagogie Curativă, Simeria Veche
Înălţarea steagului în satul Hondol este o tradiţie cu o vechime de sute de ani,datând de pe vremea
coloniştilor străini sosiţi aici,având conotaţii atât istorice cât şi religioase.Această tradiţie de Paşte este
un adevărat ritual,având ca temă răpirea fecioarelor Sabine . Acest obicei se sărbătoreşte an de an a
doua zi de Paşte în satul Hondol,eveniment la care participă toţi sătenii dar şi curioşi din satele vecine.
Pentru a se desfăşura ,,ca la carte,, ,acest obicei are nevoie de pregătiri care încep încă de la lăsatul
Postului de Paşte şi se termină în seara de Înviere.Odată cu lăsatul Postului ,în fiecare seară,în curtea
bisericii de la Hondol,în deal , se adună tineri de sex masculin pentru a puşca cu carbid.Şapte ţevi
lungi de peste 2 metri sunt aşezate ,îndreptate oblic şi rezemate de o bucată de lemn,în aceste ţevi se
introduce carbid , se adaugă apa apoi se dă foc , rezultatul fiind o bubuitură .
Toată această procedură poartă denumirea populară ,,a puşca de Paşte,,.Pe lângă puşcat se mai bate
toaca cu nişte ciocane mici care poartă denumirea de ,,tocoreze,, .Toaca este un trunchi de paltin
cioplit,lung de şapte metri şi prins la capete cu un cablu şi atârnat orizontal de un lemn la o înălţime
de peste 5 metri. Toaca se păstrează de la an la an. Această toacă, la fiecare bătaie scoate sunete
muzicale.Este bătută la capete, iar ea se roteşte .
În acest timp se aleg şi stegarii satului, adică cei care vor purta steagul .Se aleg doi băieţi tineri , unul
care a veni din armată şi celălalt care pleacă în armată.Unul este COMORNIC ,celălalt este
CRAI.Comornicul şi Craiul, conform obiceiului sunt cei care vestesc Naşterea Domnului prin
ridicarea steagului şi bătăile de toacă.
A doua zi de Paşte, lumea din sat se adună în curtea bisericii iar după terminarea slujbei şi
pomenirea morţilor,bătăile de toacă încep să se audă , semnalând că steagul este adus pentru ca preotul
să dea binecuvântarea sa, celor care îl poartă.
Obiceiul de a ridica steagul în Sfânta Sărbătoare de Înviere a Domnului înseamnă că tinerii adulţi
de sex bărbătesc se adună la cimitir în seara sâmbetei mari unde pun o toacă iar noaptea nu dorm şi
bat toaca.Ea vesteşte lumii ca străjerii de la mormântul Mântuitorului nu dorm,iar steagul înseamnă
steagul alb al păcii cu care Domnul Isus Hristos a înviat din morţi
Comornicul va aduce la cunoştinţa celor adunaţi că vor organiza un mare bal iar cei care au fete
pe la casele lor să le aducă la petrecere căci cei ce nu le vor aduce vor rămâne fără ele, deoarece Craiul
şi Comornicul le vor răpi aşa cum au răpit şi romanii pe fetele sabinilor.
După rostirea acestor cuvinte şi după ridicarea steagului, Craiul şi Comornicul,însoţiţi de alai vesel
lăutăresc, pornesc să poarte steagul din casă în casă şi să invite sătenii la bal sau ,,la joc,, cum se mai
spune popular.
Ajunşi în casele sătenilor, aceştia joacă steagul şi dansează fetele din fiecare locuinţă. Petrecerea
dureză două zile, timp necesar pentru a vizita aproximativ cele 300 de locuinte din sat, iar în cea de-a
trei zi de Paşte are loc îngroparea steagului la care participă tot satul adunat în faţa Căminului
Cultural.După ce a fost purtat în tot satul ,steagul este jucat în faţa Căminului prin ridicatul şi lăsatul
în jos a lui ,pentru a-l prinde cineva .Cel care îl va prinde,va fi unul dintre cei care îl va purta anul
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viitor.Odată prins steagul, se încinge o horă mare după care se îngroapă în podul Căminului Cultural.
În horă dansează numai fetele pe care le invită stegarii.
Acest obicei se încheie an de an cu o petrecere bal, care se desfăşoară la Căminul Cultural din sat,
unde participă toţi sătenii dar şi cunoscători ai acestui obicei din alte sate , chiar şi oraşe.
Localnicii sunt atât de mândri şi bucuroşi că acest obicei se păstrează încât mulţumesc Bunului
Dumnezeu că îi ajută să ducă mai departe această tradiţie,fiind o mândrie pentru satul Hondol.

Paştele la români
Pirvulescu Lidia Emilia
Prof. înv.primar, Scoala Gimnazila ,,Voievod Litovoi,, Tg-jiu ,Jud. Gorj
Paştele este cea mai sfântă sărbătoare din calendarul creştin, comemorându-se învierea lui Iisus
Hristos. Prima zi de Paşte trebuie să fie petrecută liniştit, fiind interzisă orice activitate distractivă. În
această zi, e interzis şi somnul. Luni, a doua zi de Paşte, oamenii dau de pomană pentru cei morţi,
mergând, în cele mai multe cazuri, la cimitir. O credinţă răspândită printre români e că, timp de o
săptămână de la Înviere, porţile Raiului sunt deschise larg. Tocmai de aceea se spune că sufletele celor
care mor în Săptămâna Luminată ajung direct în Rai.
De Înviere pe dealuri şi pe coline, izbucnesc flăcări puternice : Sunt « focurile de veghe », care în
unele sate sunt aprinse şi ard tot cursul nopţii, luminând nu numai dealurile ci şi văile. În jurul lor stau
roată oamenii istorisind întâmplări din viaţa lui Iisus după Sfânta Scriptură a Noului Testament.
Flăcăii şi baieţii sar pe deasupra focului, pentru ca vrăjitoarele şi fermecătoarele să n-aibă nici o putere
asupra lor. În Bucovina se fac pe înălţimi clăi din cetină şi sunt ţinute aprinse toată noaptea. În
Transilvania se aprinde o roată căreia i se dă drumul de pe deal la vale. Aceste vrăji se ţin şi-n
apropierea bisericilor şi românii le fac în noaptea de Paşte.
Prin Învierea Domnului nostru Iisus Hristos din morţi, cei din popor cred că raiul se deschide
tuturor sufletelor reţinute în prinsoarea iadului începând de la Adam şi până la venirea Mântuitorului,
şi rămâne deschis de la Înviere până la Duminica Tomii. Ca dovadă că în acest interval Raiul este
deschis, după credinţa poporului şi datina cea veche, în ziua de Înviere se scoate uşa din mijloc a
altarului şi se pune deoparte, unde stă apoi toată Săptămâna Paştilor sau Săptămâna Luminată. Cine
moare în acest interval - şi mai ales în ziua de Paşti sau în săptămâna cea dintâi după Paşti, numită
pretutindeni Săptămâna Luminată - merge de-a dreptul în rai pentru că lumina raiului străluceşte
fiecăruia care moare în această săptămână şi pentru că în timpul acesta uşile raiului sunt deschise, iar
cele ale iadului închise. Cel care moare este primit în rai, indiferent de păcatele pe care le-a făcut, căci
toate i se iartă. Şi cel care se naşte în această zi, şi mai cu seamă când trage clopotul întâia oară la
biserică, este un om norocos pentru toată viaţa. În părţile Sibiului, există obiceiul că de Paşte să fie
împodobit un pom (un arbust) asemănător cu cel de Crăciun. Singura deosebire constă în faptul că, în
locul globurilor, se agaţă ouă vopsite (golite de conţinutul lor). Pomul poate fi aşezat într-o vază
frumoasă şi farmecul sărbătorii sporeşte cu o podoabă de acest fel.
Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an, după spusele
românilor de pretutindeni, e sărbătoarea Paştelui, Paştele sau Învierea Domnului, pentru că în această
zi “Hristos a înviat din morţi cu moartea pre moarte călcând şi celor din morminte viaţa dăruindu-le”,
iar pre cei vii răscumpărându-i de sub jugul păcatului şi împacandu-i cu Dumnezeu. Ea cade totdeauna
la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când toate în natură învie. Românii
aşteaptă sărbătoarea aceasta, după un post îndelungat, cu mare dor şi bucurie, şi cauta în acelaşi timp
ca locuinţele lor să fie curate şi cu toate pregătirile făcute în cea mai bună rânduială. Fiecare are partea
sa de ocupaţie şi grijă, fiecare caută a nu ramâne în urma altora, iar sfintele Paşte să-l surprindă ca pe
un neom între oameni.
Cea mai însemnată coptură pe care o mănâncă românii în decursul sărbătorii Paştelor este pasca.
Tot de Paşte, friptura cea mai însemnată este cea de miel, numit mielul Paştelor sau de purcel, care
se frige întreg şi care se duc în ziua de Paşte împreuna cu pasca la sfinţit. Mielul este simbolul Domnul
nostru Iisus.
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O legendă spune :
“Zice că pe când se afla Domnul nostru Iisus răstignit pe cruce, Maica Domnului a luat o cosarcă
plină de ouă şi se duse cu dânsa la jidovi şi închinându-le-o îi rugă să înceteze a-l chinui şi necăji pe
Iisus. Maica Domnului puse cosarca cu ouă lângă cruce şi începu a plânge. Stând cosarca lângă cruce şi
curgând din mâinile şi picioarele lui Iisus sânge, în scurt timp o parte din ouă se înroşira, ca şi când ar
fi fost vopsite. Domnul Iisus, văzând ouăle umplute de sânge, îşi aruncă privirile către cei de faţă şi le
zise:
- De acum înainte să faceţi şi voi ouă roşii întru aducere aminte de răstignirea mea, dupa cum am
făcut şi eu astăzi !
După ce a înviat Domnul nostru Iisus, Maica Domului a fost cea dintâi care a făcut ouă roşii şi
pască şi a dat fiecărui om pe care l-a întâlnit câte un ou roşu şi câte o păscuţă şi i-a zis “Hristos a
înviat!” »
Ouăle sunt alese cu grijă, numai de găina, se fierb, se pun în culoare, apoi se lasă la uscat şi se şterg
cu grăsime de porc ca să aibă luciu.
Când cântă cocoşii de miezul nopţii, românii curaţi şi îmbrăcaţi, după ce spun rugăciunile, iau
pasca pentru sfinţire şi ouă roşii şi pornesc spre biserică.
În ziua Învierii, fiecare ins care i-a parte la Înviere, trebuie să aducă cu sine o lumină pe care să o
ţină aprinsă în timpul slujbei de Înviere. După aceasta, fiecare se întoarce cu lumina aprisă acasă. Aici o
sting în grindă, afumând-o pe aceasta în semnul crucii, o păstrează apoi pentru tot anul, spre a o
aprinde la întâmplări primejdioase, la vărsări de ape, grindină, tunete, fulgere. O mai întrebuinţează şi
pentru a afuma vitele.
Salutul oamenilor în aceste zile este, că pretutindeni : »Hristos a înviat !», iar celălalt pentru a
confirma cele spuse răspunde : »Adevărat a înviat ! »
Este bine ca preşcolarii să cunoască toate aceste tradiţii şi obiceiuri, deoarece îmbogăţesc orizontul
decunoaştere, îşi dezvoltă emoţii şi sentimente puternice, contribuie din plin la educarea sentimentelor
de dragoste şi admiraţie, mândrie şi respect faţă de comorile creaţiei populare. Totodată le cultivă
trăsăturile de personalitate caracteristice omului nou de care are nevoie societatea noastră de astăzi .
Bibliografie :
Vid Alexandra”Sărbătoarea Paştelui”,editura Erc Press, Bucureşti,2004
Micu Dorin: „Tradiţii şi obiceiuri la români”, Ed.Didactica, Bacău, 2007
Maria Cioară-Bâtcă, Vlad Bâtcă – “Zona etnografică”Ed. Polirom, Iaşi, 1998

Paştele – Sărbătoarea Invierii
Lungu Maria
Prof.înv. preşcolar, Grădiniţa Ursati, jud. Gorj
Paştele este cea mai importantă sărbătoare anuală creştină. Ea comemorează evenimentul
fundamental al creştinismului, Învierea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în a treia zi după
răstignirea Sa din Vinerea Mare. Data de început a Paştelui marchează începutul anului ecleziastic.
Această sărbătoare durează trei zile şi începe, conform deciziei Conciliului de la Niceea din anul 325,
în duminica de după prima Lună plină după echinocţiul de primăvară.
Farmecul deosebit al Sărbătorii Paştelui este dat atât de semnificaţia spirituală („...învierea Mea va
fi totodată o înviere pentru toţi cei care Mă urmează.” – Marea Evanghelie a lui Ioan de Jakob Lorber)
cât şi de tradiţii (oul pictat, masa cu mâncăruri tradiţionale, slujba de sâmbătă seara cu primirea
luminii). Paştele este un moment de pace sufletească, de interiorizare, de împăcare, de bucurie.
Miracolul luminii divine
Un miracol care se petrece cu regularitate în fiecare an, aşteptat cu sufletul la gură şi uimind totuşi
de fiecare dată, este apariţia luminii divine la Sfântul Mormânt din Ierusalim în noaptea de Înviere a
Paştelui ortodox. Este darul pe care Iisus ni-l face, amintindu-ne de lumina strălucitoare care i-a
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umplut mormântul în momentul Învierii Sale. Este modul Său de a ne transmite că este mereu alături
de noi.
Acest foc imaterial de culoare albăstruie şi care poate fi atins fără să ardă este aşteptat cu toate
luminile stinse. El apare atunci într-un mod supranatural din Sfântul Mormânt aprinzând candela
aşezată special acolo. Apoi Patriarhul ortodox aprinde cele două mănunchiuri de câte 33 de lumânări
pe care le are pregătite şi începe să împartă Lumina Sfântă miilor de pelerini care aşteaptă plini de
emoţie. Focul cel viu însă acţionează şi de unul singur, strălucind ca un fulger şi aprinzând din zbor
candelele de la intrarea în biserică, precum şi lumânările unora dintre pelerini.
Acest eveniment se petrece în fiecare an în faţa a mii de martori vizuali. Nu poate fi negat de
nimeni. De aceea efectul său este foarte puternic, contribuind la întărirea credinţei în Dumnezeu.
Săptămâna Mare
Ultima săptămână a Postului Paştelui, numită şi Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, este o
perioadă importantă de interiorizare şi comemorare. Acum se rememorează Patimile lui Iisus,
chinurile prin care a trecut, de la trădarea Lui de către Iuda, până la răstignirea pe cruce pe dealul
Golgota, moartea şi Învierea Sa.
Săptămâna începe cu Duminica Floriilor, ziua în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim şi se încheie
cu Duminica Paştelui, ziua Învierii Sale. Ziua de miercuri este ziua în care Iuda l-a trădat, iar cea de
vineri ziua în care a fost răstignit. De aceea aceste două zile au devenit zile de post de-a lungul
întregului an. Joia este ziua spălării picioarelor apostolilor de către Iisus, a Cinei de Taină, a rugăciunii
din grădina Ghetsimani şi a arestării lui Iisus de către cei ce voiau să-l ucidă.
„Trufia cea mai mare poate fi nimicită doar prin umilinţa cea mai profundă. De aceea, este necesar
să Mi se petreacă Mie aceasta. Dar voi să nu vă înspăimântaţi atunci, căci nu voi rămâne în mormânt,
nici nu mă voi descompune, ci voi învia în a treia zi şi voi veni din nou la voi, exact la fel ca acum!
Abia aceasta va fi mărturia cea mai mare şi mai adevărată pentru sufletele voastre a misiunii Mele
divine şi ea vă va întări pe deplin în credinţa voastră.” – Marea Evanghelie a lui Ioan de Jakob Lorber
„Aceasta va constitui o judecată extrem de supărătoare pentru aceşti oameni răi şi îndărătnici, iar
pentru ai Mei va reprezenta apogeul iubirii Mele, în timp ce învierea Mea va fi totodată o înviere
pentru toţi cei care Mă urmează.” – Marea Evanghelie a lui Ioan de Jakob Lorber
Sărbătoarea bucuriei
„...un astfel de act, oricât de înspăimântător ar părea el a fi pentru ochiul omenesc, este totuşi
necesar pentru ca, în timp, toate creaturile să revină la pura viaţă divină, liberă şi independentă...”–
Marea Evanghelie a lui Ioan de Jakob Lorber
Învierea lui Iisus Hristos simbolizează refacerea legăturii dintre fiinţa umană şi Creatorul său.
Celebrarea ei în fiecare an duce la retrezirea aspiraţiei către îndumnezeire, la transfigurarea vieţii
pământeşti într-o viaţă impregnată de prezenţa lui Dumnezeu. De aceea Paştele este o sărbătoare a
bucuriei, o bucurie asemănătoare celei a apostolilor când l-au văzut pe Iisus înviat. Iar salutul care se
obişnuieşte cu această ocazie este tot o expresie a acestei bucurii: „Hristos a înviat! Adevărat, a înviat!”.
Tradiţii populare
Ca şi alte sărbători creştine, Paştele este însoţit de numeroase obiceiuri populare care îşi au originea
în tradiţiile străvechi (considerate azi de mulţi a fi păgâne) şi de credinţe şi superstiţii legate de ciclul
anotimpurilor şi treburilor gospodăreşti.
În Vinerea Mare se obişnuieşte să fie duse flori la biserică pentru Iisus. În timpul slujbei se trece pe
sub masă de trei ori ca simbol al poticnirilor lui Iisus atunci când şi-a dus crucea. Tot în această zi,
numită şi Vinerea Seacă se obişnuieşte să se ţină post negru. Se mai spune că dacă va ploua în această
zi, anul va fi unul roditor şi îmbelşugat, iar dacă nu va ploua va fi un an secetos. Un alt obicei spune că
cel care se va scălda în apă rece de trei ori în această zi, aşa cum Ioan Botezatorul boteza în apele
Iordanului, va fi sănătos pe tot parcursul anului.
În Sâmbăta Mare se prepară pasca şi cozonacul ce vor fi duse la biserică pentru a fi sfinţite în
noaptea de Înviere. Seara, toată lumea merge la biserică pentru a asista la slujba de Învierea Domnului,
pentru a lua lumina, pentru a lua tradiţionalele Sfinte Paşti precum şi flori sfinţite, dintre cele care au
fost duse în Vinerea Mare la biserică. În după amiaza zilei de sâmbătă se încheie postul de 40 de zile şi
clopotele încep să bată din nou. Cel mai important moment al zilei este sfinţirea apei botezătoare la
biserică. Se spune că prima persoană care urmează să fie botezată cu această apă „nouă” va avea noroc
toată viaţa.
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În Duminica Învierii este obiceiul să fie purtate haine noi ca semn de înnoire a trupului şi a
sufletului. Dimineaţa se pune într-un ibric apă rece, un ou şi un ban de argint. Cine se spală cu această
apă va fi rumen în obraji ca oul, tare ca banul şi va avea o viaţă îmbelşugată.
În noaptea de Înviere cei care merg la biserică au câte o lumânare pe care o vor aprinde din lumina
adusă de preot de pe masa Sfântului Altar. Această lumânare este simbolul Învierii, al victoriei vieţii
asupra morţii, a luminii divine asupra întunericului ignoranţei. Unii obişnuiesc să păstreze restul de
lumânare rămas, pe care îl aprind în cursul anului când au vreo problemă gravă.
O credinţă răspândită este aceea că, timp de o săptămână, începând cu noaptea Învierii, porţile
raiului rămân deschise. Astfel încât sufletele celor decedaţi în timpul Săptămânii Luminate ajung cu
siguranţă în rai.
Ouăle roşii simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la Învierea Sa. De aceea
atunci când se sparg ouăle prin ciocnire se obişnuieşte să se spună: „Hristos a înviat! Adevărat, a
înviat!” Aceste formule se pot folosi ca formule de salut timp de patruzeci de zile, până la Înălţarea
Domnului. Există credinţa că cei care ciocnesc ouă se întâlnesc pe lumea cealaltă. Culoarea roşie a
ouălor simbolizează sângele lui Iisus. În unele zone se obişnuieşte să se picteze ouăle. În funcţie de
zona în care se fac ele se numesc ouă încondeiate, închistrate, muncite, picate (cu ceară) etc.
Circulă şi numeroase legende despre ouăle roşii. În unele, Maica Domnului, hăituită, fie face ouă
roşii pe care le aruncă în spate pentru a-i deruta pe urmăritori, fie transformă pietrele pe care le
aruncau aceştia în ouă roşii. Altă legendă povesteşte că, la răstignirea lui Hristos, Sfânta Maria pune un
coş cu ouă sub cruce ca să-i îmbuneze pe soldaţi, iar acestea sunt înroşite de sângele Mântuitorului. Se
mai spune că atunci când Iisus a fost bătut cu pietre, acestea atingându-l s-au transformat în ouă roşii.
O altă legendă povesteşte că vestea Învierii lui Iisus a fost primită cu neîncredere de unii: o precupeaţă
care vindea ouă în piaţă a zis că ea va crede doar atunci când ouăle se vor înroşi, iar ouăle s-au înroşit
pe loc.
Ouăle simbolizează şi reîntinerirea, primăvara. Ouăle împodobite sau colorate erau dăruite
primăvara, ca simbol al renaşterii, încă din era pre-creştină. În Egiptul antic, oul era simbolul
legământului vieţii şi reprezenta totodată sicriul ori camera mortuară. În tradiţia populară românească,
ouăle de Paşti sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, au capacităţi protectoare.
Pasca este o prăjitură specifică Paştelui, de formă rotundă, cu o cruce la mijloc şi aluat împletit pe
margini, umplută cu brânză de vaci. În momentul în care se pune în cuptor, femeile de la ţară fac
semnul crucii cu lopata pe pereţii cuptorului. Despre originea ei există o legendă care spune că, în timp
ce predica împreună cu apostolii, Iisus a fost găzduit la un om foarte generos. Acesta le-a pus în traistă
la plecare, fără ştirea lor, pâine pentru drum. Apostolii l-au întrebat pe Iisus când va fi Paştele, iar el lea răspuns că atunci când vor găsi pâine în traistă. Au căutat şi au găsit pâinea. De atunci e obiceiul să se
coacă pască de Paşti.
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Paştele în zona Buzăului
Potorac Dana Marina
Prof. înv. preşcolar, GPN Moisica – Smeeni – Buzău
Tradiţiile şi obiceiurile românilor sunt comori ce nu ar trebui uitate sau părăsite; ele sunt ale
noastre ne caracterizează, ne definesc şi prin ele ne simţim mai bogaţi, mai aleşi, mai altfel decât alţii.
Amintim aici frumoasele obiceiuri de iarnă precum Moş Crăciun, Moş Nicolae, împodobirea
bradului, mersul cu uratul, Boboteza, obiceiuri legate de evenimente fundamentale ce apar în viaţa
fiecărei familii şi anume naşterea, căsătoria şi moartea, obiceiuri de vară precum Drăgaică, Paparudele
şi nu în ultimul rând datinile de primăvară ca Mărţişorul, Sărbătorile de Lăsatul Secului, Duminica
Floriilor, Rusaliile, Paştele. Datoria noastră ca şi cadre didactice este să-i familiarizăm pe preşcolari cu
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aceste frumoase tradiţii şi obiceiuri, prezentându-le momentele atât din perspectiva religioasă cât şi
laică.
Pentru că se apropie sărbătorile de Paşti trebuie să marcăm acest moment şi la grădiniţă, altfel spus
să le prezentăm copiilor în special partea spirituală a acestui eveniment adică sensul înroşirii ouălor, a
mersului la biserică după lumină sau a hainelor noi pe care le aduce Iepuraşul. Educatoarele sunt
preocupate permanent ca bogăţia tradiţiilor moştenite de la înaintaşi să se păstreze în sufletele şi
conştiinţa copiilor noştri, să se transmită mai departe.
În zona noastră, a Buzăului, tradiţiile legate de acaestă sărbătoare nu diferă foarte mult de restul
tării: avem săptămâna de Denii în care se merge în fiecare zi la biserică iar cea mai frumoasă slujba este
cea din Vinerea Mare, când se cântă în Biserică Prohodul, apoi se înconjoară de trei ori biserica de tot
soborul, cu Sfântul Epitaf, care apoi este aşezat pe masa din mijlocul bisericii. La terminarea slujbei,
femeile merg la morminte, aprind lumânări şi-şi jelesc morţii. La sfârşitul slujbei, este obiceiul ca
preotul să împartă florile aduse de către enoriaşi peste zi, care sunt considerate a fi bune de leac. dea
semenea se pleacă acasă cu lumânările aprinse pe drum, ca să afle şi morţii de venirea zilelor mari. Se
ocoleşte casa de trei ori şi intrând, se închină şi se face câte o cruce cu lumânarea aprinsă în cei patru
pereţi sau doar la grinda de la intrare şi se păstrează lumânarea pentru vremuri de primejdie.
În Duminica Învierii obiceiul este ca oamenii să se îmbrace cu haine noi, semnificaţie a curăţeniei
trupeşti dar mai ales sufleteşti şi de a merge la slujba de Paşte unde se duce la sfinţit produse culinare
specifice: pască, ouă roşii, o sticlă de vin, o bucată de miel fript sau drob, brânză şi un colac cu
lumânare pentru biserică. Înainte de a merge la Înviere, creştinii obişnuiesc să se spele într-un lighean
în care se află ouă şi bănuţi, oul roşu semnificând sănătatea, iar bănuţul- bogaţia, belşugul. După ce se
revine acasă toată familia se strânge în jurul mesei, ia Sfintele Paşti adică anafura sfinţită, ciocnesc ouă
roşii şi servesc produse tradiţionale gătite special pentru masa de Paşti.
În tot acest timp copiii aşteaptă venirea Iepuraşului care le va aduce jucării, hăinuţe şi dulciuri.
Povestea iepuraşului vine din tradiţia păgână anglo-saxonă unde exista o zeiţă pe nume Eostre,
cunoscută drept zeiţa primăverii. Simbolurile ei principale erau oul şi iepurele şi conform unei legende
zeiţa a găsit o pasăre rănită în timpul iernii, iar singura soluţie pentru a o salva a fost să o transforme
în iepure. Deşi nu mai era pasăre, iepurele putea să facă ouă. Primăvara avea loc un festival dedicat
zeiţei, care ţinea din martie până la sfârşitul lui aprilie. Când creştinismul a ajuns la anglo-saxoni,
multe tradiţii din timpul festivalului lui Eostre au fost adaptate în ceremoniile în onoarea Învierii lui
Iisus, întrucât aveau loc în acelaşi timp şi îi încurajau pe păgâni să se convertească. Drept rezultat,
numele Paştelui în engleză, Easter, provine de la Eostre. Iepuraşii fac parte din poveste întrucât sunt
simbolul lui Eostre, dar şi penrtu că iepurii sunt puternic legaţi de lună în tradiţia păgână. Iepurele era
şi un simbol al lunii, iar ciclurile lunii determină în ce zi sărbătorim Paştele în fiecare an. În zilele
noastre, iepuraşul de Paşte există cam în toată lumea, existând doar mici diferenţe între tradiţii.
Un rol deosebit de important în derularea sărbătorilor pascale îl au ouăle roşii, de fapt măiestria
încondeierii acestora care este o tradiţie din cele mai vechi timpuri ale românilor. Conform unei
legende din folclorul popular Sfânta Maria, care-l plângea pe Isus, a aşezat un coş cu ouă sub cruce, iar
acestea s-au înroşit de la sângele care picura de pe trupul Mântuitorului. Isus, văzând ouăle a spus că
ouăle roşii şi împestritate vor aminti de răstignirea sa pe cruce pentru mântuirea lumii. În tradiţia
ortodoxă, ouăle se ciocnesc după un anumit ritual: persoana mai în vârstă, de cele mai multe ori
bărbatul, ciocneşte primul, cu capătul mai ascuţit al oului, în timp ce rosteşte: Hristos a înviat!, la care
se răspunde cu: Adevărat a înviat! Întai ciocnesc soţii, apoi copii cu părinţii şi părinţii cu celelalte
rude, prieteni.
O altă tradiţie veche de sute de ani în zona noastră, din epoca precreştină, este ritualul caloianului
considerat zeul vegetaţiei, un ritual de invocare a ploii benefice, aducătoare de roade şi bogăţie. A treia
zi de marţi de după Paşte, mai multe fete se adună şi realizează Caloianul, adică o păpuşă din pământ
galben, cu nasul, ochii şi gura din coajă de ouă înroşite. Această păpuşă se pune într-o cutie de carton,
gătită cu flori, se aprind lumânări şi se plânge, una din fete jucând rolul preotului, alta a dascălului, a
treia duce steagul, adică o trestie cu o batistă albă în vârf, alte două fete duc sicriul cu Caloianul, iar
celelalte au rol de bocitoare. Apoi urmează ceremonia unei adevărate înmormântări, Caloianul fiind
purtat pe uliţele satului. Versurile sunt cântate pe o melodie de bocet:
Caloiene, iene,
Caloiene, iene,
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Du-te-n Ceriu si cere
Sa deschiza portile,
Sa sloboada ploile,
Sa curga ca garlele,
Zilele
Si noptile,
Ca sa creasca granele,
Caloiene, iene,
Caloiene, iene,
Cum ne curg lacramile,
Sa curga si ploile,
Zilele
Si noptile,
Si umple santurile,
Sa creasca legumele
Si toate ierburile.
Oamenii satului ies în întâmpinarea “Caloianului” şi pun în sicriaşul acestuia ouă, făină sau chiar
bani, ce se folosesc apoi la pomană. După ce este îngropat Caloianul se face o mică pomană la care se
mănâncă gogoşi sau jumări cu ouă, ceva uşor de preparat, ţinându-se cont de faptul că bucătăresele
erau nişte copii.
În a treia joi de după Paşti este ziua Paparudei, când se adună din nou tot grupul, se dezgropa
Caloianul apoi se pleacă cu tot alaiul la o fântână părăsită (dar cu apă) şi se arunca păpuşa în ea,
crezându-se astfel că va ploua. Întorşi acasă copiii se aşează din nou la masă ca prima dată şi îi fac
pomana cu gogoşi şi plăcintă. Tot în această zi copiii şi tinerii se pândesc pe străzi, pe la porţi, pe la
fântâni şi se udă, Paparuda fiind un ritual magic de provocare a ploii. Astăzi pe meleagurile noastre tot
mai puţini copii realizează acest obicei dar cei care fac acest lucru respectă cu sfinţenie toate etapele şi
uneori se porneşte o ploaie torenţială preţ de câteva minute, care îi afce să creadă ca efortul lor nu a
fost în zadar.
Consider că este absolut necesar ca obiceiurile şi tradiţiile să fie cunoscute şi învăţate de către copii,
această cunoaştere venind în sprijinul îndrăgirii localităţii natale, a culturii populare, ei înşişi putând
deveni purtătorii de mâine ai acestor obiceiuri şi tradiţii spre generaţii viitoare.
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Tradiţii şi obiceiuri de Sfintele Paşti de pe Valea Hârtibaciului
Radu Andreea
Prof. înv. preşcolar, Grădiniţa P.P. nr. 29 Sibiu
Sărbătoarea Floriilor, pe care o celebrăm cu o săptămână înainte de Paşti, este dedicată zeiţei
romane a florilor şi a primăverii şi deschide ciclul sărbătorilor Pascale.
Duminica Floriilor este precedată de sâmbăta Floriilor, ziua învierii lui Lazăr, care în tradiţia
noastră este dedicată comemorării morţilor, unde există obiceiul ca femeile să dea de pomană.
Ca semnificaţie arhaică – de reînviere a naturii, de comemorare a primăverii, e momentul când
înfloresc primele flori, salcia, pomii fructiferi.
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Alte obiceiuri din sâmbăta Floriilor sunt: curăţirea mormintelor şi decorarea acestora cu ramuri de
salcie. Ramurile de salcie, simbol al fertilităţii şi al renaşterii naturii, se duc la biserică pentru a fi
sfinţite, după care se folosesc la împodobirea icoanelor, a uşilor şi a ferestrelor sau la tratarea bolilor la
animale.
Paştele este cea mai importantă sărbătoare creştină a anului. Ea reprezintă învierea din morţi a lui
Isus Hristis, precedată de postul de şapte săptămâni, în ultima dintre ele comemorându-se Cina cea de
Taină, vinderea lui Hristos, patimile şi moartea sa pe cruce.
De Paşti, creştii au haine noi, semn că cinstesc această sărbătoare. În Săptămâna Mare se spovedesc
preotului din sat, după care pot primi Lumina Învierii.
De Paşti, fiecare credincios trebuie să fie curat la suflet prin post, împărtăşanie şi cuminicătură, cât
şi la trup prin spălat şi haine noi. În postul Paştilor nu se joacă hora satului. Tineretul merge la locul
bine stabilit şi aici joacă diferite jocuri de relaxare: jocul de-a mălaiul, de-a mingea bătută, etc.
Înainte de Paşti se fac lucrări de curăţenie în gospodărie, care trebuie să fie gata până în Joia Mare.
Atunci, înainte de începerea Sfintei Liturghii, se aduce pâinea şi vinul pentru „Paşti” şi se sfinţesc.
Seara se oficiază slujba celor 12 Evanghelii. În unele părţi se împodobeşte sfeşnicul pascal cu 12
lumânări, iar după fiecare Evanghelie citită se stinge pe rând câte o lumânare.
Tot în Joia Mare se vopsesc ouăle cu vopsea roşie. Fetele vopsesc ouăle şi le ornamentează cu flori
naturale, frunze de trifoi, printr-un procedeu simplu: se aplică frunza sau floarea pe ou, se introduce
oul într-un ciorap de mătase şi apoi se bagă în vopsea.
La început au fost vopsite în roşu ca sângele Domnului, care s-a scurs pe cruce pentru mântuirea
lumii. Apoi, au fost vopsite şi în alte culori: verde, galben, albastru. Ouăle semnifică mormântul lui
Hristos, care s-a deschis la Învierea sa din morţi.
Vinerea Mare este zi de doliu a creştinătăţii. Atunci a fost răstignit Mântuitorul pe cruce. Când
clopotele încep să sune, sună a jale, pentru că plâng moartea lui Isus Hristos.
În această zi este aşezat „Sfântul Mormânt” în mijlocul bisericii, care este împodobit cu flori.
Dimineaţa se face maslu de obşte pentru creştinătatea satului, iar seara se oficiază Denia prohodului.
Se ocoleşte biserica de trei ori, cu lumânări aprinse în mâini de către toţi credincioşii. După slujbă,
fiecare creştin merge şi pune lumânări la morminte în cimitir, iar din loc în loc se aud femei
„cântându-se de moarte”(bocind).
Uitându-te peste cimitirul plin de lumânări parcă eşi într-un vis, este o feriee aparte.
În Vinerea mare se ţine post negru, care se zice că te fereşte de boli.
În Sâmbăta Paştilor, se fac ultimele pregătiri, fiecare familie taie câte un miel şi pregătesc mâncarea
pentru masa de paşti.
La slujba Învierii merg toţi credincioşii ortodoxi. Momentul cel mare a sosit. Preotul iese afară din
altar ţinând o lumânare aprinsă în mână şi rosteşte: „Veniţi de luaţi lumină!” Pe rând toţi credincioşii
îşi aprind lumânările şi înconjoară biserica de 3 ori Se spune că totul durează 3 minute. Cei de faţă
trăiesc un extaz greu de exprimat în cuvinte. Este un moment măreţ şi înălţător. Deodată spre cer
răzbat dangătele clopotelor care vestesc sărbătoarea Paştilor. În timpul slujbei fiecare credincios ţine în
mână o lumânare aprinsă care semnifică Învierea , biruinţa vieţii asupra morţii şi a luminii lui Hristos,
asupra întunericului şi a păcatului.
Lumânările sunt păstrate cu sfinţenie şi aprinse în caz de grindină, de boală şi de alte necazuri,
După terminarea slujbei, fiecare creştin îşi ia „paştile”, apoi pleacă acasă şi într-un lighean se pune
un ou roşu şi unul alb şi fiecare creştin se spală pe rând, aceasta însemnând că vom fi sănătoşi şi
rumeni ca oul roşu, frumoşi şi albi, ca oul alb.
Masa se începe cu ciocănitul ouălelor şi cu zicala „Hristos a înviat!”, „Adevărat a înviat!”. Cojiile
sfinţite de la ouă se adună grămăjoară şi se aruncă în grădină, să crească recolta; ori măcinate se
amestecă cu hrana animalelor şi a păsărilor.
Copiii pleacă prin sat şi duc vestea minunată prin simbolicul „Hristos a înviat!”, iar în schimb
primesc ouă roşii şi cozonac.
La ora 13 are loc Vecernia la biserică, unde toţi se îmbracă în costume populare, iar a doua zi copii
şi feciorii merg cu stropitul pe la fete, după care se adună la jocul satului, unde se joacă jocurile din
bătrâni: fecioreasca, sârba, pe sub mână, învârtita.
An de an sărbătorim Învierea Domnului şi învierea naturii, pentru că an de an primim o nouă
şansă de a le transforma în învierea propriului suflet. Cum sărbătorim? Îl putem întâmpina pe
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Domnul la fel ca oamenii din oraşul Ierusalim, oferindu-i în locul ramurilor de finic încrederea
noastră, gândurile noastre de recunoştinţă pentru viaţa noastră, preocupările noastre.
Putem suferi alături de El patimile de pe Golgota răbdând necazurile pe care le avem, de bunăvoie,
urmând exemplul Lui. Dacă răbdăm cu gândul la El, putem să l vedem în grădina sufletului nostru
cum ne strigă pe nume pe fiecare.
Uneori se întâmplă să fim absenţi şi să nu l vedem pe Hristos înviat, la fel ca Toma.
Deşi nu l vedem, dacă ne încredinţăm Lui, sufletul primeşte adevărata bucurie, darul Duhului
Sfânt. Această bucurie este cea care învie sufletele, la fel cu lumina soarelui face să crească firele de
iarbă, mugurii copacilor, ghioceii.

Tradiţii şi obiceiuri de Paşte
Ionescu Camelia-Daniela
Profesor înv. Preşcolar, Grădiniţa cu P.P. nr. 2 Brăila, jud. Brăila
“Lăsati pruncii şi nu-i opriţi pe ei a veni la Mine,că a unora ca acestora este Împaraţia
Cerurilor....”(Matei 1914,183)
Conform învăţăturii de credinţă a Bisericii noastre “religia este raportul liber şi conştient al omului
cu Dumnezeu,care se traduce în suflet prin sentimentul religios,iar în afară,prin morală şi cult”.
Legătura liberă şi conştientă a omului cu Dumnezeu îmbracă două aspecte:cunoaşterea şi adorarea
lui Dumnezeu.Omul,fiinţă spirituală,urmăreşte atingerea unui ideal spiritual.Pentru noi,idealul
spiritual trebuie să însemne mântuirea,care să înnobileze atât viaţa noastră cât şi viaţa spirituală a
copiilor în toate domeniile ei de manifestare. Noi,credincioşii,pentru mântuirea noastră şi a sufletului
nostru trebuie să ne folosim de principala legătură cu Dumnezeu,şi anume” rugăciunea”. Ea este darul
lui Dumnezeu către oameni şi adevăratul credincios este un “om al rugaciunii’cu gândul,glasul şi cu
fapta,Fapta bună este şi ea o rugăciune care ne apropie de Dumnezeu,dar şi de semenii noştri,pentru că
ea ne face să ne dăm seama că suntem fiii aceluiaşi Părinte şi că toţi suntem fraţi şi surori,că suntem
legaţi unii de alţii.Rugăciunea este hrana de toate zilele a sufletului celui credincios;aşa cum respiraţia
menţine viaţa trupului,aşa şi rugăciunea întreţine sufletul viu.”Până la Dumnezeu,nu este nici jos,nici
sus,nici aproape,nici departe,pentru că Dumnezeu este pretutindeni!”(Părintele Arsenie Boca)
În continuare voi prezenta câteva tradiţii şi obiceiuri de Paşte din zona Munteniei,păstrate şi
transmise din generaţie în generaţie,pentru mântuirea neamului.
Cea mai mare,sfântă,îmbucurătoare şi însemnată sărbătoare de peste an o reprezintă Paştele.
Paştele are o mare semnificaţie pentru noi românii deoarece reprezintă ziua când “Iisus Hristos a
înviat din morţi,cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”,iar pe cei vii ia răscumpărat de sub jugul păcatului şi i-a împăcat cu Dumnezeu. Începutul marii sărbători este văzut
chiar în Cina cea de Taină unde vinul şi pâinea simbolizează sacrificiul trupului şi al sângelui,ca preţ al
răscumpărării păcatelor. În tradiţia ortodoxă,începutul acestei sărbători este marcat o dată cu postul de
şapte săptămâni.
Această importantă sărbătoare pentru creştini cade întotdeauna primăvara,când natura toată
reînvie,fiind cel mai frumos şi plăcut anotimp.Toţi românii aşteaptă nerăbdători sărbătoarea aceasta,cu
mare dor şi bucurie,după un post atât de lung şi dur.
În această perioadă a postului,creştinii se roagă foarte mult pentru iertarea păcatelor şi curăţirea
sufletului,iar postul alimentar îi ajută să-şi purifice organismul pentru a primi cu bucurie pasca şi vinul
ce reprezintă trupul şi sângele Domnului.
Cea mai frumoasă şi importantă săptămâna din cadrul postului o reprezintă Săptămâna Mare sau
“Saptamana Patimilor”.
În această săptămâna creştinii merg zilnic la biserică pentru a asista la slujbe şi a lua la cunoştinţă
patimile pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a suportat pentru ca nouă,oamenilor,să ni se ierte
toate păcatele. În această săptămână o zi aparte este reprezentată de Joia Patimilor deoarece este
oficiată slujba celor 12 Evanghelii,unde crestiii merg şi îngenunchează de 12 ori în biserică.
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Există o superstiţie legată de această importantă slujbă,şi anume:tinerele domnişoare care sunt
prezente la slujbă să aibă o aţă pe care o înnoadă ori de câte ori îngenunchează în Biserică,şi,totodată
să-şi pună şi câte o dorinţă.
După finalizarea slujbei,dacă tinerele reuşesc să desfacă nodurile,înseamnă că dorinţele lor se vor
împlini. Dacă până în Joia Mare atât bărbaţii cât şi femeile lucrau la câmp sau în grădină,în această zi
bărbaţii rămân acasă pentru a curăţa şi îngriji casa,repară gardurile,pentru ca totul să fie curat.
Deja gospodinele încep să pregătească pasca,să vopsească ouăle şi să pună carnea de miel la macerat
în diverse condimente pentru a sta fragedă până în ziua în care o vor pregăti.
Pasca se face dintr-un aluat bine dospit în care se pune sare şi lapte dulce. Forma acesteia este
rotundă, grosimea este cel mult de un lat de deget cu împletituri pe margini şi cele de la mijloc în
formă de cruce şi reprezintă crucea pe care a fost Mântuitorul răstignit. Între împletituri se bune
brânză de vaci dulce,frământată cu ou şi zahăr,iar deasupra este unsă cu gălbenuş de ou şi împodobită
cu stafide.
Românii consumă carne de miel în ziua de Paşte deoarece el este un animal sacru,fiind asemănat cu
Domnul Iisus Hristos. În zona noastră este datina ca oasele şi celelalte rămăşiţe ale mielului să se
îngroape la un altoi de măr sau păr sănătos pentru ca acea familie să fie sănătoasă tot restul anului.
O altă zi cu semnificaţie deosebită pentru români este Ziua de Vineri,când merg la biserică pentru a
cânta Prohodul Domnului iar mămicile îşi aduc copiii îmbrăcaţi în haine noi şi îi dau pe sub masă
pentru a li se ierta păcatele.
Potrivit tradiţiei,în Noaptea Sfântă a Învierii oamenii se spală cu apă curată,îşi pun straie noi şi îşi
iau câte o lumânare şi pornesc spre biserică. La miezul nopţii preotul- cu Sfânta Evanghelie şi crucea în
mână,urmat de alaiul de credincioşi-iese din biserică cu lumânarea aprinsă ce reprezintă LUMINA.
Serviciul divin se desfăşoară afară,iar când preotul va rosti “Hristos a înviat!” toţi cei prezenţi la
slujbă vor spune “Adevarat a înviat!”. Răspunsul este recunoaşterea tainei Învierii,iar aceasta va fi
formula de salut timp de 40 de zile, până la Înălţarea Domnului.
Cu lumânarea aprinsă,fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre răsărit,
afumându-l cu lumânarea,pe care o va păstra tot restul anului şi o va aprinde în momentul când asupra
casei sale s-a abătut o întâmplare primejdioasă.
În momentul în care se aprinde lumânarea se rostesc următoarele cuvinte:
“Fugiti necuraţi,
Fugiţi,voi spurcaţi.
De casa noastră
Nu vă apropiaţi.”
În prima zi de Paşte creştinii se spală pe ochi cu apă curată în care a fost introdus un ou roşu pentru
a fi roşu în obraji tot anul. Se spune că, acela care va rosti de trei ori rugăciunea “Hristos a Înviat” pe
un fier,va fi tare ca fierul pe parcursul întregului an.
Se gustă pască adusă de la biserică,apoi,atât copiii, cât şi bătrânii ciocnesc ouă roşii.Exista o vorba in
popor,si anume: cei care ciocnesc oua rosii in ziua de Paste,se vor intalni si pe lumea cealalta. Această
minunată zi trebuie petrecută în linişte,evitându-se activităţile distractive.
Luni,a doua zi de Paşte,femeile merg dis de dimineaţă la cimitir şi oferă pomană pentru cei morţi.
Există o credinţă care spune că,timp de o săptămână de la Înviere,porţile Raiului sunt larg deschise.
De aceea se crede că,acei oameni care mor în Săptămâna Luminată,ajung direct în Rai.
Prima săptămână după Paşte este denumită “Saptamana Luminată” deoarece Iisus Hristos,înviind în
ajunul ei,a luminat-o cu miracolul produs şi toate încep să înflorească şi să se înnoiască.
În continuare voi ataşa o scurtă poezie,creaţie proprie ,potrivită temei săptămânale dedicată
Paştelui,care poate fi învăţată cu succes de preşcolarii grupei mici.
“IEPURAŞUL “
1)Iepuraşul drăgălaş
S-a trezit de dimineaţă
Ca să ducă la copii
Daruri multe,mii şi mii;
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2)E Paştele,dragi copii,
Şi,deşi e mititel,
El apare uşurel
La fiecare prichindel.
3)Un coş frumos împletit
Îl aşteaptă pregătit,
Plin de cozonaci şi ouă
Să ni le ofere nouă!

Tradiţii şi obiceiuri în Oltenia
Popa-Marin Ileana Mihaela
Şcoala Gimnazială Sadova
Din cele mai vechi timpuri religia s-a împletit cu tradiţia , datina şi obiceiurile , pe care omul
le-a respectat şi le-a transmis ulterior prin viu grai din generaţie în generaţie, astfel înţelepciunea şi
experienţa celor mai vechi strămoşi ajunge la noi sub forma obiceiurilor din viaţa celor de la ţară ,
fiind purtătoarele unor informaţii , a unei experienţe şi înţelepciuni vechi. În secolul 19-20 tradiţiile
au început din păcate să dispară încetul cu încetul , reuşind să se păstreze cu precădere în lumea
satului, acestea fiind adevărate centre de cultură de originalitate, în care ne regăsim rădăcinile şi
autenticitatea. Satele noastre româneşti au rămas din fericire tributare tradiţiei străvechi, un exemplu
în acest sens fiind obiceiurile legate de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului din săptămâna
premergătoare Sfintelor Paşti. Ultima duminică din Postul mare semnifică Intrarea Domnului Iisus
Hristos în cetatea Ierusalimului. De Florii, cum sunt denumite în popor, se face dezlegare la peşte, se
fac pomeniri, se sapă mormintele şi se decorează porţile şi casele cu ramuri de salcie, pe care
credincioşii le aduc da le biserică.
Joia Mare, cunoscută în calendarul tradiţional şi sub denumirea de joia morţilor sau cina cea de
taină la care Hristos a prefigurat jertfa sa prin frângerea pâinii şi prin oferirea vinului ce simbolizează
sângele ucenicilor săi. Specific deniei de joi seara este citirea celor 12 Evanghelii ce reprezintă
fragmente extrase din cele 4 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus. Pe lângă acestea în joia
Mare se practică un adevărat ritual închinat celor morţi. Joimăriţa, se spune în tradiţia populară că este
zeiţa morţii , ea supraveghează focurile de joimari. Este deschisă fie cu un animal respingător , fie cu o
babă zmeoaică, o stafie sau un duh necurat cu un cap uriaş şi părul despletit , ce pedepseşte fetele şi
femeile leneşe.Potrivit credinţelor populare , în această zi cerul s-ar deschide pentru ca morţii să poată
reveni temporar pe pământ , şi pentru ca cei vii să le poată transmite anumite masaje. În zonele din
sudul ţării ( Gorj, Dolj, Olt) în zorii zilei, înainte de a merge la cimitir , femeile aprindeau în mijlocul
curţii focuri din ramuri de alun sau buruieni uscate , în jurul cărora aşezau scaune pentru morţi. Se
spunea că morţii vin acasă pentru a se încălzi şi pentru a primi pomana. De aceea , atunci când femeile
se deplasau la cimitir , unde aprindeau din nou focuri, de această dată la crucile de la morminte , ele îşi
plângeau morţii , dialogau cu ei chemându-i acasă pentru a le oferii pomana. Secvenţa de ceremonial
comună întregului areal românesc este cea care se desfăşoară la biserică. Ultima secvenţă se derulează
în spaţiul gospodăriei şi în vecinătatea acesteia. De obicei se iese la poartă sau se merge în vecini pentru
a împărţi din pomana sfinţită la biserică (colivă, colaci, sare).
Vinerea Paştelui este cunoscută ca Vinerea Seacă sau Vinerea Patimilor, creştinii merg la biserică ,
ţin post negru pentru iertarea păcatelor şi respectă severe interdicţii privind torsul , ţesutul sau
cusutul. Este ziua de doliu a creştinătăţii, întrucât atunci a fost răstignit Mântuitorul, denia de vineri
seara este a înmormântării lui Iisus.
Noaptea Învierii Domnului reprezintă, pe lângă simbolul sacru al jertfei lui Hristos pentru
mântuirea noastră şi un ritual de înnoire anuală a timpului. Gestul simbolic de celebrare a Paştelui este
ciocnitul ouălelor roşii. Bucuria Pascală este cunoscută pe parcursul celor 40 de zile de la Înviere până
la Înălţare, timp în care creştinii se salută cu ,,Hristos a înviat!” şi ,,Adevărat a înviat!” mărturisind de
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fiecare dată prin aceste cuvinte adevărul nostru de credinţă.Cu siguranţă că tradiţiile legate de această
sărbătoare şi în general legate de toate sărbătorile sunt mult mai numeroase şi diferite în funcţie de
zona geografică dar toate au un punct comun în ceea ce priveşte raportarea lor la religie şi legătura
specială a acestora cu credinţa. “Păstrarea tradiţiei”este una dintre caracteristicile poporului român.
Primite ca moştenire de la strămoşi, fără însă a li se cunoaste data exactă sau împrejurările în care au
apărut, tradiţia, obiceiurile, multe la număr, unele cunoscute doar pe plan local, de unde şi zicala:“câte
bordeie, atâtea obiceie”, sunt respectate adesea cu sfinţenie.Sărbătoarea Paştelui a fost şi este pentru
români un eveniment major încărcat de semnificaţii sacre atât la nivelul trăirilor, fie ele religioase sau
cotidiene, la nivelul receptării festivului, cât şi al exprimărilor limbajelor propriu-zise. Multe si
frumoase sunt obiceiurile de Paşti.şi în săptămîna dinainte ( Săptă Mîna Mare) există obiceiuri
statornicite de veacuri, transmise din generaţie în generaţie.Joia Mare, numită şi Joia Patimilor sau Joia
Neagră, este ultima joi din Postul Paştelui. Toate slujbele, pomenirile si parastasele care au început în
prima sâmbătă a Postului Mare, durează numai până în Joia Mare, zi în care se pomenesc din nou,
morţii. Se obişnuieşte să se ducă la biserică colivă şi colaci, băutură şi mâncare, care se sfinţesc şi se dau
de pomană, de sufletul morţilor. Joia Mare este considerată o zi binefăcătoare şi apărătoare a morţilor.
De aceea, morţii vin în fiecare an în această zi la vechile lor locuinţe, unde stau până în sâmbata
dinainte de Rusalii . Se crede că, în această zi, se deschid mormintele şi spiritele celor adormiţi vin la
familiile lor şi petrec Paştele cu cei vii, unde rămân până la Rusalii.
Altă credinţă este aceea că vin „joimăriţele“ şi verifică dacă femeile şi fetele şi-au tors cânepa.
Menirea lor este să le pedepsească pe cele leneşe.În comuna Izbiceni-jud. Olt dar si in satele învecinate
(Giuvărăsti, Moldoveni), obiceiul a supravieţuit sub forma colindului „Câlţii mâţii“. Se merge din casă
în casă şi se cântă la fereastră: „Câlţii mâţii întoarce câlţii, La Mărica pe perete, Două ouă încondeiete.
Unul mie,unul ţie, Unul de tovărăşie.”Deoarece în Joia Mare de obicei nu e prea cald dimineaţa, se fac
focuri în curte acasei, pentru ca morţii să se poată încălzi. Este un semn al iubirii şi respectului pentru
cei adormiţi, care nu sunt uitaţi de cei dragi nici înainte,şi nici în timpul Sărbătorilor dePaşti.
Conform tradiţiei, înroşirea ouălor de Paşti se face în Joia Mare, pentru că se spune că ouăle fierte si
vopsite în această zi se pot păstra pe tot parcursul anului, fără să se strice.Se mai spune că după Joia
Mare urzicile (mâncare de post) nu mai sunt bune demâncat, pentru că încep să înflorească (“nunta
urzicilor”). Există credina că nu este bine să dormi în Joia Mare, căci cine doarme în aceastăzi va fi
leneştot anul. În special dacă doarme o femeie, va veni Joimăriţa care o va pedepsi să nu poată munci
tot anul.
Ouăle roşii de Paşti nu pot lipsi de pe masă nici unui bun creştin la această sărbătoare. Legendele
creştine leagă simbolul ouălor roşii de patimile lui Iisus.Se spune că atunci cînd Iisus a fost bătut cu
pietre, cînd acestea l-au atins, s-au transformat în ouă roşii. Si se mai spune ca Sf. Maria, venind să-şi
vadă Fiul răstignit, a adus nişte ouă într-un coş, care s-au însângerat stând sub cruce. Se povesteşte că
dupã ce Iisus a fost răstignit, rabinii farisei au făcut un ospăţ de bucurie. Unul dintre ei ar fi
spus:"Când va învia cocoşul pe care-l mîncam si ouăle fierte vor deveni rosii, atunci va învia si Iisus".
Nicinuşi-a terminat bine vorbele si ouăle s-au şi fãcut roşii, iar cocoşul a început să bată din aripi.
Răstignirea şi învierea reprezintă eterna legătură dintre moarte si viaţă, aşa precum renaşte natura în
fiecare primăvară,cînd se reia ciclul vieţii. Oul, el însuşi purtător de viaţă, devine un simbol al
regenerării, al purificării, al veşniciei. În tradiţia populară românească se crede că ouăle de Paşti sunt
purtă toare de puteri miraculoase: ele vindecă boli si protejează animalele din gospodărie.Specific
zonei Olteniei, este obiceiul dăruirii de ouă la masă în ziua de Paşte de către fini naşilor, dar mai ales,
la horă,de către fete feciorilor . Astăzi, obiceiul dăruirii a cunoscut modificări şi au apărut şi sărbători
săteşti de ciocnire a acestora. Încondeierea ouălor, obicei precreştin perpetuat peste timp, este una
dintre cele mai reprezentative tradiţii practicate în satele judeţului Olt. Sunt adevărate întreceri pentru
a realiza ouă cât mai ingenios încondeiate. Semnificaţia diferitelor motive „scrise“ are rădăcini
străvechi. Printre acestea, amintim motivul solar (ca simbol al primăverii, al luminii şi al bucuriei de
viaţă), „calea rătăcită“,„hora“, „Naşterea Domnului“, crucea sau „Scena Învierii“. Deşi este un obicei
practicat în special de femei, în centrul de ceramică de la Oboga el este practicat şi de bărbaţi, care s-au
inspirat din motivele ornamentale de pe ceramică.
Odinioară, ouăle de Paşti erau vopsite în culori vegetale, astăzi se folosesc mai mult cele chimice.
Culorile vegetale erau preparate după reţete străvechi, transmise din generaţie în generaţie, cu o mare
varietate de procedee şi tehnici. Plantele folosite în acest scop, în funcţie de momentul când erau
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recoltate, de timpul de uscareşi de modul în care erau combinate, ofereau o gama extrem de variatã de
nuanţe. Ouăle se ciocnesc la masa de Paşti (în toate cele trei zile ale sărbătorii) după un anumit ritual :
persoana mai în vîrstă (de obicei bărbatul) ciocneşte capul oului de capul oului ţinut în mînă de un
comesean, în timp ce rosteşte cunoscuta formulă “Hristos a Înviat !”, la care se raspunde cu: “Adevarat
a Înviat !” Vinerea Mare este ultima vineri dinaintea Sărbătorii de Paşti (din Săptămîna Mare )şi se mai
numeşte şi Vinerea Patimilor ( ziua patimilor şi răstignirii lui Iisus) sauVinerea Seacă (pentru că e zi de
post negru pentru cei mai mulţi români, adica nu mănâncã şi nu beau nimic toată ziua). Postul negru
este ţinut în credinţa că Dumnezeu îl va feri pe cel care posteşte de toate bolile, îl va face săfiesănăs si
să-i meargă bine tot restul anului. În timp ce oamenii mai în vârstă se spovedesc şi se împărtăşesc de
mai multe ori pe an, cei tineri merg pentru aceste lucruri doar o dată pe an, în VinereaPaştilor.
Conform tradiţiei, Vinerea Mare este ziua scăldatului: se crede că cel care se scufundă de trei ori în apă
rece în Vinerea Seacă, va fi sănătos tot anul. Se spune că dacă plouă în Vinerea Seacă anul va fi bogat,
cu recolte îndestulătoare, iar dacă nu plouă, anul va fi secetos, neroditor.În Vinerea Patimilor, Vinerea
Mare, o tradiţie care nu s-a pierdut este ducerea de flori la biserică pentru Hristos şi trecerea pe sub
masă de 3 ori, ce semnifică potignirile pe care le-a avut Mântuitorul atunci când şi-a cărat în spate
propria cruce pentru răstignire.
În această săptămană mare, tradiţia este ca toate gospodinele să facă curăţenie generală în casă, în
curte şi grădini, simbol al renaşterii. În Sâmbăta Mare spre Duminica Invierii, toată lumea merge la
biserică pentru a asista la Învierea Domnului, pentru a lua lumină ca să o ducă la cimitir morţilor din
familie, dar şi acasă, pentru a avea lumină în viaţă şi în suflet, pentru a lua tradiţionalele Sfinte Paşti anafura sfinţită şi pentru a lua flori sfinţite, dintre cele care au fost duse în Vinerea Mare la biserică,
pentru a le pune acasă la icoane. În prima zi de Paşti există obiceiul de a se purta haine noi în semn de
respect pentru această aleasă sărbătoare, dar si pentru că ea semnifică primenirea trupului şi a
sufletului, aşa cum se primeneşte întreaga natură odată cu primăvara. În dimineaţa primei zile de Paşti,
copiii sunt puşi să se spele pe faţă cu apa dintr-un vas în care s-au pus dinainte un ou roşu şi un ban de
argint, pentru ca astfel copiii să fie tot anul sănătoşişi rumeni la faţă precum oul de Paştişi curaţi
precum argintul. Tot sănătate aduce şi călcatul pe iarbă proaspătă şi pe o bucată de metal în dimineaţa
Paştelui, imediat după întoarcerea de la slujba de Înviere. Masa din prima zi de Paşti este un prilej de
reunire a familiei, decurgînd după un adevărat ritual. De pe masa de Paşti nu pot lipsi: ouăle roşii,
ciorba de curcan, salata cu ceapă verde şi ridichi, drobul si friptura de miel, pasca umplută cu brînză
sau smîntană. În a doua zi de Paşti, în judeţul Olt, fetele se îmbrăcă cu cămăşi, zăvelci, poale şi
marame, lucrate pe „furiş“, ca să nu aibă nimeni modelul respectiv. În felul acesta, fetele îşi
demonstrază măiestria în domeniul cusutului şi ţesutului.În fiecare primăvară, se reaprinde în sufletul
nostru flacăra speranţei şi încrederii în Învierea din veac, aşa cum natura reînvie an de an, mai gingaşă
cu fiecare ghiocel, mai caldă cu fiecare mîţişor, mai plină de taine cu fiecare mugur si fiecare frunză.
Aplecându-ne cu dragoste spre trecutul nostru, gândindu-ne cu respect la moştenirea ce cu credinţă nea fost transmisă, noi educatorii, prin activităţile desfăşurate, am încercat acelaşi lucru. Serbările şcolare
sunt un bun prilej de promovare a valorilor tradiţionale.
În cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare am reuşit să remarcăm spiritul sărbătorilor religioase.
Şi pentru că, la români, Învierea Domnului Nostru Iisus Hristos este Sărbătoarea Creştinăcea mai
bogată în semnificaţii, ea fiind cea mai apropiată copiilor, am organizat vizite la biserică, unde în
linişte şi cu evlavie au asistat la slujbele religioase de Înviere,când credincioşii îşi exprimă bucuria de a
lua „Lumină din Lumină”. Încondeierea, roşirea ouălelor pentru Sărbătorile pascale reprezită pentru
noi românii un mod de recunoaştere a divinităţii creştine, acţiuni care se desfăşoară an de an cu multă
plăcere şi credinţă. „Veşnicia s-a născut la sat” spunea Lucian Blaga, iar satul românesc a r ămas un bun
păstrător de tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti ce ne marchează identitatea, dand originalitate şi trăinicie
culturii poporului nostru. Aceste legi nescrise ne diferenţiază de alte naţii şi arată originea noastră
milenară pe acest pământ, nu se ştie când au apărut, nici cine le-a creat, ele ne-au fost transmise, iar noi
avem datoria de a le cunoaşte şi de a le da mai departe urmaşilor.
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşte în Oltenia
Înv. Butănescu Valentina
Şcoala Gimnazială Păuşeşti-Otăsău, judeţul Vâlcea
Paştele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creştine care sărbătoreşte
evenimentul fundamental al creştinismului, Învierea lui Iisus Hristos, considerat Fiul lui Dumnezeu în
religiile creştine, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare. Data de început a Paştelui
marchează începutul anului ecleziastic creştin..
Floriile in Oltenia
Sărbătoarea Floriilor este cunoscută în Oltenia sub denumirea de Duminica Floriilor, iar semnele
din această zi sunt interpretate ca prevestiri pentru anul acesta. Se spune că după cum va fi timpul în
ziua de Florii, aşa va fi şi în ziua de Paşti, iar dacă de Florii ies broaştele, atunci vara va fi frumoasă.
În toate aşezările din Oltenia, obiceiurile şi îndeletnicirile legate de Sfintele Sărbători de Paşti
definesc cu precădere personalitatea olteanului, un om liber şi puternic, gata să se elibereze.
În duminica Floriilor se sfinţesc la Biserică ramurile de sălcii, ”mâţâşorii”, care încep a înmuguri.
Această ramură este dusă acasă şi aşezată la icoane pentru spor în gospodărie, dar şi pentru fete pentru
spor în dragoste. De asemenea ele se folosesc şi în caz de boală, punându-se sub perna celui suferind
sau pentru îmbunătăţirea vederii.
Obiceiuri de Florii – Obiceiul ramurilor de salcie
Înainte de a intra în Ierusalim, Hristos l-a înviat pe Lazar. Învierea lui Lazăr este simbolul învierii
viitoare a neamului omenesc. În popor se crede că Lazăr era un fecior tânăr, fratele fetei care s-a
căsătorit cu Dragobete, Cap de Primăvară. Potrivit tradiţiei, într-o sâmbătă Lazăr a plecat cu oile la
păscut, lasând-o pe mama-sa să facă plăcinte. Urcând într-un copac să ia muguri pentru animale, îşi
aduce aminte de plăcinte. Se grăbeşte să coboare, cade şi moare.
Potrivit legendei ca Lazăr ar fi murit de dorul plăcintelor, există obiceiul ca în această sâmbătă,
femeile de la ţară să facă ofrandă de pomenire a morţilor împărţind plăcinte de post. În ziua Floriilor,
oamenii merg cu ramuri de salcie la biserică, pentru a-L întâmpina tainic pe Hristos. Ele sunt sfinţite şi
puse la icoane. Se credea că nu e bine să renunţi la aceste ramuri dacă nu au venit celelalte Florii.
Oamenii le puneau şi pe pomii fructiferi, pentru a-i ajuta să rodească. Exista credinţa ca abia acum
pomii prind putere să rodească. De aceea, nu se plantau pomi înainte de Florii, de teama ca aceştia să
nu ramâna fără rod.
În ziua de Florii, stupii erau împodobiţi cu ramurile de salcie sfinţite, ca albinele să se bucure de
binecuvântarea divină. În unele sate, mâţişorii erau aruncaţi în curte cand începea să bată grindina.
Însă, ramurile de salcie aveau în principal menirea de a-i feri pe oameni de duhurile necurate. Ramura
de salcie sfinţită era utilizată şi în scopuri terapeutice. Oamenii înghiţeau mâţişori de pe ramura de
salcie, pentru a fi feriţi de diferite boli. Bătrânele se încingeau cu salcia ca să nu le mai doară şalele.
Exista şi obiceiul ca părinţii să-şi loveasca copiii cu nuieluşa de salcie, când veneau de la biserica.
Credeau că aşa vor creşte sănătoşi şi înţelepţi.
Deniile din Săptămâna Mare
Deniile reprezintă unele dintre cele mai profunde slujbe ale crestinătăţii. Deniile se ţin in Postul
Mare al Paştelui, iar cele mai frecventate sunt cele din ultima săptămână a postului, in Săptămâna
Mare. Deniile au apărut o dată cu creştinismul şi se practică indeosebi la lăsatul seri, dupa ora 18:00.
Deniile din Săptămâna Mare incep cu seara de Florii şi ţin apoi de luni până vineri, când preoţii
rostesc rugăciuni rituale şi citesc fragmente din Vechiul Testament. Tradiţia spune că până la inceperea
Deniilor, casa trebuie sa fie curată, iar pomii şi gardurile vopsite. Femeile care merg la biserică pentru
slujba Deniilor trebuie să poarte pe cap o năframă.
În săptămâna mare, cerul este închis.
Ultima săptămână a postului Paştelui este cunoscută sub numele de Săptămâna Patimilor, sau
Săptămâna Mare. In această săptămână Postul ţine până joi, iar vineri si sâmbătă sunt zile destinate
postului negru. In această săptămână, tinerii obişnuiesc să manânce doar pâine şi fructe uscate şi să bea
doar apă de izvor. In Săptămâna Mare trebuie să fie păstrata liniştea si tristeţea generală, la biserică au
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loc servicii divine, tot in această săptămână au loc focuri rituale, postul trebuie să se respecte cu
stricteţe, sunt interzise treburile casnice importante.
Tot în Săptămâna Mare se face curăţenia generală prin case si curţi, se intrerup lucrarile de câmp, se
confecţionează haine noi pentru sărabătoare, se taie păsarile si vitele pentru masa de sărbători şi se
merge la biserică .In prima zi a Săptămânii Mari, luni, este pomenit Iosif cel Preafrumos, care a fost
vândut de fraţii săi pentru 30 de arginţi. Tot in această zi, Iuda l-a vândut pe Isus tot pentru 30 de
arginţi. In ziua de marti se pomeneste pilda celor 10 fecioare. Cinci dintre fecioare erau inţelepte şi
aveau untdelemn pentru candele (erau milostive), iar cinci fecioare erau nebune si domnul Isus nu le-a
primit. In ziua de miercuri se pomeneşte femeia păcătoasă care a şters cu părul ei picioarele
Mântuitorului. In ziua de joi se prănuieşte spălarea picioarelor ucenicilor de către Mântuitor, Cina cea
de Taină, rugăciunea din grădina Ghetsemani si vânzarea Domnului de către Iuda.
Joia Mare sau Joia Patimilor este ultima zi din postul Paştelui. Se spune că în această zi nu este bine
să dormi, astfel cine va dormi va fi leneş tot timpul anului. Tot in Joia Mare se inroşesc si ouale, care
nu se vor strica niciodată.
Vinerea Mare se mai numeşte si Vinerea Paştilor, Vinerea Patimilor sau Vinerea Seacă. In această
zi, Iisus a pătimit şi a fost răstignit. In Vinerea Mare se ţine post negru , adică nu se bea si nu se
manâncă nimic toata ziua. Postul negru se ţine pentru a îl feri de boli pe cel ce posteşte. Postul negru îl
va face mai sanătos şi îi va merge bine tot anul. Tradiţia spune că cel care posteşte in această zi nu îl va
mai durea capul niciodată şi va şti cu trei zile inainte când va muri.
În Sâmbata Mare se praznuieşte îngroparea trupească a lui Isus şi pogorârea lui în Iad. Duminica
Învierii este ziua în care Mântuitorul a înviat. Timp de 40 de zile, creştinii se salută cu "Hristos a
înviat" şi răspund cu "Adevarat a înviat".
În Săptămâna Mare oamenii trebuie să îşi ierte păcatele reciproc şi să facă fapte bune.
În Săptămâna Mare, a Patimilor se crede că dacă moare cineva, sufletul lui este dus în Iad, căci
Raiul este închis. Această săptămână este ţinută prin post strict. Marţea se numea şi ,,Marţea Sacă,,
ţinându-se pentru dureri de cap şi pentru ca să nu sece laptele la vaci.
Din Joia Mare nu se toarce până la Ispas (la Înălţare). În această zi se cere ca toţi din casă să planteze
un pom, crezând că se prind mai bine. Nu lipseşte nimeni seara de la Denia cea Mare, când femeile
tămâiază la cimitir pe cei morţi. Cine posteşte din Joia Mare până la Paşti, se crede că va şti cu trei zile
înainte când va muri.
Se colorează, se vopsesc cu culoarea roşie ouăle. Se crede că dacă moare cineva în sat în această zi
ouăle nu ies frumoase şi colorate bine. Vinerea Mare sau Vinerea Scumpă este ţinută cu stricteţe,
ajunându-se, mai ales pentru arsuri. Nu se coace şi nu se seamănă nimic. Dacă plouă în această zi, anul
o să fie bogat, dar zilele dintre Paşti şi Rusalii vor fi ploioase. Sâmbăta, dar şi Joia se face pasca, care are
formă rotundă, asemănătoare cu scutecele lui Iisus.
Cojile de ouă din care s-a făcut pasca se aruncă pe apă, pentru a vesti mai la vale, în josul rîului
venirea Paştilor. În această zi, unica din an, femeile ar avea voie să-şi bată bărbatul. Cine moare în
Sâmbăta Mare, nu este nici cu morţii nici cu vii.
În ziua de Paşti, toţi membrii familiei,veniţi de la Înviere, se spală întru-n vas cu apă neîncepută în
care se află un ou roşu şi un bănuţ de argint. Oul se pune pentru ca să fie toţi roşii şi sănătoşi ca oul,
iar banul, ca să fie bogaţi şi curaţi ca argintul.
Se gustă apoi, neapărat, prima dată din anafora de Paşti care a fost adusă în coşarcă unde s-au sfinţit
de preot bucăţi mai mici din cât mai multe feluri de mâncare, de la usturoi de leac până la bucăţi de
carne şi ouă încondeiate.
În vechime cu precădere, dar şi azi, unii gospodari, vin de la Înviere cu lumânarea nestinsă şi
ocolesc casa, pentru izgonirea celui rău. Nu este bine să se cearnă făină sau să se bage mâna în solniţa
cu sare, căci îţi va transpira mâinile. Ciocnind ouăle, bărbatul cu femeia, a cui nu se va strica, acela va
trăi mai mult. Vânătorii puneau în puşcă anaforă pentru a atrage de ea mai mult vânat. Dacă oul
vopsit roşu, sfinţit de la Paşti, îl păstrezi patruzeci de zile fără să se strice este semn sigur că eşti un om
norocos.
După slujba de Inviere de la biserică, membrii familiei se asează la masă si gustă din pasca sfinţită.
Apoi se ciocneşte câte un ou şi se inchină un pahar de vin. De pe masa de Paşte nu trebuie să lipsească
ouale roşii, salata cu ceapă verde şi ridichi, drobul şi friptura de miel, pasca umplută cu brânză sau
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smântână. Se spune că trebuie să ţii minte prima persoană cu care ai ciocnit de Paşte, astfel, dacă te vei
rătăci şi ţti vei aduce aminte de aceea persoană, vei găsi şi drumul spre casă.
Interdicţii in ziua de Paşte
În prima zi de Paşte există câteva interdicţii care nu trebuie incălcate. In această zi nu este permisă
plecarea din sat, nu se mătură prin casă, nu se pregateşte mâncare, iar masa de Paşte nu se ridică timp
de trei zile. In ziua de Paşte, după masa de prânz, toată comunitatea se strânge in curtea bisericii
pentru a ciocni ouă, pentru a bate toaca si pentru a trage clopotele. Dacă prima zi de Paşte este
sarbătorită in familie, a in a doua zi finii se duc in vizita la naşi, cu colaci, pască si ouă roşii.
Paştele şi ouăle învierii
Ca simbol al creaţiei, al zămislirii vieţii, oul a inspirat, din vechi timpuri, numeroase legende,
basme, o întreagă literatură. În cultura românească este suficient să amintim doi reprezentanţi de
seamă: Constantin Brâncuşi şi Ion Barbu, a căror operă gravitează în jurul acestui subiect, considerat
ca formă geometrică perfectă - "obiectul perfect". Originea colorării ouălor se pierde în negura epocii
precreştine, din timpurile când Anul Nou se sărbătorea la echinocţiul de primăvară. Ele erau date în
dar, ca simbol al echilibrului, creaţiei şi fecundităţii. Şi la romani, colorate în roşu, ouăle făceau parte
dintre darurile sărbătorii lui Janus şi erau folosite la diferite jocuri şi ceremonii religioase. Obiceiul
colorării ouălor s-a transmis creştinilor şi este încă practicat mai ales la popoarele Europei şi Asiei.
Spre deosebire de alte ţări ale Europei, unde obiceiul s-a restrâns sau a dispărut, la români a înflorit,
atingând culmile artei prin tehnică, materiale, simbolica motivelor şi perfecţiunea realizării. Ouăle
"încondeiate" ("împistrite" sau "muncite") s-au constituit, la români, într-o mărturie a datinilor,
credinţelor şi obiceiurilor pascale, integrându-se între elementele de o deosebită valoare ale culturii
spirituale populare, care definesc particularităţile etnice ale poporului nostru. Folclorul conservă mai
multe legende creştine care explică de ce se înroşesc ouăle de Paşti şi de ce ele au devenit simbolul
sărbătorii Învierii Domnului. Cea mai răspândită relatează că Maica Domnului, care venise să-şi plângă
fiul răstignit, a pus coşul cu ouă lângă cruce şi acestea s-au înroşit de la sângele care picura din rănile lui
Isus. Domnul, văzând că ouăle s-au înroşit, a spus celor de faţă: "De acum înainte să faceţi şi voi ouă
roşii şi împestriţate întru aducere aminte de răstignirea mea, după cum am făcut şi eu astăzi".
La masă se ciocnesc ouăle roşii.
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Sărbătoarea Paştelui la români
Sălceanu Vasilica
Grădiniţa Nr.38 Brăila
Cea mai mare sărbătoare ,mai deosebită ,mai plină de bucurii, la români,este cea a Paştilor, Paştile
sau Învierea Domnului.În această zi „ Hristos a înviat din morţi cu moartea spre moarte călcând şi
celor din mormânturi viaţă dăruindu-le”, cum spune Sfânta Scriptură,pentru cei vii răscumpărarea de
sub jugul păcatului strămoşesc şi împăcarea lor cu Dumnezeu.Totodată ,căzând la începutul primăverii
,anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, are semnificaţia unei reveniri la viaţă a întregii naturi.Este ,în
acelaşi timp ,şi momentul în care, după un post îndelungat cum este cel al Postului Mare sau
Păresimile,românii au prilejul să se bucure din plin de mese îmbelşugate, (de odihnă,în cele trei zile de
sărbătoare), să se împace cu între ei şi să închege prietenii noi.Lumea de după Înviere este,deci,una
renăscută,împăcată cu ea însăşi ,purificată sufleteşte şi trupeşte,cu speranţe noi de viaţă,având de partea
sa pe fiul Domnului ,care s-a sacrificat pentru ea şi care o apără,dacă face fapte bune şi-i cere cu spăşire
ajutorul.Pentru aceasta,oamenii se pregătesc în cele şase săptămâni premergătoare ,îşi curăţă
gospodăriile şi-şi înnoiesc garderobele,cumpără cadouri ce vor fi oferite celor dragi,pregătesc
mâncăruri alese din care nu lipseşte pasca şi carnea ,mai ales cea de miel,ouăle roşii.
Perioadei de purificare îi sunt rezervate şase săptămâni din Postul Mare ,cărora li se adaugă cea de-a
şaptea,Săptămâna Patimilor.
Lunea cea mare –în această zi se face pomenire de fericitul Iosif şi de smochinul ce s-a uscat prin
blestemul Domnului.. El este o preînchipuire a lui Hristos, care a fost vândut de Iuda. Acuzat de
desfrânare, ajunge în temniţă. În urma tălmăcirii unor visuri, este scos din închisoare şi pus
administrator peste tot Egiptul. Stăpânirea lui Iosif peste Egipt era o prefigurare a biruinţei lui Hristos
asupra păcatelor lumii.
Tot în această zi se face pomenire şi de smochinul neroditor, blestemat de Hristos să se usuce
pentru că nu avea rod. E o pilda dată omului, din care trebuie să reţină, că Dumnezeu este atât iubire
cât şi dreptate. Deci, la judecata de apoi, El nu doar va răsplăti, ci va şi pedepsi pe cei ce nu au rodit.
Marţea cea mare-această zi ne pregăteşte pentru intrarea în cămara Mântuitorului,cu doua parabole
strict escatologice-parabola celor zece fecioare şi parabola talanţilor. Este o pilda care are menirea să ne
ţină trează datoria de a trăi permanent în Hristos. Numai aşa vom avea răspuns bun la judecata finală,
căci prin implinirea voii divine, Hristos ia chip în noi. Concluzia acestei pilde este că Hristos, trebuie
să Se regăsească în fiecare dintre noi în orice moment. Din pildă reţinem că cinci fecioare au avut doar
candela fără ulei, iar celelalte cinci au avut şi candelă şi ulei. Candela fără ulei reprezintă realizarea de
sine în totala nepăsare de ceilalţi. Candela cu ulei reprezintă evlavia însoţită de milostenie.
Miercurea cea mare - în aceastã zi, se face pomenire de femeia cea pãcãtoasã (Matei 25, 17-13; Luca
7, 37-50), care a uns cu mir pe Domnul pentru cã lucrul acesta s-a întâmplat putin înainte de
mântuitoarea patimã.
Când Iisus s-a suit în Ierusalim si era în casa lui Simon cel lepros, o femeie pãcãtoasã s-a apropiat de
El si a turnat pe capul Lui acel mir de mare pret. Pomenirea ei s-a pus în acea zi pentru ca, dupã
cuvântul Mântuitorului, sã se predice pretutindeni si tuturor fapta ei cea cu multã cãldurã. Ce-a
îndemnat-o oare la asta? Dragostea pe care ea a vãzut cã o are Hristos pentru toti, dar mai cu seamã
faptul de acum, când L-a vãzut cã intrã în casa unui lepros. Se gândea deci femeia cã îi va vindeca boala
dupã cum l-a vindecat si pe acela. Si într-adevãr Hristos a tãmãduit-o dându-i iertare de pãcate.
Joia cinei cele de taină – patru lucruri prăznuim în ceastă zi: spălarea picioarelor ,Cina cea de
taină,Rugăciunea din grădina Ghetsemani,vânzarea şi prinderea Domnului . După ce a săvârşit Cina
cea de Taină, Mântuitorul le dă ucenicilor o nouă poruncă: "Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu vam iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii
Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii." Nu întâmplător în faţa Sfântului Potir, noi spunem
Mântuitorului: "Nu-ţi voi da sărutare ca Iuda, nu voi spune Taina Ta vrăjmaşilor Tăi; ci, ca tâlharul
mărturisindu-mă, strig Ţie: Pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia Ta".
Vinerea Patimilor-în această zi se pomenesc sfintele şi mântuitoarele şi înfricoşătoarele Patimi ale
Domnului nostru Iisus Hristos,pe care le-a primit de bunăvoie pentru noi.Seara săvârşim denia
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prohodului Domnului,care este ultima treaptă a tânguirii pentru Hristos,înainte de Învierea Sa.
Pătimirile Domnului sunt numite sfinte, mântuitoare şi înfricoşătoare. Sfinte pentru că Cel ce suferă
este Fiul lui Dumnezeu, mântuitoare pentru că Cel ce pătimeşte nu este un simplu om şi înfricoşătoare
căci toată făptura s-a schimbat la răstignirea lui Hristos: " Soarele s-a întunecat, pământul s-a
cutremurat şi mulţi din morminte au înviat".
Sâmbăta Mare-în această sfântă zi prăznuim îngroparea dumnezeiască a Mântuitorului nostru Iisus
Hristos şi pogorârea la iad cu dumnezeirea pentru a ridica din stricăciune la viaţă veşnică pe cei din
veac adormiţi.
Învierea Domnului este un eveniment unic în istoria lumii, realitatea istorică datează despre
apariţiile lui Iisus Hristos după Înviere.
În urma răstignirii, morţii şi îngropării, Hristos a înviat aducând cu sine Pacea permanentă a
Duhului Sfânt, atât prin post, cât şi prin rugăciune. Astfel, Învierea Domnului rămâne a fi o taină mai
presus de mintea omenească, fiind cuprinsă şi experimentată prin credinţă.
Sărbătoarea Învierii Domnului este o sărbătoare sfântă care deschide o perspectivă nouă, astfel
detaşând omenirea de lumea materială şi aducând-o în lumea credinţei, spiritualităţii creştine. Odată cu
această detaşare se redefineşte puterea umană de înţelegere a puterii Dumnezeieşti, prin învăţătura şi
semnificaţia profundă a Învierii Domnului.
În Duminica Învierii, de obicei, se poartă haine noi, fiind o primenire a trupului şi sufletului, iar
dimineaţa se spală cu apă rece, în care sunt puse un ou roşu şi un ban de argint, pentru a fi rumen la
obraji ca oul şi pentru a avea belşug.
Pasca reprezintă un cozonac special care se coace o singură dată pe an, de Sfintele Paşti.
Gospodinele creştine coc cozonacul, fie sub formă rotundă, fie dreptunghiulară, asemeni mormântului
în care a fost aşezat Mântuitorul.
Ouăle roşii simbolizează Învierea Domnului. Acestea nu lipsesc de pe masa creştinilor, nici din
Biserică, fiind aduse pentru a fi binecuvântate la sfârşitul Slujbei de Înviere. Este unul din cele mai
vechi simboluri pascale din lume. Forma sa ovală înglobează picătura de ploaie şi seminţele, două
elemente dătătoare de viaţă. Oul însuşi reprezintă viaţa şi reînnoirea naturii, cu atât mai mult cu cât
păsările îşi depun ouăle în această perioadă, importanţa sa fiind amplificată de faptul că popoare
precum persii sau egiptenii au credinţa că viaţa a început de la un ou. În antichitate, în Roma, China şi
Grecia, ouăle se dăruiau ca şi cadouri de primăvară, iar în Evul Mediu membrii familiei regale dăruiau
ouă învelite în foi de aur.
Obiceiul vopsirii ouălor este încă practicat în Europa şi Asia, dar spre deosebire de alte regiuni,
unde obiceiul chiar a dispărut, la noi a ajuns a fi o adevărată artă prin tehnica, materialele şi
simbolistica folosite.
În folclor există diverse legende despre înroşirea ouălor, cea mai răspândită fiind cea conform căreia
Maica Domnului, venind la fiul său, a aşezat coşul lângă cruce, acestea înroşindu-se cu sângele lui Iisus.
Văzând ouăle roşii, Hristos a spus: "De acum înainte faceţi şi voi ouă roşii întru aducere aminte de
răstignirea mea".
Roşul simbolizează pe de o parte focul, care purifică, precum şi sângele Domnului, răstignit pentru
mântuirea păcatelor omenirii.
Ciocnitul ouălor reprezintă sacrificiul divinităţii pentru iertarea păcatelor şi se bazează pe reguli
clare: bărbatul sau persoana mai în vârsta rosteşte "Hristos a înviat!" şi ciocneşte capul oului de cel al
partenerului, care răspunde prin formula "Hristos a înviat!" Tradiţia populară consideră oul roşu ca
având puteri tămăduitoare şi de îndepărtare a răului, aducând sănătate, frumuseţe şi spor.
De Paşte creştinii ciocnesc ouă roşii, rostind: „Hristos a înviat”, „Adevărat a înviat!”.
Lumânarea este nelipsită de la slujbele bisericeşti. În noaptea de Înviere oamenii merg la biserică cu
lumânări pentru „a lua lumină”. Dacă în Biserică nu sunt lumânări aprinse, nu poate avea loc Sfânta
Liturghie, de aceea preotul aprinde o lumânare, apoi îndeamnă credincioşii: „Veniţi de primiţi
lumina!”.
Lumânarea aprinsă îndeplineşte un rol deosebit în viaţa creştină. Ea radiază lumină, şi totodată ne
trimite cu gândul la Dumnezeu.
Crucea este unul din cele mai vechi şi răspândite simboluri ale umanităţii, fiind asociat cu
divinitatea încă de la apariţia primelor civilizaţii istorice. Aceasta a fost declarată simbol al creştinăţăţii
în anul 325 d.Hr. de către împăratul Constantin, în cadrul Consiliul de la Niceea.
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Mântuitorul a restabilit echilibrul între Divinitate şi oameni prin jertfa sa pe cruce, a luat asupra sa
toate nelegiuirile noastre, aşadar aceasta reprezintă un element al mântuirii fiinţei umane şi dovada
nemărginitei iubiri a lui Dumnezeu pentru creaţia sa.
Moartea pe cruce se desăvârşeşte prin Înviere, care a înnoit firea umană, definitivându-se astfel
procesul de înnoire şi îndumnezeire a omului. În acest context, crucea însăşi are puterea de a produce
Învierea, de a birui asupra răului şi morţii.
Aşadar între înviere şi cruce există o legătura nevăzută, acestea completându-şi reciproc valorile
simbolice.
Mielul era adeseori adus drept sacrificiu către Dumnezeu, adus de către poporul evreu. Prin
extrapolare, Iisus s-a sacrificat intru iertarea păcatelor omenirii. Astfel, creştinii au văzut in miel un
simbol al Învierii şi multe sunt popoarele care servesc miel la masa de Paşte.
Cea mai veche rugăciune de binecuvântare a mieilor a apărut in secolul VII d.Hr., într-o mănăstire
din Italia, iar în următoarea perioadă obiceiul de a consuma miel la masa de Paşte a fost adoptat de
către însuşi Papa.
Utilizarea mielului s-a dezvoltat în timp, astfel că în prezent mielul apare pe masa pascală şi sub
formă de fursecuri.
Totodată, se considera aducătoare de noroc vederea unui miel, în special în această perioadă;
diavolul poate lua forma oricărui animal, mai puţin cea a unui miel, acesta fiind un simbol religios.
Sărbătoarea Paştelui este una dintre cele mai mari sărbători, având o semnificaţie nu doar religioasă,
ci şi una de reunire a familiilor, în care predomină bucuria, împăcarea şi lumina în suflet
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Trecând prin Înviere
Rotundu Otilia
profesor învăţător, Şcoala Gimnazială ”Krystyna Bochenek”, Poiana Micului
Cea mai mare sărbătoare a creştinilor, Învierea Domnului, este prilejul, pentru români, de a trăi
clipe de bucurie sfântă, dar şi de a sărbători în cadrul comunităţii.
Cănd femeile mironosiţe au venit dimineaţă să tămâieze mortul, piatra de pe mormânt fusese
prăvălită, iar îngerul le-a poftit să privească golul. Tot golul i-a întâmpinat pe apostolii Petru şi Ioan,
veniţi în fugă să cerceteze spusa femeilor. Înainte de a-L fi văzut pe Iisus cel înviat, toţi aceştia au văzut
că Iisus nu mai era. Dar tocmai absenţa Domnului avea menirea de a-i convinge că Domnul înviase şi
că El era mai prezent ca oricând.
Aşadar, Domnul lipseşte dintre cei morţi, el trebuie căutat, neapărat, printre cei vii. Moartea nu
este altceva decât o sincopă existenţială, asemenea unei pauze întro partitură muzicală, despre care
toată lumea ştie că face parte din muzica însăşi.
O adevarata comoara a culturii populare bucovinene, mestesugul încondeierii oualor este strâns
legata de arta broderiei si a decorurilor care se gasesc pe costumele nationale. Toate aceste arte
transforma un lucru obisnuit într-un lucru deosebit de frumos. Meştesugul se învaţă în familie şi se
transmite din generaţie în generaţie. Pentru ochiul expert exista o abundenţă de creativitate exprimată
prin diverse tehnici de lucru şi stiluri personale.
Cei neiniţiaţi vor descoperi o sărbătoare a culorilor, un adevarat test al răbdării şi o pasiune unică
ce încânta văzul şi sufletul. Meşteşugul de a încondeia ouă se observă în armonia culorilor, delicateţea
modelelor transmise din generaţie în generaţie şi măiestria execuţiei, ridicând acest mestesug la rangul
de artă.
Oul, simbol al fecundităţii şi al formei aproape desăvârşite, era folosit şi de alte popoare, în
ritualurile lor de sărbători. Popoarele Asiei si Europei, care serbau Anul Nou la echinoctiul de
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primavara, ofereau în dar, prietenilor şi vecinilor, ouă roşii. Acest obicei, mult practicat în Italia,
Spania, Franţa, Rusia şi chiar în Persia, s-a transmis creştinilor de la păgâni. Şi românii se zice că
foloseau ouale roşii la sărbătoarea lui Janus. La perşi, egipteni, greci şi gali oul era emblema
universului, opera divinităţii supreme. La creştini se credea că el îl reprezintă pe Creator, care creează
tot şi conţine în sine totul. La români este nelipsit în ultimele zile ale Postului Mare, fiind consumat
de Paşte, după ce este sfinţit şi toată familia ciocneşte ouă. În dimineaţa primei zile de Paşte, e obiceiul,
în Bucovina, de a te spăla cu ou roşu şi cu bani, ca să ai faţa roşie ca oul şi să fii bogat tot anul. Oul
reprezinta filosofia existentei umane si istoria strabuna, o marturie a datinilor, credintelor si
obiceiurilor pascale.
Ouale colorate în alte culori (galben, verde, albastru) vestesc bucuria primăverii. Cele colorate în
negru simbolizează chinul şi durerea pe care le-a suferit Hristos pe cruce dar, dacă vrem să vorbim
despre arta populara în privinţa ornării oualor de Paşte, trebuie să ne referim la încondeiatul ouălor.
Ouăle închistrite sunt simbolul Mântuitorului, care a ieşit din mormânt şi a înviat, precum puiul din
găoace. În Bucovina (şi nu numai) ele se numesc şi "ouă muncite", dedicând strădania de a le face
frumoase patimilor pe care le-a suferit Hristos pentru lume.
Ouale sunt încondeiate în trei-patru culori, de obicei, tinând cont si de simbolul fiecarei culori în
parte: roşu (soare, foc, dragoste), negru (eternitate, statornicie, absolutism), galben (lumina, bogaţia
recoltelor, tinereţea, ospitalitate), verde (forţa naturii, rodnicie, speranţa,prospeţime), albastru
(sănătate, seninul cerului), violet ( strapânire de sine, răbdare, încredere, dreptate). Paleta cromatica a
oualor încondeiate face diferenta între principalele zone în care se practica acest mestesug. Astfel,
culoare rosie este specifica zonei Brodina, negru zonei Ciocaneşti, verde şi albastru pentru Ulma sau
portocaliu pentru Moldovita.
Din ornamentarea geometrică a oualor deosebim simboluri şi semnificaţii precum :
- linia dreaptă verticală- viaţa ;
- linia dreaptă orizontală- moarte;
- linia dublă dreaptă- eternitate;
- linia cu dreptunghiuri- gândire şi cunoştinţa;
- linia ondulată- apa, purificare;
- spirala- timp, eternitate.
Tehnica diferă în funcţie de zonă, timp şi creatorul popular. Cea mai răspândită şi mai renumită
tradiţie a încondeiatului ouălor este în Bucovina. Mai întâi, aici se încondeiau ouă crude, apoi fierte,
iar azi se închistresc ouă golite de conţinut. Instrumentul cu care se "scriu" ouale se numeşte chişiţă
(un vârf ascuţit de tablă de aramă, fixat într-o măciulie a unui băţ plat). Tehnica tradiţională spune că
la încondeiat se mişca oul, iar nu instrumentul. Acum se mai foloseşte şi peniţa, în cazul încodeierii
ouălor cu tuş. Tehnicile sunt diferite. Cea mai apropiată de tradiţie este încondeierea prin acoperirea
succesivă cu ceară, apoi scufundarea oului în diferite băi de vopsea: întâi galben, apoi roşu, verde,
albastru, negru.
În ornarea ouălor se folosesc motive geometrice, fitomorfe sau zoomorfe. Dintre ele amintim
romburi, triunghiuri, zig-zag-uri, puncte, frunză de stejar, bradul, floarea de măceş, grâul, coarnele
berbecului, peştele, cerbul (coarnele cerbului), steaua magilor, cărarea (calea) rătăcita, cârligul
ciobanului, crucea Paştelui, etc. Mai nou se înâlnesc icoane pictate pe ouă sau în interiorul oului. Tot
un motiv tradiţional îl constituie încondeierea cu încreţeli (motive ornamentale) de pe cămăşile
populare. Se intalnesc si alte tehnici: încondeierea cu ceară colorată, cu ceară arsă, cu tuşuri, etc. La
urmă, oualor li se dă luciu cu lac.
În cultura populară actuală, ouale împistrite sunt, mai mult, obiecte de arta. Este o adevarată
industrie a încondeierii ouălor, care constituie mândria Paştelui bucovinean. Ele sunt vândute şi peste
hotare (mai ales cele din Bucovina), fiind deosebit de apreciate şi de străini. Însă tradiţia generală ţinută
de români este înroşirea ouălor, care este o adevarată marcă identitară şi o îndeletnicire specială a
fiecarei gospodine pentru Joia Mare.
În zilele noastre, Învierea este privită ca o sărbătoare a luminii. Seara sau la miezul nopţii, când
oamenii merg la slujba Învierii, aprind lumânări la mormintele celor morţi din neamul lor.
În Bucovina e obiceiul ca, în noaptea Învierii, să se lase luminile aprinse în toată casa şi în curte, ca să
fie luminată gospodaria, în cinstea luminii pe care a adus-o Hristos în lume, prin Învierea Sa. În unele
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locuri (Moldova, Bucovina) la miezul nopţii, când se spune că s-a deschis mormântul şi a înviat
Hristos, se aud împuşcături şi pocnituri. După unii etnologi, acestea s-ar face pentru alungarea
spiritelor rele, dar în acest moment ele nu au nimic de-a face, în acest context, decât cu învierea
din mormant a lui Hristos; vestesc deschiderea mormântului Domnului. Din acest moment salutul
obişnuit este înlocuit cu cel de "Hristos a-nviat", la care se raspunde "Adevărat a-nviat", salut păstrat
până la Înălţarea Domnului. Este o formă de mărturisire a Învierii şi a credinţei creştine.
La întoarcerea de la slujba de Înviere, creştinii pun într-un lighean un ou roşu şi o monedă de
argint, peste care toarnă apă neîncepută. Există apoi datina de a se spăla, dându-şi fiecare cu oul rosu
peste obraz şi zicând: "Să fiu sănătos şi obrazul să-mi fie roşu ca oul; toţi să mă dorească şi să mă
aştepte, aşa cum sunt aşteptate ouale roşii de Paşti; să fiu iubit ca ouăle în zilele Paştilor." Atunci cand
se dă cu banul pe faţă, se spune: "Să fiu mândru şi curat ca argintul. Iar fetele zic: "sa trec la joc din
mână-n mână, ca şi banul", "să fiu uşoara ca şi cojile de ouă, care trec plutind pe apă." În unele sate, în
farfurie se pune şi o crenguţă de busuioc existând credinţa că, dacă te speli cu el, vei fi onorat ca
busuiocul.
Familia crestină se aşază apoi la masa pascală. După această masă, capul familiei ciocneşte ouă cu
soţia şi la formula tradiţională :"Hristos a înviat!" adaugă: "Hai să ciocnim ouă, ca să ajungem şi la anul
Paşti frumoase, iar după moarte să ne vedem iaraşi în ceruri!" Apoi ciocnesc şi ceilalti membri ai
familiei. De obicei, cinstea de a ciocni oul mai întâi revine celui mai în vârstă. Se crede ca, făcând acest
lucru, membrii familiei se vor vedea şi pe lumea cealaltă.
Se spune că în prima zi de Paşti nu e bine să mănânci ouă roşii, pentru ca tot anul "îţi va mirosi
gura ca oul clocit" sau că e bine să mănânci ouăle nesărate, căci altfel ţi se vor rosi mâinile. În ziua de
Paşte se spune că nu e bine să dormi, că-ţi ia strigoiul anafura dintre dinti, o vinde diavolului şi nu mai
ai noroc în casă.
După credinţa populară, e bine să ţii minte cu cine ai ciocnit oul prima dată pentru că, dacă din
întâmplare te rătăceşti printr-o pădure, trebuie să-ţi aminteţi cu cine ai ciocnit oul de Paşti şi imediat
găseşti drumul. Baiatul, dacă vrea să ciocneasca oul cu o fată, îl încearcă să vadă dacă este tare,
ciocnindu-l uşor de frunte. Fata încearcă oul baiatului în dinţi.
În unele locuri, atât în Bucovina, cât şi în Transilvania, există datina ca a doua zi de Paşti să vină
băieţii la udat. După tradiţionalul "Hristos a înviat, băiatul spune că i-ar fi sete şi scoate o ulcica cu apă
pe care o vărsa fie pe gâtul fetei, fie pe faţa ei, rostind: "Să-ţi fie inima curată ca apa şi ea să te ferească
de orice boala."
În noaptea de Paşti se deschid porţile Cerului, iar ceea ce ceri, Dumnezeu îţi va da. În ziua de Paşti,
toţi membrii familiei, veniţi de la Înviere, se spală întru-n vas cu apă neîncepută în care se află un ou
roşu şi un bănuţ de argint. Oul se pune pentru ca să fie toţi roşii şi sănătoşi ca oul, iar banul, ca să fie
bogaţi şi curaţi ca argintul. Se gustă apoi, neapărat, prima dată din anafora de Paşti care a fost adusă în
coşarcă unde s-au sfinţit de preot bucăţi mai mici din cât mai multe feluri de mâncare, de la usturoi de
leac până la bucăţi de carne şi ouă încondeiate. .
În vechime cu precădere, dar şi azi, unii gospodari, vin de la Înviere cu lumânarea nestinsă şi
ocolesc casa, pentru izgonirea celui rău. Nu este bine să se cearnă făină sau să se bage mâna în solniţa
cu sare, căci îţi va transpira mâinile. Ciocnind ouăle, bărbatul cu femeia, a cui nu se va strica, acela va
trăi mai mult. Vânătorii puneau în puşcă anaforă pentru a atrage de ea mai mult vânat. Dacă oul
vopsit roşu, sfinţit de la Paşti, îl păstrezi patruzeci de zile fără să se strice este semn sigur că eşti un om
norocos.
Toată lumea în ziua de Paşti trebuie să tragă clopotele şi să bată personal toaca, semn al
apostolatului şi al răspândiri prin el a vestei Învierii. Umblatul copiilor după ouă roşii este o
continuare şi o transformare a vechi tradiţii când fiii se duceau la părinţi, nepoţii la moşi şi finii la naşi
cu pască şi cu ouă, ciocnind şi stând la masă cu ei, mai ales în a doua şi a treia zi de Paşti.
Ciocnitul ouălor, ca datină generală, se prelungeşte în toată Săptămîna Luminată cu reflexie până la
Ispas şi Rusalii. În Săptămîna Albă, Luminată, Cerul este deschis, după tradiţie, până la Ispas, iar cine
moare e fericit căci ar merge fără judecată direct în Rai, la Dumnezeu.
Toate aceste credinţe, tradiţii şi obiceiuri care se mai păstrează în mare parte şi azi am socotit să le
menţionez deoarece definesc sufletul bucovineanului. Ele în cea mai mare parte nu contravin
învăţăturii noastre creştine, ci dimpotrivă o întregesc şi o fac accesibilă, în înţelesul ei, creştinului de
rând.
172

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

Zilele de Paşti sunt zile când trebuie să ne reamintim să fim mai buni, mai plini de dragoste, cu
inima caldă şi mai deschisă, când lumina sfântă coboară în casele şi în inimile noastre...
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Sărbători pascale - tradiţii şi obiceiuri
Prof.înv.preşcolar: Savu Elena
Prof.înv.preşcolar: Dumitru Gabriela Cristina
Grădiniţa Nr.13 Step by Step Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Paştele este cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii şi s-a sărbătorit pentru prima dată în jurul
anului 1400 înainte de Hristos. Deşi Paştele este cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii şi
reprezintă Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, aceasta a fost mai întai o sărbătoare iudaică (cuvântul
Paşte îşi are etimologia în cuvântul ebraic pesah, care înseamnă trecere) şi simboliză eliberarea evreilor
din robia egipteană şi trecerea prin Marea Roşie, pe pământul făgăduinţei.
În fiecare an, cu o săptămână înainte de ziua Paştelui, se serbează Floriile.
Această sărbătoare simbolizează intrarea în Ierusalim a Domnului Iisus Hristos, care, întors din
cetatea Efraim, hotărăşte să meargă în oraşul sfânt. În cinstea lui, oamenii l-au întâmpinat cu flori şi
ramuri înverzite, întinzând în calea lui chiar şi hainele lor.
Se pare că denumirea populară a sărbătorii vine şi de la zeiţa romană a florilor, Flora, peste care s-a
suprapus intrarea Domnului în Ierusalim. Tot de la Flora vine şi semnificaţia de renaştere a naturii,
însa potrivit specialiştilor, cel mai mult primează semnificaţia creştină a evenimentului.
În această zi, denumită şi Duminica Stâlpărilor, se sfinţesc, prin rugăciune şi stropire cu agheasmă,
ramuri înmugurite de salcie, care se împart creştinilor, iar slujitorii Bisericii le ţin în mâini, cu
lumânări aprinse, ca simbol al biruinţei vieţii asupra morţii. Ramurile de salcie amintesc de ramurile
de finic şi de măslin cu care a fost întâmpinat Mântuitorul. Cu acestea, după ce au fost aduse la biserică
spre a fi sfinţite, creştinii împodobesc icoanele, uşile şi ferestre.
Obiceiurile de Florii sunt diversificate, în funcţie de zona geografică.
Fiind zi de serbare a vegetaţiei, ea are ca simbol ramurile de salcie. Tradiţia spune că înainte de
Duminica Floriilor se strâng braţe întregi de ramuri înmugurite de salcie şi se duc la biserică, pentru a
fi sfinţite de preot.Un alt obicei este acela, că fetele care nu sunt încă măritate, să pună sub pernă o
oglindă şi un pieptăn, pentru a îşi găsi jumătatea.
În Muntenia există o supersitiţie conform căreia oamenii nu se spală pe cap în ziua de Florii,
întrucât aceasta este duminica în care înfloresc copacii şi din aceasta cauză oamenii pot să albească.
În unele zone din ţară se merge cu Sălcioara şi Lazarea – colind dedicat zeiţei vegetaţiei.
Cel care se împărtăşeşte de Florii are mari şanse să i se împlinească orice dorinţă îşi va pune când se
apropie de preot.
Cu ocazia Moşilor de Florii, femeile coc plăcintele pe care le dau de pomană săracilor că să nu
moară de dorul lor, aşa cum a păţit mama lui Lazar.
Tradiţia mai spune că aşa cum va fi vremea de Florii, aşa va fi şi în prima zi de Paşti...
Paştele - sărbătoarea creştină a Invierii
Ultima săptămână a postului care precede sărbătoarea este săptămâna mare, care începe cu
duminica Floriilor şi se termină cu duminica pascală. Sărbătoarea începe de fapt cu duminica Floriilor,
când se sărbătoreşte intrarea lui Hristos în Ierusalim. Săptămâna mare are menirea împărtăşirii
chinurilor lui Iisus. În această săptămână se termină postul de 40 de zile, şi natura renaşte. În ziua de
joi a săptămânii mari clopotele înceteaza să mai bată, vor mai bate doar Sâmbăta Mare. Această zi este
totodată şi începutul chinurilor Mântuitorului.
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Sărbătoarea Paştelui începe în după masa zilei de sâmbătă. Cel mai important moment al zilei este
sfinţirea apei botezătoare la biserică. Se spunea că prima persoană care urmează sa fie botezată cu
această apă "nouă" va avea noroc toată viaţa.
Apa prezintă un rol important şi duminică. Creştinii mergeau la biserică ducând mâncarea şi vinul
pregătit pentru a fi sfinţite. Postul se termină oficial prin consumarea acestor bucate. În unele regiuni
această tradiţie este vie şi în zilele noastre. Se spunea că dacă găinile apucă să mănânce din rămăşiţele
acestor mâncăruri vor oua mult. Se obişnuia ca oul sfinţit să fie consumat în mijlocul familiei, pentru
ca în cazul în care cineva s-ar rătăci să îşi amintească cu cine a mâncat şi să îşi regăsească calea spre casă.
Mâncarea tradiţională este carnea de miel pregătită după mai multe reţete specifice. Mielul este
simbolul lui Hristos...
În Argeş, printre dulciurile pregătite de Sfintele Paşti se numără covrigii cu ou (numiţi aşa pentru
că în compoziţia lor se adaugă multe ouă, 10-15 ouă la 1 kg de făină). Fiecare gospodar se străduieşte să
pregătească o astfel de delicatesă, care este şi simbolul belşugului.
În Banat, la micul dejun din prima zi de Paşti, se practică tradiţia tămâierii bucatelor. Apoi, fiecare
mesean primeşte o linguriţă de paşti (vin+pâine sfinţite). În meniul acestei mese festive se include
ciolanul de porc fiert, ouă albe şi mâncăruri tradiţionale, după acestea se continuă masa cu friptură de
miel.
În Ţara Moţilor, în noaptea de Paşti se ia toaca de la biserică, se duce în cimitir şi este păzită de
feciori. Iar dacă nu au păzit-o bine, şi a fost furată, sunt pedepsiţi ca a doua zi să dea un ospăţ, adică
mâncăruri şi băuturi din care se înfruptă atât “hoţii”, cât şi “păgubaşii”. Dacă aceia care au încercat să
fure toaca nu au reuşit, atunci ei vor fi cei care vor plăti ospătul.
Pe valea Crişului Alb, la Almaş, toată suflarea comunei se adună în curtea bisericii. Femeile şi fetele
din localitate se gătesc în straie de sărbătoare, şi vin în curtea bisericii unde vopsesc şi "împistriţesc"
(încondeiază) ouă.
Obiceiuri de Paşti:
Ziua Ouălor:
Exact la jumatatea Postului Mare, întotdeauna în miercurea din săptămâna a patra a Postului Mare,
strămoşii noştri ţineau Sărbătoarea Ouălor, sărbătoare numită şi Miezul sau Miaza Paresii sau Paretii;
cuvântul „paresimi" (sau cum îi spunea poporul, „pareti") provine din latinescul „quadrogesimo", care
însemna „40 de zile", adică cât se considera că ţine efectiv Postul Mare, Săptămâna patimilor având un
statut special. În timp, şi această săptămână a intrat în ceea ce numim obişnuit Postul Mare, aşa încât
Miezul Paretii cădea la 24 de zile de la Lăsata Secului de brânză, acum întâlnindu-se cele două jumătăţi
egale, aceasta sărbătoare fiind socotită un fel de... PARETE care desparte Postul Mare în două!
Pe vremuri, mai ales femeile ţineau Sfintele Paresimi ca pe o duminică, fiind interzise cu
desăvârşire anumite munci şi mai ales unsul peretilor! Cele care se încumetau să muncească riscau să
înnebunească; dacă nu li se întâmpla lor acest lucru, atunci un membru al familiei tot înnebunea; fiind
zi primejdioasă, alte femei care nu o ţineau se îmbolnăveau de „dansele", aceasta boală presupunănd,
mai întţi, dureri ale mâinilor, picioarelor, apoi ale oaselor, ulterior uscându-se carnea de pe oase şi mai
ales cea de pe lângă încheieturile degetelor! Cert este, după o credinţă larg răspândită altadată, că tot
ceea ce se lucra în această zi se strica, nici un lucru neputând fi dus până la capat!
Să nu se bucure însă leneşii, pentru ca ceva tot se putea face în această zi, anume număratul
ouălor şi al calupelor de in, de cânepă şi de lână; un obicei larg răspândit pe vremuri interzicea să iei
ouă de pe cuibare de la Lăsata Secului până la Miezul Paresimilor; dacă trebuia neapărat să iei un ou,
atunci mai întai trebuia scuipat. În legătură cu strânsul şi număratul ouălor în această zi existau mai
multe motivaţii: una ne spune că se făcea acest lucru pentru a nu se strica ouăle pâna la Paşti; alta,
pentru că numai astfel se spera ca găinile să facă mai multe ouă! Cele mai multe femei păstrau aceste
ouă pentru a le face roşii sau pentru prepararea cozonacului şi pascăi, toate ouăle acestea nefiind bune
de clocit.
Focurile de Paşti:
De Înviere pe dealuri şi pe coline, izbucnesc flăcări puternice : Sunt « focurile de veghe », care, în
unele sate, sunt aprinse şi ard tot cursul nopţii, luminând nu numai dealurile ci şi văile. În jurul lor
stau roată oamenii istorisind întâmplări din viaţa lui Iisus după Sfânta Scriptură a Noului Testament.
Flăcăii şi baieţii sar pe deasupra focului, pentru ca vrăjitoarele şi fermecătoarele să n-aibă nici o putere
asupra lor. În Bucovina se fac pe înălţimi clăi din cetină şi sunt ţinute aprinse toată noaptea. În
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Transilvania se aprinde o roată căreia i se da drumul de pe deal la vale. Aceste străji se ţin şi-n
apropierea bisericilor şi românii le fac în noaptea de Paşte (ca la mormântul Mântuitorului au fost
puse străji, dar şi pentru a nu scăpa momentul învierii).
În timp ce ard focurile, ţăranca pregăteşte blidul. Într-un coşuleţ sau castron aează tot ce dorşte să
sfinţească : pască, ouă încondeiate , o bucăţică de slănină, brânză, unt, hrean (hreanul e folosit şi ca
medicament, mai ales pentru oi sau vite, el păstrându-se în pământ după ce a fost sfinţit), iarba mare
(care se amestecă în hrana vitelor ca să dea mai mult lapte), usturoi (cu care se freacă trupul celor
bolnavi), mac, sare, leuştean (tot pentru vitele bolnave), tămâie (folosită în caz de cumpene grele /
furtuni / pentru tămâiatul bolnavilor), busuioc, cârpa (căreia i se atribuie calităţi vindecătoare) cu care
s-au şters ouale roşii şi o lumânare (care e păstrată numai şapte ani şi este aprinsă împreună cu tămâia,
când e ameninţat satul cu grindină).
Udatul Fetelor:
În mai multe zone ale ţării există obiceiul că a doua zi de Paşti, tinerii să stropească fetele, iar
acestea, la rândul lor, să le dea băieţilor de băut şi să le ofere daruri, căci se crede că nici unei fete nu-i
va merge bine dacă nu este udată. Înainte, stropitul se făcea cu apă de fântană; astăzi este datina ca
fetele să fie udate cu apa de colonie.
Una dintre legendele care explică acest obicei spune că a doua zi de Paşti, o fată crestină vindea ouă.
De la ea cumpara o fata păgână. Cele două, intrând în vorbă, prima îi explica legea creştinească, dar cea
de-a doua, neîncrezătoare, îi spune: "Te-oi crede dacă s-or înroşi ouăle pe care mi le-ai vândut!" Pe
dată, ouăle s-au înroşit, iar de spaimă, fetele au leşinat amândouă. Trecând pe acolo doi flăcăi, le-au
văzut şi le-au stropit cu apă de la fântană. Revenindu-şi, fetele le-au dăruit drept răsplată ouă înroşite,
iar păgâna s-a încreştinat.
Paştele Mic:
Duminica imediat următoare Învierii - Duminica Tomii - este cunoscută în popor ca Paştele mic. În
această zi, în unele locuri există obiceiul ca tinerii „să se lege fraţi”. Legământul se face „pe sânge”, „pe
datul mâinilor” sau „pe păr”. La „frăţia pe păr”, cei doi îşi smulg din cap câte un fir de păr pe care îl
îngroapă apoi amândoi în acelaşi loc, numai de ei ştiut.
Înălţarea Domnului; Ziua Eroilor
Biserica creştină - Ortodoxă şi Catolică - sărbătoreşte la 40 de zile după Învierea Domnului, un
mare eveniment din viaţa Mântuitorului Iisus Hristos, şi anume Înălţarea la cer, de fapt ultimul, din
activitatea Sa pământească.
Naşterea şi Înălţarea sunt cele două punţi care leagă creatura de Creator, pământul cu cerul, care
împacă pe credincios cu Dumnezeu. Dacă prin naşterea din Betleemul Iudeii Dumnezeu a coborât pe
pământ sub formă umană ca să împace faptura cu Creatorul, prin Înălţarea la cer, în văzul Apostolilor
adunaţi în Betania s-au deschis credinciosului cerurile, asigurându-i-se posibilitatea desăvârşirii şi deci, a
mântuirii. Cele două evenimente alcătuiesc axa creştinismului şi calea de lumină pe care trebuie s-o şi
mărturisim pe Hristos, ca Domnul şi Stăpanul lumii.
Dar sărbătoarea Înălţării Domnului pentru noi, românii, mai are un sens : acela că cinstim şi
pomenim pe Eroii şi Martirii Neamului, care şi-au dat viaţa pentru apărarea şi întregirea ţării, pentru
dreptate şi adevăr. În credinţa noastră ortodoxă mărturisim că acei creştini cu viaţa curată, care au
murit cu credinţa în înviere, nu mor, ci rămân veşnic vii. La moartea trupului, sufletele lor se înalţă la
ceruri, în Casa lui Dumnezeu, şi aşteaptă ziua când toate trupurile vor învia. De aceea, de Înălţare
sărbătorim Ziua Eroilor, Biserica Ortodoxă Română din ţară şi din exil săvârşind, prin preoţi şi
Ierarhi, parastase sau slujbe de pomenire şi rugându-se pentru iertarea păcatelor şi veşnica odihnă a
sufletelor celor care, din dragoste de ţară, neam şi biserică, şi-au dat viaţa. Jertfa lor va rămâne veşnică
în amintirea noastră.
Tradiţii şi obiceiuri de Inălţare
Ispas ar fi personajul mitic care se pare ar fi asistat la Înălţarea Domnului şi la ridicarea sufletelor
morţilor la Domnul. Din ziua de Paşti şi până în ziua de Ispas , oamenii salută spunând ,,Hristos a
înviat!”şi li se răspunde cu ,,Adevarat a înviat!”, iar în ziua Înălţării Domnului se salută cu ,,Hristos s-a
înalţat!” şi se răspunde cu ,,Adevarat s-a înalţat!”. După ziua de Ispas încep a se saluta obişnuit.
Obiceiuri:
- se poartă foi de nuc la brâu, pentru că şi Hristos şi-a pus când s-a înalţat;
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- se crede că cine moare de Ispas ajunge în cer;
- la Ispas se bat cu leuştean vitele, ca să se îngraşe;
- se taie păr din vârful cozilor de la vite şi se îngroapă într-un furnicar: "Să dea Dumnezeu să fie
atâţia miei şi viţei câte furnici sunt în acest furnicar!".
- în ziua de Ispas să nu se dea foc şi sare din casă; foc, pentru că tot anul vei avea huit, vor avea
oamenii inima rea în casă ca focul; şi sare nu se dă, pentru că vacile nu vor avea smântână;
- în ziua de Înălţarea Domnului, femeile care au în familie morţi împart azime calde, ceapă verde şi
rachiu pentru sufletele morţilor, crezându-se că în acea zi se înaltă sufletele lor la cer şi să aibă merinde
de drum;
- femeile împart laptele dulce fiert cu păsat şi la cine dau trebuie să dea şi un buchet de mături de pe
câmp.
Să ne bucurăm de aceste sărbători ale primăverii, anotimpul în care natura îşi arată toate
frumuseţile şi care aduce lumină în suflet, bucuria de a trăi şi de a descoperi minunile naturii.
Bibliografie:
Stanciu Stoia, Petre Alexandru, ,,Pedagogie şi folclor“, Editura Didactica si Pedagogica
Niculiţă Elena, Voronca, ,,Datinile şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în ordine
mitologică” Iaşi, Editura Polirom;
Iordăchescu Carmen, ,,Să dezlegăm tainele textelor literare”
Simion Victor, “Jilavele,leagăn străbun de cultură şi civilizaţie”, Editura Ialpress, 2006;

Educaţia în formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului
Sârbu Mihaela
Profesor în înv. preşcolar, Grădiniţa „Nicolae Romanescu” Craiova
Educaţia, având rol conducător în dezvoltarea psihică, creează ca premise ale eficienţei sale, condiţii
favorabile dezvoltării. Astfel, se urmăreşte constituirea şi sporirea experienţei de cunoaştere care
devine o condiţie internă a dezvoltării psihice individuale. Sporirea experienţei prin intermediul
acţiunilor educative, se realizează in mod organizat, conform unui scop, insistandu-se mereu asupra
menţinerii unei relaţii echilibrate între aspectele informative şi formative ale cunoaşterii şi experienţei
dobândite. Crearea mijloacelor necesare pentru depăşirea şi rezolvarea contradicţiilor dintre
posibilităţile interne şi cerinţele mediului extern revine, in primul rând educaţiei. Pe de o parte,
educaţia oferă conţinuturile ce urmează să se asimileze, pe de altă parte ea se preocupă de modul în
care să fie asimilate, de conştientizarea necesităţii de a învinge anumite obstacole sau de formarea
capacităţilor omului de a nu se lăsa derutat de obstacole sau de influenţe nefavorabile şi de a fi receptiv
la influenţele positive ale mediului. Dezvoltarea, exprmându-se prin schimbări calitative ce apar în
plan psihic, este efectul, in primul rând, al educaţiei.
Ca acţiune organizată şi orintată spre un scop conştient formulat, educaţia concepe mereu noi
forme de activitate, cu cerinţe din ce în ce mai complexe, care solicită intensificarea gradată a
eforturilor mintale de cunoaştere şi comportamentale ale copilului. Pe această cale se produce un
permanent proces de exersare şi restructurare a proceselor şi însuşirilor psihice, precum şi a
mijloacelor de operare în plan mental şi comportamental. Procesul de restructurare, ca efect al
interacţiunii factorilor interni şi externi, susţinut de activităţile educative, impulsionează şi
consolidează procesul dezvoltării.
Relaţia dintre educaţie şi dezvoltare are o dinamică proprie, are particularităţi specifice, cu anumite
oscilaţii, atât în funcţie de condiţiile sociale în planul cărora se constituie, cât mai ales, în funcţie de
studiul de dezvoltare psihică a copilului, de vârsta la care acesta se găseşte. John Locke susţine că la
naştere sufletul omului este asemănător unei table nescrise (tabula rasa), că în intelect nu există nimic
care să nu fi trecut înainte prin simţuri. Pentru a accentua mai mult rolul educaţiei, el afirmă că “nouă
zecimi din oamenii pe care-i cunoaştem sunt ceea ce sunt, buni sau răi, folositori sau dăunători prin
efectul educaţiei. Educaţia este aceea care determină diferenţa dintre oameni.”
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Societatea umană a perfecţionat în timp un mecanism special de diminuare a imprevizibilului şi de
creştere a controlului asupra procesului dezvoltării individuale. Acest rol îl indeplineşte educaţia.
În accepţiunea sa cea mai largă, educaţia poate fi definită ca activitate specializată, specific umană,
care mijloceşte şi diversifică raportul dintre om şi mediul său, favorizând dezvoltarea omului prin
intermediul societăţii şi a societăţii prin intermediul omului (Faure, E., 1974). Devine educaţie si apoi
autoeducaţie orice act personal, interpersonal sau transpersonal care facilitează interacţiunea subiectobiect în direcţia unei finalitaţi transformatoare.
Ca factor cu acţiune preponderant conştientă şi deliberată, educaţia îşi creează premise interne
(susţinerea dezvoltării bio-psiho-sociale), dar în condiţiile externe necesre (conţinuturi, mijloace,
forme). Este evident că dezvoltarea poate apărea doar dacă se menţine un optimum între ceea ce poate
şi ceea ce I se oferă copilului. Oferta trebuie să fie stimulativă, totdeauna cu un grad mai înalt decât
poate vrea, ştie individual respectiv. Ideea educatiei permanente nu este noua. O gasim prezenta inca
din antichitate, la greci si la romani, iar mai tarziu la arabi care au inscris-o in Coran, ca obligatie
religioasa. “Intreaga viata este o scoala” afirma J.A. Comenius, iar N. Iorga sustinea ca “invatat este
omul care se invata necontenit pe sine si invata necontenit pe altii”. Pentru secolul nostru, invatarea
continua a devenit o cerinta fundamentala a societatii, determinanta de: cresterea exponentiala a
informatiilor si uzura accelerata a acestora, de mobilitatea profesiunilor, de progresele extraordinare
ale stiintei, tehnicii, tehnologiei si mijloacelor de informatie, de dinamismul vietii economice si
sociale, de demo-cratizarea invatamantului, de cresterea nivelului de aspiratie spre cultura si educatie,
de folosirea cat mai utila si placuta a timpului liber. A invata sa inveti si a dori sa te perfectionezi
continuu sunt cerinte ale educatiei permanente, prin care omul contemporan invata sa fie el insusi,
receptiv la schimbari, capabil sa la anticipeze si sa se adapteze la ele, oferindu-se ca participant la
programul social, prin autonomia sa intelectuala si moral-civica.
Educatia permanenta se caracterizeaza prin aceea ca este continua si globala, integrand toate
nivelurile si tipurile de educatie. Astfel, este asigurata de formarea echilibrata a personalitaii, cu grad
inalt de autonomie a invatarii, pe baza careia omul stie sa identifice si sa foloseasca sursele de
informatie, sa participle la dezvoltarea societatii, la educarea celorlalti membri ai colectivitatii din care
face parte si la cresterea calitatii vietii.
In reformele actuale, privind sistemele educationale din toate tarile, se observa preocupari de
articulare a diferitelor niveluri si tipuri ale educatiei, urmarindu-se continuitatea acesteia in timp si
spatiu, incercand sa transforme punctele terminale ale invatamantului primar, gimnazial, liceal si
universitar in deschideri spre invatarea continua, spre autoeducatie.
Componenta generala si cea profesionala a educatiei permanente sunt strans legate intre ele,
permitand dezvoltarea si adaptarea omului la noile conditii, in scopul cresterii vietii si folosirii
eficiente a timpului liber, pentru desavarsirea formarii personalitatii creatoare.
Scolaritatea este o etapa initiala a educatiei permanente, care trebuie sa-i invete pe elevi cum sa
invete si sa se integreze socio- profesional. Ca urmare, din aceasta perspectivă vor trebui regandite
obiectivele educationale, continul si metodele de predare – invatare – evaluare. In acest scop, se va
pune accentual pe folosirea pe scara larga a metodelor activ – participative, pe tehnicile de invatare
eficienta, pe folosirea unui stil didactic integrat, pe cresterea efortului de invatare al elevilor si pe
formarea capacitatii de autoevaluare, elevii invatand sa se formeze pentru o lume in continua
schimbare. Ca urmare, in scoala vor trebui sa se transmita elevilor bazele si metodele autoformarii,
pregatindu-I pentru educatia permanenta.
Dupã cum apreciazã specialiştii, noile tipuri de conţinuturi sau "noile educaţii" reprezintã cel mai
pertinent şi mai util rãspuns al sistemelor educative la imperativele generate de problematica lumii
contemporane. Încercând sã rãspundã acestora, noile tipuri de conţinuturi sau “noile educaţii” s-au
constituit şi s-au impus într-un timp foarte scurt dat fiind faptul cã ele corespund unor trebuinţe de
ordin sociopedagogic din ce în ce mai bine conturate. În ultimele decenii savanţii, dar şi oamenii
politici sau responsabilii diferitelor sectoare ale vieţii sociale au început prin a identifica un nou tip de
problemă (deteriorarea continuă a mediului, caracterul limitat al resurselor naturale, creşterea
galopantă a populaţiei). Aceste probleme îi vizau pe toţi oamenii. S-au descoperit conexiuni între
aceste probleme: dezvoltarea nu poate avea loc fără pace, pacea nu poate fi autentică fără respectarea
drepturilor omului şi asigurarea libertăţilor fundamentale; aceste libertăţi şi drepturi sunt iluzorii
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acolo unde domneşte mizeria, foametea şi analfabetismul. Astfel a apărut un nou concept:
„problematică a lumii contemporane“.
Această problematică are:
• caracter universal (nicio ţară şi niciun regim nu se pot plasa în afara acestor problematici);
• caracter global (afectează toate sectoarele vieţii sociale);
• evoluţie rapidă şi greu previzibilă (oamenii sunt puşi în faţa unor probleme pentru care nu sunt
pregătiţi);
• caracter pluridisciplinar, adică cu conexiuni puternice şi numeroase;
• caracter prioritar (cere răspunsuri prompte, ingeniozitate şi eforturi financiare).
Problematica lumii contemporane a generat atât în sfera politicii şi culturii, cât şi în cea a
educaţiei, un număr de imperative (apărarea păcii, salvarea mediului, promovarea unei noi ordini
economice).
Biblografie:
Maciuc, Irina, Puncte de reper în pregãtirea pentru profesiunea didacticã, Reprografia Universitatea
din Craiova, 1998
Stoica, Marin,Pedagogia şi psihologie, Editura Gheorghe Alexandru,2002
Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, 1998

Din doină şi cântec…
Roman Roxana Ana
Prof.inv.prescolar, Gradinita cu p.p. Nr 29 Sibiu
Cea mai mare sărbătoare a creştinilor, Învierea Domnului, este prilejul, pentru români, de a trăi
clipe de bucurie sfântă, dar şi de a sărbători în cadrul comunităţii. Paştele, cum denumesc românii
sărbătoarea Învierii, îşi are etimologia în cuvântul ebraic pesah, trecere. Păştele evreilor marcă trecerea
poporului ales prin Marea Roşie, din robia Egiptului, în pământul făgăduinţei, Canaan. Paştele
creştinilor este, în primul rând, sărbătoarea Învierii Domnului, după al cărui model vor învia toţi
creştinii.
Pregătirea spirituală pentru sărbătoarea Paştelui începe din ultima săptămână a Câşlegilor de iarnă,
numită de popor şi Săptămână Albă. În acest interval de timp nu se mănâncă came, este permis a se
consumă ouă, lapte şi produse obţinute din lapte dar nu se fac nunti sau alte petreceri cu muzică.
Săptămână Albă se termină cu Duminica Lăsatului de Sec care, cândva, era o adevărată sărbătoare
familială şi chiar comunitară, încă din preziua acestei duminici, femeile pregăteau bucate pentru masă
nocturnă la care participau toţi membrii familiei şi invitaţii acesteia: vecini, rude, prieteni. Petrecerea
nocturnă purta numele de Lăsatul Secului şi continuă până către miezul nopţii, moment în care fiecare
mesean mânca în mod ritualic câte un ou zicând: "ouşor, ouşor, să-mi fie postul mai uşor".
În Duminica Lăsatului de Sec fetele şi flăcăii rămăşi necăsătoriţi în câşlegile de iarnă erau luaţi în
derâdere în cadrul unui obicei numit strigările de peste sat. Flăcăii se adunau în cete, se urcau pe
înălţimile satului de unde slobozeau roţi mari din paie aprinse şi-i satirizau, prin strigături sub formă
de dialog, pe cei rămăşi necăsătoriţi.
Prima zi de după Lăsatul Secului se numea Lunea curată, zi în care femeile nu lucrau nimic în afară
de spălatul ritual al vaselor pe care, mai apoi, le urcau în podul caselor. Tot în această zi, după
petrecerea bahică nocturnă, unul dintre membrii familiei se scula mai de dimineaţă, luă faţa de masă cu
firimiturile rămase de la ospăţ, ieşea cu ea afară şi arunca resturile de mâncare păsărilor din curte
zicând: "Veniţi păsări să va dau şi vouă din bucatele mele cu care prind postul, dar şi voi să prindeţi
post de la bucatele de vară". Acest ritual avea scop profilactic şi apotropaic, de apărare a viitoarelor
recolte de atacul păsărilor.
Fiecare zonă are obiceiurile şi tradiţiile sale ,dar una care mi-a captat atenţia, datorită faptului că am
şi copilărit este Transilvania – Sebesul de Jos. Voi începe prin a prezenţa frumoasă poveste a satului
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printr-o legendă a Sebesului de Jos. E culeasă de la părinţii părinţiilor noştri, povestită în şezători şi
clăci. Legendă e legată de plaiurile lui Făt şi Ionel cu izvoarele lor coborând în pârăie, săltând din
stânca, iar când scapă din inclesterea lor se unesc Între Râuri.
Astfel, în legendă Sebesului de Jos, fac să trăiască doi băieţi şi o faţa , mai bine zis trei fraţi: Ionel,
Făt şi Sebesana.
Apare mai târziu în acest basm, pădurea cu partea de munte sălbatică, prăpăstioasă,întunecată-plaiul
lui Făt, iar râul Făt sparge cu cascadele clocotind,în stânci , drum pentru apă rece şi cristalină şi apoi se
îndreaptă înduioşat la vale în îmbrăţişarea fratelui Ionel. Uniti,cei doi coboară răsunând valea ca o
sârbă ce se întinde veselă spre Sebesana. Înainte de îmbrăţişarea cu pământul satului,ei strigă de
bucurie. Aici râul formează o cascada, ultima căreia i se zice azi „vajoiul” aici se naşte
sebesanul,curat,răzvrătit departe,dar liniştit acasă.
Că o săgeată, râul după ce a trecut prin sat, străbate lunca pentru a se întâlni cu râul Sebesul de Sus
şi apoi cu Oltul,străbate Carpatii spre şesurile României până la Dunăre.
De veacuri sătul Sebesul de Jos stă în această frumoasă aşezare la poalelel munţilor,în unduirea
codrului şi în cântecul râului bătrân,liniştit că Ionel,dar napraznic că Făt când e furtuna,prăvălind
stânci şi copaci,care sunt duşi la vale înspăimântând pe sebeşenii care au uitat trecutul şi jertfele celor
dintâi oameni de aici, care au trăit şi murit pentru fericirea şi bunăstarea celor ce au urmat.
Una din Sărbătorile cele mai frumoase este Sfântă Sărbătoare a Paştelui în care Postul Paştelui se
încheie cu Săptămână Mare, a patimilor lui Hristos. În Săptămână Mare se face curăţenie generală în
gospodării. Curţile sunt măturate, şurile sunt curăţate de gunoaie, gardurile sunt reparate, şanţurile
sunt curăţate de nămol şi adâncite. Casele trebuie să strălucească de curăţenie pentru că ele "te
blestemă dacă Pastile le prind necurăţate".
În lunea Săptămânii Mari se scoate totul la aerisit, se lipesc şi se văruiesc casele iar mobilierul este
spălat şi reparat.Până miercuri, inclusiv, sunt permise muncile în câmp. După această zi bărbaţii
trebăluiesc pe lângă casa, ajutandu-şi nevestele la treburile gospodăreşti.În Joia Mare, e ziua slujbelor
speciale dedicate morţilor, fiecare familie duce la biserică colaci, prescuri, vin, miere de albine şi fructe
pentru a fi sfinţite şi împărţite, apoi, de sufletul morţilor, parte preotului, parte sătenilor aflaţi la
biserică, în cimitir sau pe la casele lor.
Conform tradiţiei, în noaptea ce premerge Joia Mare sau în dimineaţă acestei zile se deschid
mormintele şi sufletele morţilor se întorc la casele lor.. Focurile de Joi-Mari erau ruguri funerare
aprinse pentru fiecare mort în parte sau pentru toţi morţii din familie şi reprezentau o replică
precreştină la înhumarea creştină din Vinerea Mare. Joia Mare este ziua în care, de regulă, se prepară
cele mai importante copturi pascale: pască,cozonacii cu mâc şi nucă.
Ultima vineri din Postul Mare este numită Vinerea Patimilor.Conform tradiţiei creştine, este, ziua
în care Iisus a fost răstignit şi a murit pe cruce pentru răscumpărarea neamului omenesc de sub jugul
pactului strămoşesc. Din această cauza Vinerea Mare este zi de post negru. Vineri dimineaţă sunt
chemate văduvele din sat pentru a pregăti mormântul Domnului Iisus Hristos. După-amiază,tot sătul
vine la slujba că apoi să se înconjoare biserică de 3 ori, că apoi să înceapă priveghiul.
Tot satul este cuprins de linişte şi doar reflectoarele luminează măreaţă biserică aflată pe deal, acum,
în doliu.
Sâmbătă este ultima zi de pregătire a Păştilor, când femeile trebuie să pregătească marea majoritate
a mâncărilor, să deretice prin încăperi şi să facă ultimele retuşuri la hainele noi pe care urmau să le
îmbrace în zilele de Paşti. De obicei, în Sâmbătă Mare are loc şi sacrificiul mielului, din carnea căruia
se pregătesc mâncări tradiţionale: drobul, friptura şi păstrăvul.
Sâmbătă seara, fiecare sebeşean cu lumânare în mâna vine la biserică pentru a primi lumina Sfântă şi
Sfintele Paşti. După ce se termină slujba, sătenii se strâng în mijlocul satului pentru a face schimb de
urări „Hristos a-nviat!” „Adevărat a-nviat!”.
Alte obiceiuri şi tradiţii care mi-au captat atenţia ar fi că în Bucovina, fetele se duc în noaptea de
Înviere în clopotniţă şi spală limba clopotului cu apă neîncepută. Cu această apă se spălă pe faţa în
zorii zilei de Paşti, ca să fie frumoase tot anul şi aşa cum aleargă oamenii la Înviere când se trag
clopotele la biserică, aşa să alerge şi feciorii la ele. Flăcăii trebuie să se ducă cu flori la casele unde
locuiesc fetele care le sunt cele mai dragi, iar ele, pentru a îşi arăta consimţământul la sentimentele lor,
trebuie să le oferă un ou roşu.
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În zona Campulung Moldovenesc, datină se deosebeşte prin complexitatea simbolurilor, a credinţei
în puterea miraculoasă a rugăciunii de binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei de duminică,
credincioşii ies în curtea bisericii, se aşază în formă de cerc, purtând lumânările aprinse în mâna, în
aşteptarea preotului care să sfinţească şi să bine-cuvânteze bucatele din coşul pascal. În faţa fiecărui
gospodar este pregătit un astfel de coş, după orânduială strămoşilor.
În coşul acoperit cu un şervet ţesut cu model specific zonei sunt aşezate, pe o farfurie, simbolurile
bucuriei pentru tot anul: seminţe de mâc (ce vor fi aruncate în rău pentru a alunga secetă), sare (ce va fi
păstrată pentru a aduce belşug), zahăr (folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), făină(pentru că rodul
grâului să fie bogat), ceapă şi usturoi (cu rol de protecţie împotriva insectelor).
Deasupra acestei farfurii se aseaza pască, şuncă, brânză, ouăle roşii, dar şi ouăle încondeiate, bani,
flori, peşte afumat, sfeclă roşie cu hrean, şi prăjituri. După sfinţirea acestui coş pascal, ritualul de Paşti
se continuă în familie.
La Călăraşi, la slujba de Înviere, credincioşii aduc în coşul pascal, pentru binecuvântare, ouă roşii,
cozonoc şi cocoşi albi. Cocoşii sunt crescuţi anume pentru împlinirea acestei tradiţii. Ei vestesc miezul
nopţii: datină din străbuni spune că, atunci când cocoşii cântă, Hristos a înviat! Cel mai norocos este
gospodarul al cărui cocoş cântă primul. Este un semn că, în anul respectiv, în casa lui va fi belşug.
După slujba, cocoşii sunt dăruiţi oamenilor săraci.
O foarte frumoasă datină se păstrează în Maramures, zona Lapusului. Dimineaţa în prima zi de
Paşti, copiii(până la vârsta de 9 ani) merg la prieteni şi la vecini să le anunţe Învierea Domnului. Gazdă
dăruieşte fiecărui urător un ou roşu. La plecare, copiii mulţumesc pentru dar şi urează gospodarilor
"Sărbători fericite!". La această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi de un băiat, pentru că
în acea gospodărie să nu fie discordie tot restul anului.
În Banat, la micul dejun din prima zi de Paşti, se practică tradiţia tămâierii bucatelor. Apoi, fiecare
mesean primeşte o linguriţă de paşti (vin+pâine sfinţite). În meniul acestei mese festive se include
ciolanul de porc fiert, ouă albe şi mâncăruri tradiţionale, după acestea se continuă masă cu friptura de
miel.
În Ţară Moţilor, în noaptea de Paşti se ia toacă de la biserică, se duce în cimitir şi este păzită de
feciori. Iar dacă nu au păzit-o bine, şi a fost furată, sunt pedepsiţi că a două zi să dea un ospăţ, adică
mâncăruri şi băuturi din care se înfruptă atât "hoţii", cât şi "păgubaşii". Dacă aceia care au încercat să
fure toacă nu au reuşit, atunci ei vor fi cei care vor plăti ospăţul.
În Ţară Bârsei, în jurul Brasovului, se face o petrecere care adună întreaga comunitate – obiceiul
Junii Brasovului. Grupurile de tineri, organizate asemeni cetelor de căluşari sau de colindători, cu
vătaf şi casier, strâng ouă de la tinerele fete, după care se merge către Pietrele lui Solomon, la picnic,
unde vor avea loc întreceri. Cea mai cunoscută şi îndrăgită dintre ele este aruncarea buzduganului.
În Moldova, în dimineaţa următoare după noaptea Învierii se pune un ou roşu şi unul alb într-un
bol cu apă ce trebuie să conţină monezi, copii trebuie să-şi clătească faţa cu apă şi să-şi atingă obrajii cu
oualele pentru a avea un an plin de bogăţii.
Pe lângă tradiţii şi obiceiuri avem şi câteva simboluri pascale.Ouăle simbolizează mormintul lui
Iisus Hristos, care s-a deschis la învierea să din morţi. De aceea, cind sparg ouăle prin ciocnire, dar şi
cind se salută creştinii îşi spun: “Hristos a înviat! Adevărat a înviat!”. Culoarea roşie a oualelor
simbolizează singele lui Iisus care s-a scurs pe cruce pentru mintuirea lumii. Există credinţă că cei care
ciocnesc se intilnesc pe lumea cealaltă. Ouăle simbolizează şi reîntinerirea, primăvară. În Egiptul antic,
oul era simbolul legământului vieţii şi reprezenta, totodată, sicriul ori camera mortuară. În tradiţia
populară de la noi, ouăle de Paşti sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, protejează
animalele din gospodărie, te apară de rele.
Originea colorării ouălor se pierde în negură epocii precreştine, din timpurile când Anul Nou se
sărbătorea la echinocţiul de primăvară. Ele erau date în dar, că simbol al echilibrului, creaţiei şi
fecundităţii. Şi la români, colorate în roşu, ouăle făceau parte dintre darurile sărbătorii lui Janus şi erau
folosite la diferite jocuri şi ceremonii religioase. Obiceiul colorării ouălor s-a transmis creştinilor şi
este înca practicat mai ales la popoarele Europei şi Asiei. Spre deosebire de alte ţări ale Europei, unde
obiceiul s-a restrâns sau a dispărut, la români a înflorit, atingând culmile artei prin tehnică, materiale,
simbolică motivelor şi perfecţiunea realizării.
Ouăle “încondeiate” (“împistrite” sau “muncite”) s-au constituit, la români, într-o mărturie a
datinilor, credinţelor şi obiceiurilor pascale, integrandu-se între elementele de o deosebită valoare ale
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culturii spirituale populare, care definesc particularităţile etnice ale poporului nostru. Folclorul
conservă mai multe legende creştine care explica de ce se înrosesc ouăle de Paşti şi de ce ele au devenit
simbolul sărbătorii Învierii Domnului. Cea mai răspândită relatează că Maică Domnului, care venise
să-şi plângă fiul răstignit, a pus coşul cu ouă lângă cruce şi acestea s-au înrosit de la sângele care picură
din rănile lui Isus. Domnul, văzând că ouăle s-au înrosit, a spus celor de faţa: “De acum înainte să
faceţi şi voi ouă roşii şi împestriţate întru aducere aminte de răstignirea mea, după cum am făcut şi eu
astăzi”.
Ciocnitul ouălor semnifică sacrificiul divinităţii primordiale şi se face după reguli precise: persoană
mai în vârsta (de obicei bărbatul) ciocneşte capul oului de capul oului ţinut în mâna de partener, în
timp ce rosteşte cunoscută formula , la care se răspunde.
Gospodinele coc, o singură dată pe an, de Sfintele Paşti, pască. Această are o formă rotundă, pentru
că se crede că scutecele lui Hristos au fost rotunde. Având la mijloc o cruce, pască este împodobită pe
mărgini cu aluat împletit.
Mielul îl simbolizează chiar pe Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru păcatele lumii şi a murit pe cruce
că un miel nevinovat. Mielul este simbolul lui Iisusi în întreaga tradiţie creştină. Rugăciunile pentru
binecuvântarea mieilor datează din secolul al VII-lea. Ulterior, mielul fript a devenit un fel principal
pe masă de Paste a tuturor creştinilor. În Europa sunt foarte populări şi mieii din unt, paste sau zahăr.
Se presupune că Iepuraşul de Paşti îşi are originea în credinţele pre-cristiane ale fertilităţii. Iepurele,
cel mai fertil animal, era văzut că un simbol al renaşterii întregii naturi în această perioadă a
primăverii. Prima apariţie a iepuraşului că simbol al Paştelui a avut loc în Germania, apărând
menţionat în cărţi în jurul anului 1500. Primii iepuraşi comestibili au fost făcuţi tot în Germania, la
începutul secolului 17, din aluat şi zahăr. În Americă, tradiţia iepuraşului de Paşti care aduce cadouri
ouă vopsite copiilor cuminţi a fost adusă de emigranţii germani. Astfel, iepuraşul de Paşti a fost
alăturat lui Moş Crăciun în inimile copiilor din lumea întreaga.
În încheiere aş dori să menţionez că Sfântă Sărbătoare de Paşti este una dintre cele mai mari
sărbători şi nu are numai o semnificaţie religioasă, ci şi una de reunire a familiilor, de împăcare şi
bucurie.
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Stroia Romina-Camelia
Grădiniţa cu P.P. nr. 42, Sibiu
Tradiţiile, obiceiurile, cultura şi istoria definesc un popor sau o comunitate. Indiferent de
influenţele sau presiunile vremurilor, datinile au rămas neschimbate, iar spiritul poporului român,
liber şi neînfrânt. Fiecare zonă din ţară are un potenţial cultural fantastic cu care oamenii locului, şi nu
numai, se identifică. Mărginimea Sibiului oferă locuitorilor săi o moştenire culturală, etnologică,
arhitecturală şi istorică unică. Această regiune abundă de comori tradiţionale şi de obiceiuri străvechi
legate de principalele activităţi ale locuitorilor şi de diferite momente cruciale din viaţa şi existenţa
sătenilor: naşterea, nunta, moartea, sărbătorile creştineşti, oieritul, păstoritul, dulgheritul, ţesutul,
secerişul, pictura pe sticlă etc.
O parte din datinile străvechi ale locului există doar în amintirea bătrânilor satului, dar multe altele
se perpetuează şi în zilele noastre. Curiozitatea inerentă a copiilor, dorinţa ţăranilor autentici de a
respecta cutumele, precum şi interesul crescut al turiştilor, duc la conservarea, susţinerea şi menţinerea
obiceiurilor şi tradiţiilor specifice Mărginimii Sibiului. Astfel că, oamenii se raportează realităţii
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rurale, păstrând vii şi doar pe alocuri modificate şi adaptate vremurilor, tradiţiile şi obiceiurile vieţii la
ţară.
Este extrem de important şi modul în care oamenii păstrează şi transmit obiceiurile din generaţie în
generaţie. Unii dintre ei păstrează graiul autentic, preocupările şi tradiţiile nealterate, alţii îmbracă cu
mândrie portul popular în zi de sărbătoare creştină şi gătesc mâncăruri gustoase şi specifice după reţete
autentice, cunoscute de la bătrânele gospodine ale satului (tochitură la ceaun cu mămăligă, sarmale,
plăcinte cu brânză de burduf, ciorbă acră cu tarhon şi găluşte de gris, scoverzi din aluat de pâine, drob
de miel, cozonaci etc.). Păstrarea şi continuarea tradiţiilor şi a obiceiurilor ne oferă bucurie, desfătare
şi ne apropie de divinitate, prin caracterul religios al ritualurilor şi sărbătorilor tradiţionale. Tocmai
aceste tradiţii şi obiceiuri autentice evidenţiază caracterul unic şi ales al poporului român.
Tradiţiile şi obiceiurile legate de sărbătorile creştine precum Crăciunul şi Paştile aduc în sufletul
nostru sentimente nobile de credinţă, respect pentru datină şi străbuni, ne îndeamnă la generozitate şi
bunătate.
În Mărginimea Sibiului, sărbătoarea creştină a Paştilor capătă valenţe şi valori deosebite, fiind
considerată de mulţi credincioşi cel mai important eveniment religios de peste an. Pregătirea
oamenilor pentru sărbătoarea Sfintelor Paşti începe cu mult timp înainte, în majoritatea gospodăriilor.
Cei mai mulţi dintre săteni cunosc şi respectă tradiţiile şi obiceiurile locului: mănâncă de post pe
toată perioada Postului Mare, merg la Biserică la Sfânta Liturghie, miercuri, vineri şi duminică,
consumă peşte în 25 martie de Buna Vestire, la Florii şi în Joia Mare, hopăiţează duminica dinaintea
începerii postului (Lăsatul Secului), curăţă casa şi gospodăria, prind copiii-veri în prima sâmbătă din
post, îi pomenesc pe cei decedaţi în fiecare sâmbătă, duc crenguţe de salcie şi aprind lumânări la
morminte în sâmbăta Floriilor, se spovedesc şi se împărtăşesc preotului la biserică în Săptămâna Mare,
înroşesc ouăle în Joia Verde, pregătesc mâncăruri tradiţionale (cozonac, drob de miel, sarmale),
participă la biserică la Denia celor 12 Evanghelii din Joia Mare (pe parcursul căreia oamenii fac câte un
nod pentru fiecare Evanghelie pe un şnur, iar în momente de cumpănă şi greutăţi desfac câte un nod),
merg cu lumini la morminte, participă la slujba din Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor, iau lumină de
la preot, apoi înconjoară Biserica de trei ori (Prohodul Mare). Lumina din Vinerea Mare se aduce în
casă, se lasă să ardă în casă, în troaca cu făină pregătită pentru pâine, iar după o jumătate de oră, se
stinge, urmând să fie folosită în Noaptea Sfântă a Învierii Domnului. Sâmbăta Mare este ultima zi
dedicată prăgătirilor, gospodinele gătind mâncăruri specifice din mielul sacrificat (drob şi friptură),
curăţă casa, îşi pregătesc coşul cu bunătăţi ce urmează să fie dus la biserică, pentru sfinţire şi hainele
noi pentru toţi membri familiei. Tot în Sâmbăta Mare, credincioşii taie pâinea la biserică în bucăţi şi o
aşează în vase mari, noi, apoi toarnă vin. Slujba din noaptea Învierii începe la ora 12 şi durează trei
ore. Preotul sfinţeşte Paştile (pâinea şi vinul), iar la sfârşitul slujbei de Înviere credincioşii primesc
Paşti, se închină, şi pornesc spre casele lor pentru a sărbători Sfintele Paşti, salutându-se cu „Hristos a
Înviat!” sau răspunzând cu „Adevărat a Înviat!”
Pe lângă tradiţiile şi obiceiurile pe care oamenii le respectă în zona Mărginimii Sibiului, există şi
interdicţii sau oprelişti pe care creştinii le iau în considerare: nu organizează nunţi sau petreceri, nu
mănâncă ouă, lapte, carne, nu sădesc în Joia Mare, nu consumă oţet, în special în Săptămâna Mare, nu
se ceartă, nu folosesc toporul şi nu bat cuie în Vinerea Mare, nu păşesc cu picioarele goale în prima zi
de Paşti, nu mănâncă ouă înroşite decât după ce iau Paşti Sfinţite (pâine şi vin) şi spun de trei ori
„Hristos a Înviat!”.
Voi prezenta pe scurt o parte din obiceiurile şi tradiţiile specifice Sfintelor Sărbători de Paşti din
zona Mărginimii Sibiului, respectiv din Orlat, care se păstrează şi în zilele noastre („Hopăiţatul”,
„Prinsul verilor şi văruţelor”, „Hintărul”, „Vopsitul ouălor în Joia Verde”).
„Hopăiţatul”- Duminica, în ajun de Lăsatul Secului pentru postul Paştilor, după asfinţitul soarelui,
copii mici şi mari se duc pe un deal din apropierea comunei, pentru a „hopăiţa”, după obiceiul din
bătrâni. Copiii au „hopăiţele” pregătite dinainte. Într-un par rotund şi lung, despicat la capătul mai
subţire, se îndesau paie, cât de multe, după care parul se lega cu sârmă. Acest mod de pregătire a
„hopăiţelor” se folosea cu mulţi ani în urmă. În zilele noastre, „hopăiţa” se face din cârpe şi cauciucuri
sparte sau uzate, legate cu sârmă şi tăvălite prin gaz sau motorină. După ce şi-au ales locul potrivit (de
regulă, un deal), când se întunecă afară, oamenii încing un foc de tabără, cu lemne şi cu cauciucuri
vechi, din care îşi aprind „hopăiţele”, le învărtesc deasupra capului şi strigă de la unul la celălalt, ca şi
cum ar striga de pe un deal pe altul:
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„- Alimori, Mori,
- Ce ţi-i, Mori!?
- M-o trimis!
- Cine te-o trimis ?
- M-o trimis Gheorghiţă,
Să-i fac un pai de cercel
Pân’ la Mărie su’ păcel”.
După o săptămână, la Lăsatul Secului de brânză, ouă şi lapte se repetă din nou „hopăiţatul”. În
jurul focului, fetele îndeamnă pe cei prezenţi la plăcinte cu brânză, iar băieţii mai mari şi mai curajoşi
se întrec în învârtitul „hopăiţelor”, făcând roata de foc mai mare, ca să îndepărteze spiritele şi
duhurile rele, din preajma oamenilor. Băieţii mai curajoşi, pregătiţi de însurătoare, sar de trei ori peste
foc, pentru a-şi încerca curajul şi a se curăţa de făcături.
Când se mai linişteşte focul, tinerii care participă, „încing un joc de-ţi ard călcâiele numai când îi
vezi şi auzi cum chiuie şi rostesc strigături deocheate şi pline de tâlc”. În anii trecuţi, după ce se
termina „hopăiţatul”, se organiza un bal la „Căminul Cultural” unde localnicii jucau şi se distrau cât
pentru tot Postul.
„Prinsul verilor şi văruţelor”- În fiecare an în prima sâmbătă din Postul Paştilor se sărbătoreşte
Sfântul Toader. La sat se mai păstrează obiceiul „Prinderea Verilor şi Văruţelor”. Copiii ies în mijlocul
naturii, într-o grădină. Aici, fiecare primesc câte un colăcel, pe care îl agaţă într-un pom; formează un
cerc mare în jurul pomului şi intonează cântece specifice acestui obicei cum ar fi:
„Sân’ Toadere, Sân’ Toadere,
Creşte părul fetelor
Ca cosiţa iepelor.
- Vere, vere, cu cine te prinzi, vere?
- Cu tine şi cu Dumnezeu,
Şi cu colăcelul meu.”,
apoi scutură pomul de trei ori. Copiii ai căror colăcei s-au desprins din pom după prima scuturare,
sunt veri primari, cei ai căror colăcei au căzut după a doua scuturare sunt veri de-al doilea, iar copiii ai
căror colăcei au căzut la ultima scuturare, sunt veri sau văruţe de-al treilea. Colăceii care nu s-au
desprins din pom, rămân ai „găzdoaielor”.
„Hintărul”- Aceasta este o tradiţie care se respecta pe vremea bunicilor. În duminicile din Postul
Paştilor, după amiaza, deoarece nu era voie să se facă joc sau bal, „ficiorii” şi fetele se strângeau pe câte
un deal din Orlat, numit „grui”, „roghină”, sau „câmpşor” şi jucau un joc numit „hintărul”. Fiecare
„ficior” îşi lua o fată şi o ţinea de mână. În spatele lor, mai erau „ficiori” şi fete ţinându-se de mână,
formând un şir cât mai lung, în funcţie de numărul de participanţi la joc. Un băiat singur se punea în
faţa tuturor şi striga: „hintăr”. Prima pereche, la auzul acestei comenzi, fugea în direcţii diferite, iar
fetei, dacă îi plăcea de „ficiorul” care o ţinea de mână, se lăsa prinsă de el, iar dacă nu îi plăcea, se lăsa
prinsă de cel care a strigat „hintăr”. Jocul se repeta până când tuturor perechilor le venea rândul la joc
cel puţin o dată.
„Vopsitul ouălor în Joia Mare”- este un obicei care se păstrează cu regularitate în zilele noastre, în
majoritatea caselor românilor. Obiceiul specific zonei Mărginimii Sibiului, este vopsitul ouălor în Joia
Verde, în foi de ceapă roşie. Se fierb în apă foile de ceapă roşie, până când apa se colorează. Se
introduc, apoi, în apă, ouăle crude şi se fierb cinci minute. Se scot ouăle care deja s-au colorat, se lasă la
răcit, se ung cu o bucată de slănină, pentru a le da un luciu natural şi se aşează într-un coşuleţ cu
nuiele. Un alt obicei al locului, este şi vopsitul ouălor în ciorap. Se lipesc cu apă diverse forme de
frunzuliţe (coada şoricelului, trifoi) pe ouă, se învelesc ouăle în ciorap, şi se introduc fie în apa cu
vopsea specială, fie în apa colorată natural cu foi de ceapă roşie, se fierb ouăle, se scot din apă, se taie
ciorapul, rămânând forma frunzuliţei imprimată pe oul colorat. La final, ouăle se ung cu slănină,
pentru a luci.
Tradiţiile şi obiceiurile de Paşti din zona Mărginimii Sibiului dobândesc o însemnătate remarcabilă,
în raport cu setul de valori umane existente într-o societate, cu păstrarea identităţii spirituale,
culturale, religioase şi cu răspândirea conştinentă a moştenirii obţinute de la străbunii noştri.
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Tradiţii si obiceiuri de Paşte în Gorj
Prof. Stǎnilǎ Ionela-Lavinia
Grǎdiniţa cu program normal Copǎcioasa
Paştele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creştine, care comemorează
evenimentul fundamental al creştinismului, Învierea lui Isus Hristos, considerat Fiul lui Dumnezeu în
religiile creştine, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare.
Paştele înseamnă pentru fiecare dintre noi un moment de reîntoarcere la tradiţii, la origini şi la
obiceiurile vechi de sute de ani. Deşi trăim în secolul vitezei şi nu mai avem răbdare sau timp să ne
conformăm vechilor tradiţii, există şi zone unde acestea au rămas neschimbate, şi anume, la sat . Ca şi
în alte zone ale ţării şi aici există tradiţii specifice, care sunt moştenite de sute de ani şi încă se respectă
de către bătrâni, mai ales în Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor.
Satul nostru păstrează câteva tradiţii deosebite pentru joia mare şi anume: în această zi oamenii
merg la biserică pentru a se spovedi şi împărtăşi, iar copiii merg să se grijească. Noi mergem cu copiii
de la grădiniţă la biserică, unde asistă la slujbă, apoi se grijesc.
Tot joi este şi ziua de pomenire a Morţilor (ultima din Postul Mare), iar oamenii duc la biserică
mâncare şi băutură (pachete) pentru a se sfinţi şi a se da de pomană. În această zi se dau de pomană
pentru morţi pahare sau căni cu vin şi colac, iar de cană se prind flori din grădină. Seara, la denie,
femeile duc la biserică căni care se umplu cu vin şi se sfinţesc de preot, apoi se dau de pomană pentru
morţi. La denia de joi lumea îngenunchează de 12 ori , fiindcă se citesc 12 evanghelii. După isprăvirea
fiecăreia , ţârcovnicul stinge câte o lumânare dintre cele 12 aprinse. Femeile au la ele o sfoară şi la
sfârşitul fiecărei evanghelii fac câte un nod pe sfoară .La sfârşitul slujbei sunt 12 noduri .Cu ea se
încingeau copiii bolnavi de friguri şi femeile însărcinate , când nu puteau să nască .
Vinerea mare, este numită şi Vinerea Paştilor sau Vinerea Seacă deoarece în această zi, oamenii ţin
post negru cu credinţă că vor fi feriţi de toate bolile si necazurile. La Gorj ,vinerea din Săptămâna
Patimilor se numeşte Vinerea Ouălelor. Alexandru Odobescu consemna că la Broşteni număratul
ouălelor se face de către femei. Neştiutoare de carte, la fiecare 10 ouă numărate, făceau un semn cu
cărbunele.Tot în această zi, serbată prin nelucrare, femeile din Novaci, Stăneşti, Preajba numărau
jurebiile toarse toată iarna.
La Şipot se vopseau ouăle strânse în Postul Mare şi apoi erau puse în pelin verde.
La Runcu ouăle se roşau cu roibă ( plantă), la Turceni în ziua de vineri ouăle se îngălbeneau iar
sâmbăta se roşau cu rădăcină de roibă.
În această zi este interzisă orice fel de muncă (casnică sau fizică), spunându-se că totul se va usca, va
seca. Dar mai presus de toate aceste interdicţii această zi este deosebită prin Denia Prohodului, una
dintre cele mai spectaculoase denii şi ducerea de flori la biserică pentru Iisus Hristos.După ora 18 se
merge la biserică cu flori, se cântă Prohodul. Tineri şi bătrâni cântă laolaltă, apoi se ia lumină şi se
înconjoară biserica cu Sfântul Epitaf având lumânarea aprinsă. După procesiunea din jurul bisericii, se
împart flori pe care oamenii le pun acasă la icoane. Sfântul Epitaf este aşezat pe Sfânta Masă din altar,
unde rămâne până la Înălţare. La Drăgoieni , dar şi în alte sate, în timp ce stăteau în genunchi la
înconjurarea bisericii, cu lumânările aprinse, date de pomană pentru aceia care au murit fără lumânare,
femeile smulgeau iarbă să o dea la găinile de acasă, în speranţa că nu se vor îmbolnăvi şi vor avea ouă
mai multe.
În satele Gorjului, după prohod oamenii se retrag la crucile morţilor din cimitir unde aprind
lumânări şi “se cântă” ( bocesc) pe morţi în credinţa că acest bocet este auzit de morţi.
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Pe Valea Jaleşului , de la biserică oamenii se întorceau acasă cu lumânările aprinse şi nimeni nu
intra înăuntru până nu înconjurau casa, ca să fie ferită de boli, să fie bine tot anul şi să se prăsească
vitele, păsările, etc. Aceste lumânări se păstrează la icoană, aprinzându-se de câte ori e pericol de
furtună, ori de trăznet, ori pentru a feri casa şi gospodăria de boli .Acest obicei al păstrării lumânării (
după ce se stinge în pragul uşii) este prezent şi la Stăneşti, Scoarţa etc.
În Vinerea Patimilor era bine să ţii post negru .La Runcu, oamenii ajunau şi în ziua de sâmbătă , la
Borăscu, în sâmbăta Paştelor nu se mânca usturoi , nici ceapă să nu se împută Paştele.
În Sâmbăta Mare, femeile pregătesc cea mai mare parte a bucatelor tradiţionale (miel, drob,
cozonaci, sarmale, piftie, etc) şi cel mai important ouăle roşii care nu pot lipsi de pe masa nici unui
român şi bun creştin. Încă mai sunt femei care vopsesc ouăle cu foi de ceapă, cu flori de tei şi nu
folosesc vopselele din comerţ. După ce se vopsesc ouălele se ung cu grăsime de raţă ca să lucească.Tot
astăzi se sacrifică mieii. Sâmbătă seara fiecare gospodină îşi pregăteşte coşul ce urmează a fi dus la
biserică pentru sfinţire. La Stăneşti mijlocul bisericii se umple de coşuri . Fiecare coş are o lumânare
aprinsă tot timpul slujbei de Paşte. Preotul sfinţeşte fiecare coş, apoi fiecare familie îsi aşterne un
ştergar ĺângă mormântul unde îşi are morţii şi aici dă pachete de pomană, ciocnesc ouă cu vecinii şi
mănâncă prima dată peşte. Pentru a fii iute ca peştele. La Ursaţi fiecare familie are masa lui la biserică
şi în dimineaţa de Paşte, după ce iau sfintele Paşte fiecare îşi aşterne masa şi îşi invită vecinii, prietenii
să ciocnescă ouă şi să manânce împreună. Şi aici este obiceiul de a mânca peşte prima dată.
În Duminica Învierii, obiceiul este ca să purtăm haine noi, dimineaţa să ne spălăm pe faţă cu apa
din vasul în care s-a pus un ban de argint. La ieşirea din casă se pun brazde de iarbă pe care trebuie să
calci încălţat pentru a fii sănătos tot anul.
Înainte de a merge la slujba de Înviere (care începe la doisprezece noaptea),oamenii merg la
morminte pentru a da lumină şi celor adormiţi, iar crucile şi tot cimitirul este luminat de candele şi
lumânări. Apoi toţi oamenii intră în biserică pentru a participa la slujba de Învierea Domnului şi a lua
sfintele Paşti. În Gorj este obiceiul ca să mănânci prima dată în dimineaţa de Paşte, după slujbă, peşte
pentru a fi tot anul iute şi puternic (ca şi peştii). Se ciocnesc ouă spunându-se “ Hristos a înviat !”,
“Adevărat a înviat !” , se dau colaci de pomană, apoi fiecare merge acasă pentru a mânca bunătăţile
pregătite. Femeia nu mănâncă până nu dă de pomană din toate bunătăţile pregătite pentru morţii
casei. În ziua de Paşte nu se doarme. Cine doarme în ziua de Paşte i se fură sfintele Paşte şi dupăamiaza trebuie să meargă la biserică să ia iar Paşte.
Din ziua de Paşte şi până la Înălţare salutul devine “Hristos a înviat!” – “Adevărat a înviat!”.
Este bine ca preşcolarii să cunoască toate aceste tradiţii şi obiceiuri,deoarece îşi îmbogăţesc
orizontul de cunoştinţe , îşi dezvoltă emoţii şi sentimente puternice , contribuie din plin la educarea
sentimentelor de dragoste şi admiraţie , mândrie şi respect faţă de comorile creaţiei populare .Totodată
le cultivă trăsăturile de personalitate caracteristice omului nou de care are nevoie societatea noastră de
astăzi .Copiii trebuie să continuie tradiţiile, datinile şi obiceiurile păstrate cu sfinţenie de poporul
român. În Săptămâna Mare, la grădiniţă planific activităţi dedicate obiceiurilor şi tradiţiilor de Paşte,
avem activităţi cu preotul, mergem la biserică , realizăm lucrări şi felicitări specifice sărbătorii de Paşte,
învăţăm poezii, colinde, în cadrul parteneriatului cu biserica avem o acţiune umanitară în care copiii
dăruiesc copiilor neajutoraţi din comună jucării, haine pentru Paşte şi altele în funcţie de posibilităţile
fiecărei familii. Copiii desenează , pictează, confecţionează felicitări pe care le dau părinţilor, rudelor,
prietenilor cu ocazia Paştelui. Seara, la Denii ei merg cu părinţii sau bunicii la biserică şi sunt foarte
impresionaţi de atmosfera din biserică, de tot ceea ce se întâmplă la biserică. Copiii mai mari căntă
Prohodul.
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Tradiţii şi obiceiuri de Sfintele Paşti
Stroble Ana – Adriana
Profesor învăţământ primar, Şcoala Gimnazială Blăjel, jud.Sibiu
Ziua Învierii să ne luminăm cu prăznuirea şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm şi să zicem fraţilor şi
celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru Înviere şi aşa să cântăm: „Hristos a înviat din morţi , cu
moartea pre moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.”
În fiecare primăvară, când întreaga natură renaşte la viaţă şi mulţimea florilor ne arată puterea
dragostei şi bunătatea lui Dumnezeu aştept împreună cu familia şi copiii mei să ne pregătim pentru cea
mai mare sărbătoare a întregii creştinătăţi – Învierea Domnului.
Odată cu începerea postului Sfintelor Paşti (postul despătimirii), zi de zi îi îndemn pe elevi să se
învrednicească de „igiena minţii” (postul sufletesc), să facă tot mai multe fapte bune şi mai ales
rugăciune şi milostenie.
Totodată facem coroniţe pentru Florii. Desenăm şi pictăm ouă pentru Sfintele Paşti, dar mai ales
mergem la Sfânta Biserică să ne spovedim si să ne împărtăşim cu Sfântul Trup şi Sfântul Sânge al
Domnului Iisus.
Îi învăţ că aşa cum ne înflorim casele, ajutând- o pe mama la curăţenie , decorarea camerelor,
vopsirea ouălor, aşteptând cadourile de la Iepuraş, mai mult trebuie să ne înflorim inimile în dragoste
şi curăţenie să ne putem împărtăşi curaţi sufleteşte nu numai trupeşte.
În Săptămâna Mare mai ales trebuie să participăm la slujbe, să postim să ne rugăm mai mult şi să
încercăm să fim mai buni unii cu alţii. Cu lumina Învierii în suflete şi cu făclii în mâini, înconjuraţi de
Sfintele icoane, să luăm parte la sfânta slujbă a Învierii şi să ne bucurăm alături de cei dragi, de
sărbătoarea fără pereche a creştinilor ortodocşi, care ne umple de bucurie şi de lumină. După
participarea la Slujba Învierii, cu lumânările aprinse şi Sfintele Paşti ne îndreptăm spre casă, ne asezăm
la masă în familie şi ciocnim ouă roşii.
A doua zi de Pasti după ce venim de la Biserică vin băieţii la udat fetele. În trecut baietii udau fetele
cu apa proaspătă de fântână. Mai recent au început să folosească apa de colonie si parfum. Fetele îi
asteaptă acasă îmbracate frumos si le ofera ouă roşii si cozonac. Se zice ca niciunei fete nu îi va merge
bine anul respectiv daca nu este udata
Prin Învierea Sa din morţi, Mântuitorul ne dă speranţa şi certitudinea că noi toţi vom învia.
Cu smerenie şi cu evlavie, aşa ne arătăm dragostea noastră către blândul şi bunul Iisus Care trecând
prin moarte la viaţă” ne-a dăruit viaţă şi fericire veşnică.
Pe pământ toate curg, toate se sfârşesc. „Toate lucrurile se zbuciumă mai mult decât poate omul să
o spună” ( Ecleziastul 1,8). Chiar şi cuvântul „Paşti” înseamnă în evreieşte „trecere”. Toate se sfârşesc
cu „marea trecere”
Învierea este singurul eveniment care dă sens existentei.
Dacă n-ar fi Învierea , n-ar fi nicio bucurie, nu ne-am putea bucura pe deplin de tot ce există în
lumea aceasta, pentru că imediat ar apărea umbra morţii. Toate bucuriile din lume sunt momentane,
sunt trecătoare.
Prin participarea la slujbele Bisericii ne rugăm şi învăţăm - în acelaşi timp. Nu învăţăm ca şi când
am studia un manual de religie, ci învăţăm vorbind cu Maica Domnului, vorbind cu Domnul Iisus
Hristos. Prin slujbe Domnul Iisus Hristos ne-a chemat şi ne cheamă la bucurie, la veselie: „Cerurile
după cuviinţă să se veselească şi pământul să se bucure. Şi să prăznuiască toată lumea cea văzută şi cea
nevăzută, că Hristos a înviat, Care este veselia cea veşnică”.
Din slujbe înţelegem noi că Paştile sunt o sărbătoare a trecutului – pentru că se aduce în prezent un
eveniment din trecut; este o sărbătoare a prezentului – pentru că trăim cele de odinioară în prezent,
nu doar ca nişte lucruri care s-au întâmplat, ci ca nişte lucruri care se întâmplă în continuare; şi o
sărbătoare a viitorului în sensul că noi credem că bucuriile din veşnicie vor fi bucurii asemănătoare cu
bucuriile de la Paşti.
Adevărata viaţă pe pământ începe de la Învierea lui Hristos, pentru că este o viaţă care nu se
sfârşeşte cu moartea.
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Un slujitor al Lui Hristos a scris o carte frumoasă, intitulată: „Orice zi e un răsărit de soare”.
Rezumatul ei este umătorul: când te scoli dimineaţa, şi-ţi mai desfătezi încă o dată ochii privind zările
minunate ce te înconjoară, nu eşti tu un om fericit? Constatând că ai două picioare sănătoase şi te poţi
ridica din pat, iar alţii sunt duşi cu cărucioarul, nu eşti tu un om fericit? Când vezi că ai două braţe
sănătoase cu care poti munci, iar alţii sunt infirmi nu eşti tu un om fericit?... Ai o mie de motive să fii
senin, să fii optimist şi să înfrunţi cu curaj toate necazurile cu care te încearcă viaţa”.
Sărbătoarea Sfintelor Pasti este sărbătoarea când prăznuim „omorârea morţii, sfărâmarea iadului şi
începătura altei vieţi veşnice şi săltând Îl lăudăm pe Mântuitorul, pe cel Unul binecuvântat şi
preamărit, Dumnezeul părinţilor noştri.”
Dacă Mântuitorul nostru Iisus Hristos este bucuria cea vesnică, iar Paştele sau Învierea este o
sărbătoare a bucuriei să ne bucurăm şi noi în această prea frumoasă şi strălucită zi de praznic şi să
rostim cu toată convingerea în perioada pascală :”Hristos a înviat!”
Am să vă povestesc pe scurt două legende pe care le-am auzit şi eu din bătrâni.
„Legenda ouălor roşii”
Zice că pe când se afla Domnul nostru Iisus Hristos răstignit pe cruce, Maica Domnului, ca o
mamă făcândui-se milă de fiul său, a luat o coşarcă cu ouă, să o dea soldaţilor rugându-i să nu-l mai
batjocorească.
Acestia, însă au început să-l batjocorească şi mai mult, iar când le-a cerut puţină apă ei i-au dat oţet.
Maica Domnului văzând aceasta a pus coşarca lângă cruce şi a început să plângă cu hohote.
Stând coşarca sub cruce,în scurt timp ouăle s-au înroşit atât de tare de la sângele Mântuitorului de
parcă ar fi fost vopsite.
De atunci în amintirea răstignirii Lui se fac ouă roşii.
După ce a înviat Iisus, Maica Domnului a fost cea dintâi care a facut ouă roşii şi le-a împărţit
spunând: „Hristos a Înviat!”
„Iubirea de mamă”
Se spune că într-o zi un înger a coborât din cer pe pământ, fiind însărcinat să aducă cel mai frumos
lucru pe care-l putea găsi. După anevoioase zboruri a văzut o grădină de trandafiri.
A făcut un buchet de trandafiri şi a zburat spre bolta cerească.
Când a început să se înalţe a văzut un surâs de copil.
Foarte mirat s-a întors şi a cules surâsul.
Si lângă surâs a văzut iubirea mamei. Există oare ceva mai frumos decât iubirea mamei? Îngerul a
luat cu el trandafirii, surâsul copilului şi iubirea mamei.
Dar când ajunse la poarta cerului, trandafirii se ofiliseră, surâsul copilului se şterse, dar iubirea de
mamă a rămas la fel de curată şi frumoasă.
Şi a adus sus în cer această minune a vieţii pământeşti.
S-o rugăm pe Maica Domnului să se roage pentru noi şi să-l roage pe Fiul Ei Preaiubit să ne ierte
păcatele şi să ne mântuiască.
Bibliografie:
Luis Evely, Chaque jour est une aube, Editions du Centurion, Paris, 1987
Legende culese de la credincioşi

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Tudor Alexandra Ioana
Şcoala Gimnazială Nr. 27 Braşov
Sărbătorile Pascale sunt cele mai importante în lumea creştină. Chiar dacă oamenii de religie
ortodoxă celebrează Paştile în zile diferite de cei cu religie catolică, cu toţii se bucură de Învierea
Mântuitorului Isus Hristos.
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Tradiţia spune că, începând cu Duminica Floriilor, când Isus a intrat in Ierusalim, în toată
săptămâna care urmează, numită Săptămâna Patimilor, la Biserică se face Slujba Deniilor. Aceste slujbe
se ţin în fiecare zi, până în noaptea Învierii.
În Joia Mare, toate gospodinele pregătesc ouăle pentru a le vopsi sau încondeia. Ouăle se vopsesc în
culoarea roşu, deoarece, când Isus era răstignit pe cruce, din rănile lui a curs sânge pe coşul cu ouă adus
de Maria, mama sa. Tot în această zi, în timpul Slujbei de Denie, se scoate din altar Sf. Cruce şi se
citesc cele 12 Evanghelii.
În Vinerea Mare, credincioşii ţin post negru în amintirea zilei când Mântuitorul a fost îngropat. La
Biserică, în timpul slujbei, se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf, o icoană pictată pe pânză,
reprezentând punerea în mormânt a Domnului. Sfântul Epitaf este aşezat de obicei pe o masă mai
înaltă, iar credincioşii sărută Sf. Evanghelie, Sf. Cruce si Sf. Epitaf, apoi trec pe sub masa pe care este
aşezat.
Sâmbăta este ziua în care se pregătesc bucatele tradiţionale: drobul, ciorba, friptura, toate preparate
cu carne de miel. De asemenea, se mai fac pască şi cozonaci, iar noaptea, la ora 12, toţi credincioşii
merg la Biserică pentru a participa la slujba de Înviere şi pentru a lua Lumină. După terminarea
slujbei, se sfinţesc toate bucatele pregătite pentru Paşti şi abia apoi se mănâncă din ele.
În Duminica Paştelui, toţi membrii familiilor se adună pentru a mânca din bucatele pregătite, timp
în care copiii îl aşteaptă pe Iepuraş să le aducă ouă de ciocolată. La prânz, credincioşii merg iar la
Biserică pentru Învierea Mică (Învierea a doua) îmbrăcaţi în haine noi.
Fiecare regiune a ţării are şi alte obiceiuri şi tradiţii specifice, dar pentru toată lumea sărbătoarea
Învierii Domnului este prilej de bucurie sfântă si de sărbătoare în familie sau în comunitate.

Tradiţii şi obiceiuri în Săptămâna Patimilor la olteni
Truică Aurelia
Ţîrcomnicu Veronica
Grădiniţa cu program prelungit Nr. 1 Balş
În urcuşul spre Înviere, a şaptea săptămână din Postul Mare – Săptămâna Sfintelor Patimi – are o
semnificaţie specială atât în viaţa Bisericii, în general, cât şi a fiecărui credincios în parte. Săptămâna
aceasta se dovedeşte a fi o perioadă de curăţenie sufletească şi trupească prin participarea la denii, dar şi
prin dorinţa oamenilor de a posti măcar în aceste zile. Deniile sunt unele dintre cele mai profunde,
frumoase şi înălţătoare slujbe creştine care se oficiază seara în bisericile şi mănăstirile româneşti, deşi
cuvântul „denie” provine din cuvântul slav „deni”, care înseamnă „ziuă” şi care duce cu gândul la o
slujbă în timpul zilei. Deniile se săvârşesc în biserici începând cu seara Floriilor, deci din duminica a
şasea a postului, până vineri seara, când se cântă şi Prohodul Domnului. Fiecare dintre aceste denii
aminteşte de persoane din Vechiul sau din Noul Testament sau de evenimente care au premers
răstignirii pe cruce a Mântuitorului Hristos.
Vinerea Mare este ziua de doliu a creştinătăţii: atunci a fost răstignit Mântuitorul. În această zi, în
orice biserică creştină din lume nu se oficiază slujba Liturghiei. Apoi, preoţii, strana şi credincioşii
cântă Prohodul Domnului. Vineri, credincioşii ţin post negru (nu se consumă nici un fel de mâncare şi
nu se bea apă).
Sâmbătă, când creştinii obişnuiesc să se pregătească pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului
Iisus Hristos, unii dintre ei se şi spovedesc.
Cine moare în Săptămâna Mare dinaintea Paştelor, sufletul lui se duce în iad, căci raiul e închis.
(Ion Creangă)
Marţea Seacă se ţine pentru a nu le seca grânele; să nu sece laptele vacilor. (Th. D. Speranţia)
Prin unele sate din Dolj este obiceiul ca miercuri, în Săptămâna Patimilor, pe după chindie, copiii
cei mici să se ducă cu colindă. Pornesc aşa câte doi, din casă în casă, spun colindul din gură şi sună din
clopoţel. Lumea se veseleşte atunci, că se apropie Paştele şi dă băieţilor ouă pentru roşit. (Th. D.
Speranţia)
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Strigatul peste sat. În seara dinspre Joi Mari câţiva flăcăi se adună pe un deal, iar pe alt deal se strâng
alţi flăcăi şi cei dintâi strigă: „Auzi, măre, auzi?”, iar aceştia le răspund: „Ce ţi-i, măre?”. Cei dintâi
încep atunci să spună câte ceva despre cutare om din sat, să povestească vreo întâmplare, şi în chipul
acesta se dau în vileag unele lucruri – e ca un fel de cronică a satului, în care satira se amestecă cu
trivialitate. (Ovid Densusianu)
La Joi-Mari nu se lucrează, că e rău: vine Joimărica şi dă cu ochii pe foc pe cine l-o prinde lucrând.
(I. A. Candrea)
Cine posteşte în ziua de Joia Mare până în ziua de Paşti şi nu mănâncă nimică, acela ştie cu trei zile
înainte când va muri. (Elena Niculiţă-Voronca)
Vinerea Seacă, din Săptămâna Paştelui, îi mai zice şi Vinerea Mare, căci în acea zi sunt cuprinse
toate vinerile unui an întreg. Se fac ouăle roşii şi se pregăteşte pasca. Ouăle se fac vineri (uneori şi joi
sau sâmbătă), deoarece Iisus vineri a vărsat sângele său pe cruce. (Th. D. Speranţia)
De plouă în Vinerea Seacă, are să fie anul îmbelşugat (Artur Gorovei). Dacă plouă în Vinerea
Paştilor, zilele din Paşti în Rusalii vor fi ploioase (Traian Gherman).
Cojile de ouă cu care se face Paştele să le dai pe vale (pe apă), ca să se ducă să deie de ştire şi
Blajinilor că sosesc Paştile. (Artur Gorovei)
Se crede că în noaptea de Sf. Paşti, pe la miez de noapte, se deschide în fiecare an cerul. De aceea
trebuie a priveghea în noaptea aceea şi, dacă vede cineva cerul deschis, apoi va primi de la Dumnezeu
tot ce ar cere. (Artur Gorovei)
Sâmbătă spre duminică oamenii nu dorm, ci fac un foc în curţi sau pe dealul din apropierea
bisericii, care ţine până la miezul nopţii. De la miezul nopţii merg la biserică, la slujbă. Alteori focul
este întreţinut de flăcăi până în zori. (Simion Florea Marian)
În Joia Mare se dă de pomană pentru morţi
Joia Mare este considerată o zi binefăcătoare şi apărătoare a morţilor. De aceea, morţii vin în
fiecare an în această zi la vechile lor locuinţe, unde stau până în sâmbăta dinainte de Rusalii. Deoarece
în Joia Mare de obicei nu e prea cald dimineaţa, se fac focuri în curtea casei, pentru ca morţii să se
poată încălzi. În unele părţi se duc la biserică băuturi şi mâncăruri, care se sfinţesc şi se dau de pomană,
pentru sufletul morţilor. În alte locuri se împart la biserică colivă şi colaci. Înroşirea ouălor de Paşti se
face în Joia Mare, spunându-se că ouăle roşite şi fierte în această zi nu se strică pe tot parcursul anului,
ba, mai mult, nu se vor strica niciodată. O altă tradiţie este nunta (măritarea) urzicilor, ceea ce
înseamnă înflorirea şi, implicit, încetarea acestora de a mai fi bune de mâncat.
Post negru în Vinerea Seacă
Ultima vineri din Postul Paştilor se numeşte şi Vinerea Paştilor, Vinerea Patimilor, Vinerea Seacă
sau Vinerea Mare Vinerea Patimilor deoarece în această zi a pătimit şi a fost răstignit Iisus; Vinerea
Seacă pentru că cei mai mulţi români au obiceiul de a ţine post negru (nu mănâncă şi nu beau nimic
toată ziua); Vinerea Mare pentru că este ultima vineri din Săptămâna Mare. Postul negru este ţinut în
credinţa că Dumnezeu îl va feri pe cel care posteşte de toate bolile, îl va face să fie sănătos şi să-i
meargă bine tot restul anului şi-l va ajuta la necazuri şi nevoi. Legenda spune că pe cel care posteşte nul va durea niciodată capul şi acesta va şti cu trei zile înainte când va muri. Femeile ţin în mod special la
respectarea vinerilor, în credinţa că Sf. Vineri le-ar aduce un mare necaz dacă ar coase, ar ţese, ar toarce
sau ar albi cămăşi în cursul acestei zile.
Se crede că dacă plouă în Vinerea Seacă anul va fi mănos, iar dacă nu plouă, anul va fi neroditor. În
Vinerea Mare nu se trag clopotele. Dacă trebuie vreun mort îngropat, se-ngroapă numai cu bătaie de
toacă.
În straie noi la slujba de Înviere Sâmbăta Mare este ziua dinaintea Paştilor când gospodinele
pregătesc cea mai mare parte a mâncărurilor tradiţionale, definitivează curăţenia şi fac ultimele mielul,
se prepară drobul şi friptura de miel. Pe vremuri era obligatoriu ca femeile să îmbrace, la slujba de
Înviere şi în zilele de Paşti, măcar o cămaşă nouă, iar bărbaţii să aibă pălărie nouă.
La miezul nopţii, lumea porneşte în linişte spre biserică, pe drum se vorbeşte în şoaptă, iar la slujbă
toată lumea stă cu mare evlavie. După ce iau lumină, oamenii merg în cimitir, la căpătâiul morţilor
familiei, şi aprind şi acolo lumânări, ca şi cei trecuţi dincolo să ştie ca a venit Învierea Domnului. Lor
li se dă de pomană şi în ziua de Înviere, dar şi peste o săptămână, când e Paştile Morţilor. De aceea,
culoarea cu care s-au vopsit ouăle de Paşti nu se aruncă, ci se păstrează o săptămână, când se roşesc din
189

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

nou ouă, se duc la biserică, se slujesc şi apoi se duc afară, la morminte, şi se dau de sufletele celor
morţi.
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Ouăle roşii – obiceiuri şi tradiţii de Paşti
Prof . Toma Julieta
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Sibiu
Obiceiul folosirii ouălor vopsite în practicile de renovare a timpului primăvară, când se serba,
odinioară, Anul Nou, ţine de mitul cosmogonic al oului primordial, pe care îl găsim şi în unele
legende bucovinene.Din marţea Săptămânii Mari, dar mai ales în zilele de joi, vineri si sâmbătă, în
toate gospodăriile bucovinene se vopsesc ouăle roşii de Paşti.
Preluate de creştinism, ouăle roşii simbolizează sângele vărsat de Fiul Domnului întru mântuirea
omenirii şi miracolul renaşterii Sale, devenind elementul definitoriu al sărbătorii pascale.
In Bucovina ouăle de Paşti sunt numite cu un termen generic "merişoare" şi erau, la început,
colorate numai în roşu ("rosete") pentru ca mai târziu să se răspândească şi practica vopsirii in galben
("galbinete"), în verde ("verdete"), în albastru ("albăstrele") şi în negru ("negrete"). Altă dată, culorile
se obţineau numai din plante ce erau puse la macerat in Duminica Floriilor. Astăzi acest obicei este în
mare parte pierdut, femeile folosind culori acrilice pentru vopsirea tuturor ouălor de Paşti.
Cele mai frumoase ouă de Paşti, care fac şi acum faima Bucovinei, sunt ouăle inchistrite, numite
impropriu ouă incondeiate. Tehnica uzitată este aceea a păstrării culorii de fond şi constă în trasarea pe
ou a unor desene, cu ajutorul cerii de albine topită, si scufundarea succesivă în băi de culoare (galbenă,
roşie şi neagră). Unealta folosită se numeste chisita şi este un beţisor de lemn ce are fixată la unul din
capete o pâlnie minusculă confecţionată din alamă, prin care este petrecut un fir de păr de porc.
La sfârşit, după "scriere" si "imbăiere", oul se incălzeşte puţin şi, cu ajutorul unei cârpe, de
asemenea uşor incălzită, se indepartează straturile de ceară, punându-se in evidenţă desenul.
Cele mai raspândite motive folosite la inchistrirea ouălor sunt crucea Paştelui, floarea Paştelui,
cărarea ciobanului sau cărarea rătăcită, brâul şi desagii popii, brăduţul, frunza de stejar, albina, peştele,
coarnele berbecului, cârja ciobanului, steaua ciobanului, inelul ciobanului, fluierul ciobanului,
"patruzeci de clinişori", vârtelniţa, creasta cocoşului, broasca,fierul plugului, uliţa satului, grebla, sapa
etc.
Ouăle inchistrite incepeau a fi "muncite" de pe la mijlocul Postului Mare. De regula, ele nu se
mâncau. După ce erau sfinţite în noaptea de Înviere, erau dăruite rudelor si celor dragi si erau
păstrate în apropierea icoanelor până la Paştele următor.
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Tradiţii pascale la olteni
Prof. Moldoveanu Lavinia
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova
Unele din tradiţiile şi obiceiurile locului de baştină, Osica de Sus-Olt, un sat aşezat pe malul
Olteţului, aproape de confluenţa sa cu Oltul, se păstrează şi azi şi sunt transmise din generaţie în
generaţie, bătrânii satului fiind fideli acestor obiceiuri.
Cu toate că influenţele europene au modificat oarecum aceste tradiţii, ele încă mai trezesc
sentimentul pregătirii sufleteşti pentru venirea acestor sărbători creştine, importante pentru orice
român.
Iată câteva din aceste obiceiuri, culese de la vârstnicii satului, care abia aşteaptă să povestească
melancolic despre frumuseţea lor.
Lăsatul postului de Paşte. Era obiceiul ca flăcăii să facă focul pe uliţele satului şi să strige în grup
la adresa fetelor expresii satirice, fără să se supere, ca de exemplu:
„Mă roagă, mă roagă,
Cine mi te roagă?
Mă roagă.....(se striga numele fetei)
Să-i fac leagăn de mătase
S-o arunc la ......(numele băiatului) în casă.
Nu vrea..........(băiatul), nu vrea,
Că-i ca o putoare
Şi ca o cicoare
Se scoală la prânzu-ăl mare.
Uraaaaa!”
sau
„Mă roagă, , mă roagă,
Cine mi te roagă?
Mă roagă.....(se striga numele fetei)
Să-i fac leagăn de mătase
S-o arunc la ......(numele băiatului) în casă.
O vrea..........(băiatul), O vrea,
Că este frumoasă
Vrednică în casă
Spală şi găteşte
Şi se primeneşte
Uraaaaa!”
Aceste strigături arătau calităţile fetelor.
La Sfântul Toader, fetele dormeau cu iarbă mare în cosiţe, iar flăcăii încurau caii.
Pe 9 martie, când se sfârşeau „babele” din calendar, se strângeau gunoaiele din curţi şi grădini şi se
ardeau. Se bătea pământul cu vergeaua pentru a ieşi căldura din el.
În zilele Paştelor, oamenii obişnuiau să-şi dea bineţe în felul următor: în loc de „bună ziua” ziceau
„Hristos a înviat”. Cel ce răspundea, zicea „Adevărat a-nviat.”
În dimineaţa de Joia Mare (Joimar), în zori până la răsăritul soarelui, femeile puneau masa rotundă
în mijlocul curţii cu scaune în jurul ei şi se aprindea un foc în curtea casei. Era credinţa că din acea
dimineaţă, vin spiritele morţilor să stea pe scaune la acea ”masă a tăcerii”. Pe masă se puneau câţiva
colăcei, cu căni de apă, după care se împărţeau la vecini. Masa se tămâia.
În ziua de Florii, femeile expuneau pe gardurile de la stradă covoarele, scoarţele şi cuverturile la
aerisit, dar mai mult pentru a fi apreciate de trecători. Era şi un mod discret de a se arăta zestrea fetelor
pentru măritiş, pentru că la căsătorie zestrea fetelor consta în scoarţe, covoare, macate, toarte de aur şi
pământ.
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Tot atunci se mai puneau în porţi joarde de răchită, le duceau la biserică să fie slujite, iar apoi se
încingeau cu ele pentru a nu-i mai durea spatele vara, la secerat. Deasemenea, răchita simbolizează
intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim.
În săptămâna mare bărbaţii trebuiau să se abţină de la fumat. Nu se consuma oţet în semn de
respect pentru Isus Hristos, căruia i s-a dat să bea oţet în loc de apă, când era pe cruce. Nu se mânca
usturoi şi nu se bea vin.
În noaptea Învierii se obişnuia să se ardă în curtea şi în faţa bisericii crucile vechi din lemn şi căzute
din cimitir. Deasemenea se luau podurile din lemn de pe la porţi, dacă erau neîngrijite.
Luni după Paşte. În ziua de Paşte se puneau la pragurile casei 3 brazde cu iarbă, simbolizând
„Sfânta Treime”.
Luni, a doua zi de Paşte, se făcea cea mai mare pomană a anului. Odinioară, pomana se făcea în
curtea bisericii la care lua parte toată suflarea satului. Femeile, în noaptea de duminică spre luni nu
dormeau deloc, pregătind mâncarea de a 2-a zi pentru pomană.
Bărbaţii aduceau mesele rotunde, scaunele mici şi băutura, iar femeile aduceau pe cap coşurile cu
mâncarea. După ce mâncarea era întinsă pe mese, preotul o sfinţea printr-o slujbă care se numea
„dezlegare”, după care se mânca. La cei săraci se da de pomană din mâncare.
După ce se termina masa, urma hora satului în faţa primăriei sau pe izlazul comunal.
Marţi după Paşte se făcea „hora satului”, iar un grup de băieţi şi oameni mai în etate premiau cel
mai frumos costum popular. Banii pentru premiere erau daţi de Regia de Tutun. Costumele trebuiau
să fie lucrate de cei premiaţi, nu împrumutate. Tot acum se prindeau în horă pentru prima dată fetele
adolescente. Băieţii care se ocupau cu organizarea „horei satului” se numeau garanţi (sau chezaşi). Seara
se făcea bal în localul şcolii din vale şi se alegea „regina balului” cea mai frumoasă fată din sat. După ce
era aleasă de băieţi, avea nişte îngăduinţe, adică avea dreptul să-şi aleagă partenerul de dans, să comande
la lăutari o horă sau un cântec.
Această „horă a satului” de marţi după Paşte era cea mai mare din cursul anului şi se ţinea, de
obicei, în faţa Primăriei din Modorani, sau „sub măgurici”, cum se spunea atunci locului respectiv din
sat.
Izvorul tămăduirii. În vinerea din săptămâna de după Paşte (săptămâna luminată) are loc
pelerinajul la izvorul tămăduirii la Mănăstirea Brâncoveni. În prezent nu mai are amploarea din trecut.
Altă dată aproape toată populaţia participa la această manifestare. Şiruri lungi de oameni se deplasau
pe potecile din Dealul viilor şi pe sub coasta satului Vlăduleni către mănăstire. Fluxul de populaţie era
mare şi pentru faptul că mănăstirea este aproape. Acolo asistau la slujbă şi îşi luau apă sfinţită.
Bibliografie:
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti în zona de sud a ţării
Matei Elena-Mihaela
Liceul Tehnologic Băile Govora
Cea mai mare sărbătoare a creştinilor, Învierea Domnului, este prilejul, pentru români, de a trăi
clipe de bucurie sfântă, dar şi de a sărbători în cadrul comunităţii.
Paştele, cum denumesc românii sărbătoarea Învierii, îşi are etimologia în cuvântul ebraic pesah,
trecere. Paştele evreilor marca trecerea poporului ales prin Marea Roşie, din robia Egiptului, în
pământul făgăduinţei, Canaan. Paştele creştinilor este, în primul rând, sărbătoarea Învierii Domnului,
după al cărui model vor învia toţi creştinii.
Dar înainte de a face o discuţie aprofundată asupra sărbătorii Paştelui, trebuie să spunem că ea nu
este una izolată. Antrenează un întreg ciclu de sărbători şi evenimente, care fac să se individualizeze,
clar, în calendarul românilor, momentul pascal. Acesta cuprinde mai multe sărbători, de la intrarea în
Postul Mare până la Pogorârea Duhului Sfânt (Rusaliile).
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În fiecare sâmbătă, până în sâmbăta lui Lazăr, se pomenesc morţii. La "spartul sărindarului" se face
coliva din grâu şi câte o masă pentru întreaga comunitate, ca pomană pentru morţi. Exista chiar şi
obiceiul necanonic de a-şi "purta sărindarele" de viu; până la parastasul de şapte ani, care se face după
ce moare un om. Acesta, fiind încă în viaţă, şi le face singur, cu pomenile necesare. Obiceiul este
practicat mai ales ţn Sudul tării, în Oltenia.
Obiceiul de a da mărţişoare şi de a le purta în piept este de dată mai recentă. În mod tradiţional,
mărţişorul era o aţă de culoare roşie, sau realizată prin împletirea unui fir roşu cu unul alb, care se
purta la mâna ca semn al venirii primăverii. Tot de dată recentă este sărbătorirea femeilor, la 8 martie.
Am amintit şi aceste sărbători deoarece ele fac parte din calendarul acestei perioade, fiind serbate de
români prin schimburi de daruri. Sunt însă sărbători laice, care nu au de-a face cu ciclul pascal.
Buna - Vestire (Blagovestenia) simbolizează începutul mântuirii neamului omenesc. În această zi,
Arhanghelul Gavriil i-a binevestit Sfintei Fecioare Maria zămislirea lui Mesia, cel de veacuri aşteptat.
În calendarul ortodox este zi de dezlegare la peşte. La români există credinţa că până şi cel mai sărac
om trebuie să mănânce peşte, ca să fie sănătos şi iute ca peştele tot anul. Dar există şi credinţa de a lua
întâi anafura de la biserică şi a merge apoi la pescuit, unde se zice că pescarul va prinde mult peşte. Se
mai spune că, aşa cum e vremea de Bunavestire, va fi şi la Paşti.
Se crede ca de Blagovestenie pământul este binecuvântat, căci înviază toată musca şi începe a creşte
iarba. Iar cine doarme în această zi va fi somnoros tot anul. Tot acum se spune că se dezleagă limba
păsărilor cântătoare şi cucul, care a fost uliu toată iarna, redevine cuc, până la Sânziene sau la Sfântul
Petru. Cei ce îl aud cântând pentru prima data îl întreabă cat mai au până la moarte sau până la
căsătorie. Iar răspunsul cucului este interpretat ca de câte ori cântă, atâţia ani mai sunt până la
evenimentul respectiv.
Sfântul Gheorghe este, pentru creştini, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic militar, care a fost
chinuit si omorât pentru Hristos, pe vremea Împăratului Diocleţian. Este considerat sfânt purtător de
biruinţă şi reprezentat in iconografia ortodoxă călare pe un cal alb şi omorând un balaur, simbol al
răului.
În calendarul popular, sărbătoarea se regăseşte cu numele de Sângeorz. Ea coincide cu triumful
primăverii, dar şi cu perioada delicată din viaţa culturilor, când acestea sunt ameninţate de "strigoii de
bucate". De aceea, se fac felurite ritualuri de apărare împotriva strigoilor, de care se spune că pot fi
afectaţi şi oamenii, dar şi vitele, cărora li s-ar putea lua mâna în această perioadă.
Femeile şi fetele seamănă busuioc, ca să miroase frumos; busuioc bun de dragoste, credeau ţăranii.
Fetele sunt udate de flăcăi. Unii privegheau noaptea, uitându-se în vârful dealurilor, să vadă jucând
comorile. În comunităţile păstoreşti acum se angajau ciobanii, paznicii şi slugile la stâni.
Sâmbăta dinaintea Floriilor poartă numele de sâmbăta lui Lazăr, în amintirea lui Lazăr cel înviat de
Mântuitor din morţi. Acum este ziua de dezlegare a sărindarelor, când se pomenesc morţii.
Femeile făceau, mai demult, plăcinte, ca sa nu moară de dorul lor, aşa cum a păţit mama lui Lazărel
(Lăzărica). În şesul Munteniei şi, mai rar, în Dobrogea, fetele umblă cu Lăzăriţa (Lazărelul). Colindă
din casă în casă, în timp ce mireasa (Lăzăriţa) merge înainte şi înapoi în cercul lor, cântând cântecul lui
Lazăr. Se spune că Lazăr i-a cerut mamei să-i facă azima, dar ea a refuzat. Apoi el a plecat cu oile, s-a
suit în copac să le scuture frunze şi, căzând, a murit.
Surorile lui l-au scăldat în lapte dulce, apoi l-au înmormântat. Colindul se sfârşeşte cu bocirea lui
Lazăr de către surori şi de mireasă. Obiceiul este întâlnit şi astăzi, mai rar, în Sudul ţării.
Duminica Floriilor marchează momentul primirii triumfale pe care i-a făcut-o mulţimea
Mântuitorului, la intrarea în Ierusalim. În această zi e obiceiul de a se sfinţi, la biserică, ramuri de
salcie. Mai demult, era obiceiul ca aceste ramuri sfinţite să fie puse lângă tetrapod, pentru a putea fi
luate de credincioşii care se închinau la icoana praznicului. Restul erau păstrate şi împărţite celor ce nu
au putut fi prezenţi. Tot mai demult ele se ţineau în mână, cu evlavie, pana după Liturghie. Apoi erau
duse acasă şi se atingeau cu ele vitele, ca să crească şi să înflorească precum "măţişoarele".
În cursul anului, salcia se păstra la icoane, făcuta cerc. Se spune ca era bună de leac pentru gâlci,
friguri, dureri de gât. Când fulgera ăi trăsnea, se aprindea pentru izbavirea de frică. Astăzi se păstrează
o vreme la porţi şi uşi, apoi fiind arsă.
Pentru romani, Postul Mare este cel mai important şi mai sfânt post de peste an. Fiecare încearcă să
postească după putere, mai ales prima săptămână şi Săptămâna Mare, să facă milostenie şi fapte bune,
să se împace cu cei cu care s-a certat. Datinile populare, ele se mai păstrează doar în unele localităţi. Cu
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trecerea anilor, parcă timpul e tot mai puţin îngăduitor cu oamenii, grijile vieţii lipsindu-i tot mai mult
de bucuria sărbătorii. Sau, poate că se vede tot mai mult influenţa creştinismului, care considera Postul
Mare drept o perioadă de adâncă pocăinţă şi tânguire, pentru ca acum a fost chinuit şi omorât
Creatorul lumii. Iar la răstignirea Lui, ne facem cu toţii părtaşi, prin păcatele noastre. De aceea, din
punct de vedere creştin, sunt interzise petrecerile şi serbările de orice fel.
Postul Mare durează 40 de zile, amintind de postul lui Moise, dar mai ales al Mântuitorului. Ultima
săptămână (Săptămâna Mare) este dedicată însă, în afara Postului, patimilor, răstignirii şi punerii în
mormânt a Domnului. Este cea mai aspră săptămână de post. În toate bisericile se slujesc, seara,
Deniile, iar dimineaţa slujbe speciale, care predispun la meditaţie asupra vieţii creştine şi a patimilor
Domnului.
Deniile (slav. denii = zilnic) sunt slujbe specifice Postului Mare; Utrenii ale zilei următoare. Ele se
desfăşoară în prima, a cincea şi ultima săptămână a Postului, fiind cele mai frecventate de romanii de
astăzi. Rânduiala este de a se îmbrăca în haine cernite sau, măcar, femeile să-şi acopere capul cu o
năframă neagră. E regulă ca până la deniile din săptămâna a cincea să fie gata curăţenia prin case şi
ogrăzi.
Bătrânii obişnuiau să mănânce puţin în seara de Florii, apoi nu mai mâncau până în Joia Mare, când
se spovedeau şi se împărtăşeau. Tinerii mâncau în această săptămână pâine şi poame uscate, bând doar
apa de izvor. În sat se păstra o linişte şi o atmosferă de reculegere, de tristeţe evlavioasă. Se făceau
focuri rituale, se îngrijeau şi curăţau gospodăriile, se întrerupea munca la câmp şi lucrările mai
importante. Se confecţionau haine noi pentru sărbătoare. Se tăiau vite şi păsări pentru Paşte. Se
tocmeau lăutari pentru hora satului. Oamenii se spovedeau şi se iertau reciproc.
Chiar daca azi nu se mai practică vechile obiceiuri, românii cinstesc în mod deosebit sfintele slujbe
din Săptămâna Patimilor. Fiecare zi din Săptămâna Mare are semnificaţia sa. Luni se pomeneşte Iosif
cel cu bun chip, care a fost vândut de fraţii săi pe 30 de arginţi, ca şi Mântuitorul. E pomenit şi
smochinul neroditor pe care Hristos l-a blestemat şi s-a uscat. Marţi se pomenesc cele zece fecioarecinci înţelepte şi cinci nebune pentru că nu făcuseră fapte de credinţă şi milostenie. Miercuri se
pomeneşe femeia păcătoasa, care a spălat cu mir picioarele Mântuitorului, spre îngroparea Sa.
În Joia Mare se prăznuieşte spălarea picioarelor ucenicilor de către Măntuitorul, Cina cea de Taină,
rugăciunea din grădina Ghetsimani şi vinderea Domnului de către Iuda. În seara acestei zile creştinii
merg la Denia celor 12 Evanghelii. Prin Sudul ţării, fetele fac câte 12 noduri unei aţe, punându-şi la
fiecare câte o dorinţă şi dezlegându-le când dorinţa s-a împlinit. Această aţă şi-o pun sub pernă seara,
crezând că-şi vor visa ursitul. Tot aici se păstrează obiceiul de a spăla picioarele celor din casa (copii) de
către femeile mai în vârstă.
În Vestul ţării, o familie care prepară pâinea pentru Paşte, pentru biserică, o aduce acum cu vase
noi, cu lumânări şi vin, pentru a rămâne până la Paşti. Din Joia Mare până în ziua de Paşti se zice că
nu se mai trag clopotele bisericilor, ci doar se toacă.
În tradiţiile românilor, Joia Mare se mai numeşte Joi Mari, Joia Patimilor, Joia Neagră, Joimariţa.
Ea este termenul până la care femeile trebuiau să termine de tors cânepa. La cele leneşe se spunea că
vine Joimariţa să vadă ce-au lucrat. Iar dacă le prinde dormind, le va face neputincioase a lucra tot
anul. Uneori, o femeie bătrână mergea pe la casele cu fete mari si dădea foc cânepii netoarse. Sau
copiii, unşi pe faţă cu negreală, mergeau sa le îndemne la lucru pe fetele de măritat şi să primească ouă
pentru încondeiat de Paşti.
Joia Mare este considerată binefăcătoare pentru morţi. Acum se face ultima pomenire a morţilor
din Postul Mare. În Oltenia şi acum se fac în zori,în curţi şi / sau la morminte focuri pentru morşi din
boz sau nuiele; se spune ca ele închipuiesc focul pe care l-au făcut slujitorii lui Caiafa în curtea
arhierească, să se încălzească la el, când Iuda l-a vândut pe Hristos, sau focul unde a fost oprit Sfântul
Petru, când s-a lepădat de Hristos.
Joia Mare este cunoscută mai ales, în cultura populară actuală, ca ziua în care se înroşesc ouăle;
pentru că se spune că ouăle înroşite sau împestriţate în această zi nu se strică tot anul. De asemenea,
oamenii cred ca aceste ouă sfinţite şi îngropate la moşie o feresc de piatra .
Ouăle se spală cu detergent, se clătesc, se lasă la uscat, apoi se fierb în vopsea. Pe lângă ouă roşii,
românii contemporani mai vopsesc ouăle şi în galben, verde, albastru. Unele gospodine pun pe ou o
frunză, apoi îl leagă într-un ciorap subţire şi aşa îl fierb, ca să iasă "cu model".
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Mai demult, ouăle se vopseau cu coji de ceapă, cu sunătoare (pojarnita), cu coaja de crin roşu sau cu
flori de tei; luciul li se dădea stergându-le, după ce s-au fiert, cu slănină sau cu untură.
Spiritualitatea românească păstrează şi câteva legende referitoare la înroşirea ouălor. Cea mai
cunoscută spune că, întâlnindu-se cu jidanii, Maria Magdalena le-a spus ca Hristos a înviat. Iar ei au
răspuns că atunci va învia Hristos, când se vor înroşi ouăle din coşul ei. Şi pe dată, ouăle s-au făcut
roşii. Se mai spune că, după Înviere, jidanii au aruncat cu pietre în Maria Magdalena. Iar pietrele se
prefăceau în ouă roşii. Altă legendă spune că, sub crucea pe care a fost răstignit Hristos, Maria
Magdalena a pus un coş cu ouă şi ele s-au înroşit de la sângele ce cădea din rănile Domnului. Există şi
alte legende care povestesc despre originea acestui obicei. El este atât de răspândit pe teritoriul
romanesc, aşa cum era şi în trecut, ceea ce l-a făcut pe un călător turc din secolul al XVIII-lea sa
numească Paştele sărbătoarea de ouă roşii a ghiaurilor (creştini) valahi.
Ouăle colorate în alte culori (galben, verde, albastru) vestesc bucuria primăverii. Cele colorate în
negru simbolizează chinul şi durerea pe care le-a suferit Hristos pe cruce. In cultura populară actuală,
ouăle împestrite sunt, mai mult, obiecte de artă. Ele sunt vândute şi peste hotare, fiind deosebit de
apreciate şi de străini. Însă tradiţia general ţinută de români este înroşirea ouălor, care este o adevărată
marca identitară şi o îndeletnicire specială a fiecărei gospodine pentru Joia Mare.
Vinerea Mare (Vinerea Paştilor, Vinerea Seaca, Vinerea Patimilor) este zi de mare doliu a întregii
creştinătăţi pentru că în această zi a fost răstignit şi a murit Mântuitorul lumii. Zi aliturgică, pentru că
Liturghia reprezintă jertfa nesângeroasă a lui Hristos, în chipul pâinii şi al vinului, iar cele două jertfe
nu se pot aduce în aceeaşi zi. În seara acestei zile se oficiază denia Prohodului Domnului.
În mijlocul bisericii se scoate Sfântul Epitaf (care-l închipuie mort pe Mântuitorul, înconjurat de
Apostoli ăi Maica Domnului) pe sub care toată lumea trece, pâna în după-amiaza zilei de sâmbătă. În
zorii zilei de Înviere este dus din nou în Sfântul altar şi este aşezat pe sfânta masă, unde rămâne până în
miercurea dinaintea Înălţării Domnului. Se spune că pe cei ce trec de trei ori pe sub Sfântul Aer nu-i
doare capul, mijlocul şi şalele în cursul anului, iar dacă îşi şterg ochii cu marginea epitafului nu vor
suferi de dureri de ochi.
Acestei zile i se spune şi Vinerea Seacă, pentru că bătrânele posteau post negru, iar seara, la Denia
Prohodului Domnului, luau anafura de la biserică. După cântarea Prohodului Domnului se înconjoară
de trei ori biserica de tot soborul, cu Sfântul Epitaf, care apoi este aşezat pe masa din mijlocul bisericii.
La terminarea slujbei, femeile merg la morminte, aprind lumânări şi-şi jelesc morţii. La sfârşitul
slujbei, era obiceiul ca preotul să împartă florile aduse, care erau considerate a fi bune de leac. Lumea,
în trecut, pleca acasă cu lumânările aprinse pe drum, ca sa afle şi morţii de venirea zilelor mari.
Ocoleau casa de trei ori şi intrând, se închinau, făceau cate o cruce cu lumânarea aprinsă în cei patru
pereţi sau doar la grinda de la intrare şi păstrau lumânarea pentru vremuri de primejdie.
În popor se crede ca daca ploua in Vinerea Mare anul va fi mănos, iar dacă nu, nu va fi roditor.
Unii cred că, dacă se scufunda în apa rece de trei ori în acestă zi vor fi sănătoşi tot anul. Femeile nu
umplu borş în acesta zi, să nu se scalde Necuratul în el; nu coc pâine sau altceva, să nu ardă mâinile
Maicii Domnului; nu cos, ca sa nu orbească; nu ţes, nu torc, nu spală, pentru a nu o supăra pe Sfânta
Vineri; afumă casa cu tămâie, înconjurând-o de trei ori, în zorii acestei zile, pentru ca gânganiile şi
dihăniile să nu se apropie de casa şi de pomi. Copiii adună flori de pe câmp şi le duc la biserică.
Înălţătoare zi de doliu, tăcere şi meditaţie, Vinerea Mare este cinstită mai ales prin participarea la
slujba Prohodului Domnului. Aşa rămâne ea în conştiinţa românilor contemporani.
Sâmbăta Mare este ziua în care se definitivează pregătirile pentru marea sărbătoare a Învierii; spre
seară, creştinii se odihnesc pentru a putea participa la slujba de la miezul nopţii. Fiind ultima zi a
Postului Mare, era obiceiul ca bătrânii şi copiii să se împărtăşească.
Ziua Învierii Domnului, cunoscută şi sub numele de Paşti începe, din punct de vedere liturgic, în
noaptea dinainte; la miezul nopţii, când se spune ca mormântul s-a deschis şi a înviat Hristos. Chiar
dacă romanii participa în număr destul de mic la Sfânta Liturghie din aceasta noapte sfântă, ei vin la
Slujba Învierii, pentru a lua lumină. Apoi se duc pe la casele lor, revenind, dimineaţa, la biserică, în
locurile unde se sfinţeste pasca şi prinoasele.
În biserică este obiceiul ca, în aceasta noapte, să se sfinţească pâinea numită paşti, fie sub forma de
anafură sau anafură amestecată cu vin (in Vestul tarii).
De aceea, în zilele noastre, Învierea este privită ca o sărbătoare a luminii. Seara sau la miezul nopţii,
când oamenii merg la slujba Învierii, aprind lumânări la mormintele celor morţi din neamul lor. E
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obiceiul ca, în noaptea Învierii, să se lase luminile aprinse în toată casa şi în curte, ca să fie luminata
gospodăria, în cinstea luminii pe care a adus-o Hristos în lume, prin Învierea Sa.
După înviere, în Oltenia şi Muntenia , ca sa poată primi Pastele, cei care n-au fost la biserică
trebuie să se purifice, spălându-se ritualic cu apa în care s-au pus un ou roşu, un ou alb şi o monedă de
argint. Astfel, ei împrumută roşeaţa oului - vitalitatea. Muntenii şi oltenii pun ouăle în apa dintr-un
castron mai mare şi se spală pe faţă. Banul se pune pentru spor, belşug şi strălucire, iar oul, pentru
rodnicie şi fertilitate. Abia după acest moment ritualic, familia se poate aşeza la masă. Atunci când se
da cu banul pe faţă, se spune: "Sa fiu mândru şi curat ca argintul. Iar fetele zic: "sa trec la joc din mânăn mână, ca şi banul", "să fiu uşoară ca şi cojile de ouă, care trec plutind pe apă." În unele sate, în
lighean se pune şi o crenguţă de busuioc existând credinţa că, dacă te speli cu el, vei fi onorat ca
busuiocul.
Dacă până în Joia Mare gospodina n-a avut răgaz să pregătească pasca şi celelalte bunătăţi, tradiţia îi
îngăduie să termine pregătirile în Sâmbăta învierii. După ce termină de pregătit bucatele, ea umple
coşul pascal, pe care capul familiei îl va duce la biserică.
Pentru că de Paşte este bine să ai o haină nouă, fetele şi nevestele tinere încep cu una-două
săptămâni înainte să coasă cămăşi noi, atât pentru ele, cât şi pentru părinţi, fraţi, soţi sau copii.
Sâmbătă seara, când s-au terminat curăţenia şi pregătirile în casă, friptura, plăcintele şi cozonacii se
aşează pe masă, în camera curată. După ce se spală şi îmbracă hainele noi, oamenii iau coşul pascal şi
pornesc spre biserică, unde bucatele vor fi sfinţite. Tot acum sunt sfinţite pachetele care vor fi
împărţite celor săraci.
Acasă rămân doar bolnavii, bătrânii şi copiii mici, căci se spune că cine poate să meargă la biserică
în noaptea de Paşte şi nu o face se va îmbolnăvi. La miezul nopţii se bate toaca din clopotniţa bisericii.
Tradiţia din noaptea de Sfintele Paşti este continuată prin participarea la slujba de la ora 4 dimineaţa.
Mulţimile participă, în toată ţara, la Slujba Învierii.
Din acest moment salutul obişnuit este înlocuit cu cel de "Hristos a-nviat", la care se răspunde
"Adevărat a-nviat", salut păstrat până la Înălţarea Domnului. Este o forma de mărturisire a Învierii şi a
credinţei creştine.
Familia creştină se aşează apoi la masa pascală. După aceasta masă, capul familiei ciocneşte ouă cu
soţia şi la formula tradiţionala :"Hristos a înviat!" adaugă: "Hai să ciocnim ouă, ca să ajungem şi la anul
Paşti frumoase, iar după moarte să ne vedem iarăşi în ceruri!" Apoi ciocnesc şi ceilalţi membri ai
familiei. De obicei, cinstea de a ciocni oul mai întâi revine celui mai în vârstă. Se crede că, făcând acest
lucru, membrii familiei se vor vedea si pe lumea cealaltă.
După credinţa populară, e bine sa ţii minte cu cine ai ciocnit oul prima data pentru că, dacă din
întâmplare te rătăceşti printr-o pădure, trebuie să-ţi aminteşti cu cine ai ciocnit oul de Paşti şi imediat
găseşti drumul. Băiatul, dacă vrea să ciocnească oul cu o fată, îl încearcă să vadă daca este tare,
ciocnindu-l uşor de frunte. Fata încearcă oul băiatului în dinţi.
După Înviere, la 40 de zile (în joia celei de a VI-a săptămâni) se sărbătoreşte Înălţarea Domnului,
cunoscută, în popor şi sub numele de Ispas. Este una din cele mai vechi sărbători creştine, serbată, în
vremea creştinismului primar, odată cu Rusaliile.
În zilele noastre, de Înălţare se fac pasca, ouă roşii şi cozonac, precum la Paşte. Înălţarea este
cunoscută ca sărbătoarea eroilor; de aceea, se fac slujbe speciale si pomeniri ale morţilor la
monumentele eroilor, în unele garnizoane militare şi în biserici. În unele locuri se iese la holdă şi se
citesc rugăciuni pentru recolte. Mai demult se făceau şi cununi de spice. Obiceiul se mai păstrează în
Vestul ţării.
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti din zona Bihorului
Prof. înv. preşcolar: Vaida Florentina Mariana
Prof. înv. primar: Mateaş Anca Ioana
Şcoala Primară Nr.3 Mierag / G.P.N. Nr.4 Mierag
Ȋn trecut tradiţia ȋncepea cu Postul Paştelui, când se spălau toate vasele cu ,,leşie facută din cenuşă”.
Toţi membrii familiei de la cel mai mic până la cel mai bătrân posteau cu sfinţenie tot acest post.
Alimentele cele mai cunoscute, care se consumau erau: ceapa, cartoful, varza şi fasole; mancarea se
gătea fără ulei deoarece acest produs era foarte rar, iar familiile care ȋl aveau erau consideraţi de către
ceilalţi ,,oameni ȋnstăriţi”.
Pe vremuri oamenii erau foarte credincioşi ȋn comparaţie cu zilele noastre, mergeau la Biserică,
erau mai smeriţi şi aveau un mare respect pentru preotul satului. Se spune că ȋn trecut, oamenii aveau
,,cruce de lemn si inimă de aur “, dar ȋn zilele noastre oamenii au ,,cruce de aur şi inima de lemn”.
Familiile erau foarte numeroase ȋn comparaţie cu zilele noastre, erau până la zece copii ȋntr-o
familie, dar ȋn zilele noastre o familie este alcătuită din cel mult doi copii.
Ȋn perioada postului femeile puneau ,,razboi” şi ţeseau pânză din care ȋşi confecţionau apoi haine
pentru Sărbătoarea Ȋnvierii Domnului. Pânza ţesută era albită cu cenuşă şi era spălată de mai multe ori,
până se albea ȋn valea satului, pe urmă din pânză femeile coseau cu mâna ,,spătoiul”, ,,poalele”,
,,cămaşa” şi ,,iţarii” bărbaţilor, tot din pânză femeile ȋşi cofecţionau ,,feţele de perină” şi
,,lipideiele”(cearşafurile de azi).
Activitatea de bază a bărbaţilor era agricultura şi creşterea animalelor. În Postul Paştelui oamenii
arau cu boii pământul şi semănau ,,tentiul” (porumbul), ,,croampele”(cartoful), ajutându-se ȋntre ei,
ceea ce dovedeşte că ȋn trecut oamenii erau mai buni. Bărbaţii mergeau la pădure, tăiau lemne pentru
pădurar care ȋi plătea pentru munca prestată şi in acest mod ei aveau bani de Paşte.
Ȋn fiecare duminică oamenii mergeau la Biserică, unde venea şi poştaşul care le aducea cărţile
poştale ce conţineau veşti de la copii, soţi, rude, care erau plecaţi in război.
Ȋn trecut oamenii nu mergeau la şcoală, foarte puţini aveau posibilitatea de a frecventa cel mult
patru clase, printre aceştia, numărându-se şi ,,bunicuţa noastra”, acum in vârstă de 86 de ani, care ne-a
povestit toate aceste obiceiuri. Tot ea era singura din sat care avea cele patru clase şi citea cărţile
tuturor oamenilor din sat.
Ȋn săptămâna mare femeile făceau curaţenie, văruiau casa, spălau toate hainele, şi le pregăteau
pentru ziua de Ȋnviere, obicei care se mai păstrează şi ȋn ziua de astăzi.
Tot în această săptămână copiii erau duşi de către dascălul satului la spovedanie. Ȋn zilele noastre
acest obicei nu se mai păstrează, la spovedanie mergând numai persoanele mai ȋn vârstă şi prea puţin
dintre tinerii din ziua de azi.
Ȋn joia mare toţi sătenii mergeau la târg pentru a-şi cumpăra miel sau ied, pentru a avea la masa de
Paşti. Seara toată lumea din casă mergea la Biserică unde se citea ,,Cele doisprezece Evanghelii ”, care
reprezintă toate patimile lui Iisus Hristos, la fiecare Evanghelie citită se aprindea câte o lumânare;
slujbă care se face şi ȋn zilele noastre.
Ȋn Vinerea Mare tot satul ȋmpreună cu preotul ţineau post, tot ȋn Vinerea Mare, femeile ȋmpestreau
ouăle cu ceară cu ajutorul unei unelte numită ,,bizară”, modelul cel mai pictat era ,,Crucea lui Iisus” şi
,,Frâul calului”, care reprezintă o ȋmprestitură moştenită din vechi bătrâni, pe urmă ouăle se roşeau ȋn
coajă de ceapă.
Tot ȋn Vinerea Mare oţetul era interzis cu desăvârşire, deoarece era asociat cu Răstignirea lui Iisus
când romanii i-au dat să bea oţet; obicei care se păstrează şi ȋn zilele noastre.
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Ca şi ȋn zilele noastre, şi atunci oamenii mergeau la Biserică, unde preotul cântă Prohodul
(Cântarea de ȋnmormântare a lui Iisus), iar oamenii pe tot parcursul a celor şapte săptămâni purtau
veşminte de culoare neagră, semn de doliu pentru moartea lui Hristos.
Ȋn sâmbăta mare femeile pregăteau toată mâncarea pentru zilele de Paşti. Slujba de Ȋnviere era
ţinută de către preot la ora patru duminica dimineaţa, sătenii nu mâncau nimic până ce preotul le
dădea Paştele Sfinţite.
Şi atunci ca şi acum, oamenii ȋşi dădeau ,,bineţe”(se salutau) cu ,,Hristos a Ȋnviat !” şi ,,Adevărat a
Ȋnviat!”, aceast salut era zis până la sărbătoarea de Ȋnălţarea Domnului (Rusaliile), obicei care nu se mai
păstrează astăzi.
Ȋn dimineaţa primei zile de Paşti, când oamenii mergeau unii la alţii ȋn vizită, primul care intra ȋn
casă trebuia să fie neapărat bărbatul, deoarece se spunea că femeia aduce ,,pagubă”, se intâmpla ceva
rau; obicei care ȋn zona noastră a Bihorului se păstrează şi la sărbătoarea Naşterii Domnului.
Ȋn prima zi de Paşti toţi oamenii de la mic la mare mergeau la Biserică ȋmbrăcaţi ȋn hainele albe
realizate de femei ȋn Postul Pastelui. După slujba de Ȋnviere mergea fiecare la casa lui, unde lua masa în
familie, pe urmă se întorceau din nou la Biserică unde ciocneau ouă şi făceau o şezătoare care se
ȋntindea până târziu ȋn noapte.
Ȋn ziua de Paşte exista obiceiul prin care fetele trebuia să le dea băieţilor ouă roşii, celor care nu
aveau, băieţii le lua ,,cârpa” (batic) din cap şi nu o primeau ȋnapoi până nu le ofereau ouă roşii.
Menţionăm că acest obicei nu se mai păstrează deloc. Tot ȋn decursul acestei zile, fetele şi băieţii
ȋnconjurau Biserica satului, obicei care este ȋntâlnit şi ȋn zilele noastre ȋn multe sate din Judeţul Bihor.
De-alungul anilor tradiţia lăsată din bătrâni a ȋncetat să se mai păstreze, oamenii nu mai merg la
Biserică, şezătorile ȋn curtea Bisericii nu mai există, hainele albe din pânză ţesută fiind ȋnlocuite cu
hainele moderne din zilele noastre.
Ȋn a doua zi de Paşte ȋn fiecare sat se organizau ,,hidedi” (balurile din ziua de azi), la care mergeau
atât oamenii căsătoriţi cât şi tineretul satului. Fetele necăsătorite aveau o oră anume dată de părinţi
pentru a sta la ,,hidede”. Aceste ,,hidedi” erau organizate ȋn căminul satului.
Ȋnainte de a participa la aceste ,,hidedi” toţi tinerii mergeau la Biserică, dar fetele necăsătorite erau
ȋmbrăcate cu haine colorate, cu ,,cârpă” şi ,,zadie” roşie.
Miercurea dupa Paşti oamenii ţineau ,,holdele”, preotul satului făcea o slujbă specială doar pentru
pământurile şi culturile oamenilor.
Ȋnălţarea Domnului este ȋntotdeauna ȋntr-o zi de joi, deoarece atunci se ȋmplinesc cele patruzeci de
zile de la Ȋnvierea Domnului, ȋn ziua respectivă, oamenii se salută cu ,,Hristos s-a Ȋnalţat!”, ,,Adevărat
s-a ȋnălţa!”; obicei care astăzi se mai păstrează doar de către bătrânii satului.
Pe parcursul trecerii anilor, obiceiurile au inceput să se schimbe. De la tradiţia străbunicilor şi
bunicilor noştrii unde ouăle se vopseau numai ȋn roşu, ȋn zilele noastre ouăle au diverse culori.
Ȋn prezent, Slujba de Ȋnviere este ţinută de preoţi la miezul nopţii, ouăle roşii sunt ȋnlocuite de
ouăle de ciocolată, straiele populare sunt ȋnlocuite de haine moderne, balurile sunt ȋnlocuite de către
tineri cu cluburile.
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Obiceiuri de Sfintele Paşti. Ciclul pascal
Vişovan Loredana
Prof. înv. primar, Liceul Tehnologic Hunedoara-Şcoala Gimnazială Nr.9 Hunedoara
Cea mai mare sărbătoare a creştinilor, Învierea Domnului, este prilejul, pentru români, de a trăi
clipe de bucurie sfântă, dar şi de a sărbători în cadrul comunităţii.
Paştele, cum denumesc românii sărbătoarea Învierii, îşi are etimologia în cuvântul ebraic pesah =
trecere. Paştele evreilor marca trecerea poporului ales prin Marea Roşie, din robia Egiptului, în
pământul făgăduinţei, Canaan. Paştele creştinilor este, în primul rând, sărbătoarea Învierii Domnului,
după al cărui model vor învia toţi creştinii.
Dar înainte de a face o discuţie aprofundată asupra sărbătorii Paştelui, trebuie să spunem că ea nu
este una izolată. Antrenează un întreg ciclu de sărbători şi evenimente, care fac să se individualizeze,
clar, în calendarul românilor, momentul pascal. Acesta cuprinde mai multe sărbători, de la intrarea în
Postul Mare până la Pogorârea Duhului Sfânt (Rusaliile), adică perioadele numite, în termeni
bisericeşti, a Triodului şi a Penticostarului.
Între datinile de Lăsata Secului, se individualizează obiceiul „Crucii”, specific Dobrogei (mai
demult) şi satelor din şesul Dunării.
Ziua Sfântului Toader (prima sâmbătă din Postul Mare) este momentul în care se aduc prescuri şi
colivă la biserică. După sfinţirea de către preot, ele se dau de pomană pentru morţi. De atunci, în
fiecare sâmbătă a postului trebuie duse prescuri, până în Joia Mare.
În sudul ţării obiceiul se cheamă „sărindar” şi constă în ducerea la biserică a grâului (arpacaş, în
zilele noastre). În fiecare sâmbătă, până în sâmbăta lui Lazăr, se pomenesc morţii. La „spartul
sărindarului” se face coliva din acest grâu şi câte o masă pentru întreaga comunitate, ca pomană pentru
morţi.
Tot în această zi se tundeau vitele. Fetele culegeau buruieni (rădăcină de urzică, frunze de nuc) cu
care îşi spălau părul, zicând: „Toadere, Sân-Toadere, / Dă cosiţa fetelor / Cât codiţa iepelor.”
Băieţii îşi tăiau părul şi-l îngropau la o salcie, zicând: "Sân-Toadere, na-ţi părul meu şi dă-mi coama
calului tău".
Tot în această zi, băieţii se înfrăţeau, iar fetele se prindeau surate, pe pâine şi sare, rostind: "Eu ţi-oi
fi frate / Până la moarte, / M-oi lăsa de pâine / Şi de sare mai bine, / Decât să mă las de tine".
În ziua de Mucenici (Macinici; sărbătoare cunoscută sub denumirea bisericească de Sfinţii 40 de
mucenici din Sevastia Armeniei şi sărbătorită la 9 martie) gospodarii dădeau foc la gunoaie. Femeile
afumau casa şi pomii din grădină cu petice aprinse, ca să le ferească de gângăniile şi jivinele care le
periclitează.
În zilele noastre este obiceiul să se facă „macinici”. În Moldova se fac copţi, din aluat însiropat, uns
cu miere şi presărat cu nucă. În Sudul ţării se fac fierţi în apă şi arome (rom, scorţişoară, coajă de
portocale). Aşa e obiceiul, în amintirea celor 40 de sfinţi mucenici îngheţaţi în iezerul Sevastiei.
Mucenicii, în forma cifrei 8, se dau de pomană pentru morţi şi se consumă şi de cei ai casei.
Buna-vestire (Blagoveştenia) simbolizează începutul mântuirii neamului omenesc. În această zi,
Arhanghelul Gavril i-a binevestit Sfintei Fecioare Maria zămislirea lui Mesia, cel de veacuri aşteptat.
În calendarul ortodox este zi de dezlegare la peşte. La români există credinţa că până şi cel mai sărac
om trebuie să mănânce peşte, ca să fie sănătos şi iute ca peştele tot anul. Dar există şi credinţa de a lua
întâi anafură de la biserică şi a merge apoi la pescuit, unde se zice că pescarul va prinde mult peşte. Se
mai spune că, aşa cum e vremea de Buna-vestire, va fi şi la Paşti.
În trecut, în această zi, înainte de răsăritul soarelui, se afumau pomii cu tămâie şi pleavă de cânepă,
pentru a fi feriţi de insecte. Se crede că de Blagoveştenie pământul este binecuvântat, căci înviază toată
musca şi începe a creşte iarba. Tot acum se spune că se dezleagă limba pasărilor cântătoare şi cucul,
care a fost uliu toată iarna, redevine cuc, până la Sânziene sau la Sfântul Petru.
Sfântul Gheorghe este, pentru creştini, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic militar, care a fost
chinuit şi omorât pentru Hristos, pe vremea împăratului Diocleţian. Este considerat sfânt purtător de
biruinţă şi reprezentat în iconografia ortodoxă călare pe un cal alb şi omorând un balaur, simbol al
răului.
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În calendarul popular, sărbătoarea se regăseşte cu numele de Sângeorz. Ea coincide cu triumful
primăverii, dar şi cu perioada delicată din viaţa culturilor, când acestea sunt ameninţate de „strigoii de
bucate”, sau loajnice, cum li se spune prin Munţii Apuseni. De aceea, se fac felurite ritualuri de apărare
împotriva strigoilor, de care se spune că pot fi afectaţi şi oamenii, dar şi vitele, cărora li s-ar putea lua
mana în această perioadă.
Sâmbăta dinaintea Floriilor poartă numele de sâmbăta lui Lazăr, în amintirea lui Lazăr cel înviat de
Mântuitorul din morţi. Acum este ziua de dezlegare a sărindarelor, când se pomenesc morţii.
Duminica Floriilor (numită şi a Stâlparilor) marchează momentul primirii triumfale pe care i-a
făcut-o mulţimea Mântuitorului, la intrarea în Ierusalim. În această zi e obiceiul de a se sfinţi, la
biserică, ramuri de salcie, care simbolizează stâlpările de finic cu care mulţimea l-a întâmpinat pe
Hristos. O legendă, pe care am întâlnit-o atât în Bucovina, cât şi în Maramureş, spune că salcia a fost
aleasă şi binecuvântată, pentru că şi-a plecat crengile, oferindu-i o ramură Maicii Domnului, care
mergea spre Golgota şi voia să-i ducă Fiului Ei răstignit o cunună fără de spini. Mai demult, era
obiceiul ca aceste ramuri sfinţite să fie puse lângă tetrapod, pentru a putea fi luate de credincioşii care
se închinau la icoana praznicului. Restul erau păstrate şi împărţite celor ce nu au putut fi prezenţi. Tot
mai demult ele se ţineau în mână, cu evlavie, până după Liturghie. Apoi erau duse acasă şi se atingeau
cu ele vitele, ca să crească şi să înflorească precum „mâţişoarele”.
În cursul anului, salcia se păstra la icoane, făcută cerc. Se spune că era bună de leac pentru gâlci,
friguri, dureri de gât. Când fulgera şi trăsnea, se aprindea pentru izbăvirea de frică. Astăzi se păstrează
o vreme la porţi şi uşi, apoi fiind arsă.
După cum menţionam şi mai sus, puţine dintre aceste obiceiuri se mai păstrează astăzi. Cele mai
prezente sunt pomenirea morţilor, care se face în fiecare sâmbătă a Postului Mare, frecventarea sfintei
biserici mai des, spovedania. Obiceiurile populare se ţin mai puţin şi mai sporadic. Nu se poate vorbi
despre o generalizare a acestora nici în ce priveşte sărbătorirea, nici în privinţa teritoriului românesc.
Pentru români, Postul Mare este cel mai important şi mai sfânt post de peste an. Fiecare încearcă să
postească după putere, mai ales prima săptămână şi Săptămâna Mare, să facă milostenie şi fapte bune,
să se împace cu cei cu care s-a certat. Datinile populare se mai păstrează doar în unele localităţi.
Postul Mare durează 40 de zile, amintind de postul lui Moise, dar mai ales al Mântuitorului.
Ultima săptămână (Săptămâna Mare) este dedicată însă, în afara Postului, patimilor, răstignirii şi
punerii în mormânt a Domnului. Este cea mai aspră săptămână de post. În toate bisericile se slujesc,
seara, Deniile, iar dimineaţa slujbe speciale, care predispun la meditaţie asupra vieţii creştine şi a
patimilor Domnului.
Deniile (slav. denii = zilnic) sunt slujbe specifice Postului Mare; Utrenii ale zilei următoare. Ele se
desfăşoară în prima, a cincea şi ultima săptămână a Postului, fiind cele mai frecventate de românii de
astăzi. Rânduiala este de a se îmbrăca în haine cernite sau, măcar, femeile să-şi acopere capul cu o
năframă neagră. E regulă că până la deniile din săptămâna a cincea să fie gata curăţenia prin case şi
ogrăzi.
Bătrânii obişnuiau să mănânce puţin în seara de Florii, apoi nu mai mâncau până în Joia Mare, când
se spovedeau şi se împărtăşeau. Tinerii mâncau în această săptămână pâine şi poame uscate, bând doar
apă de izvor. În sat se păstra o linişte şi o atmosferă de reculegere, de tristeţe evlavioasă. Se făceau
focuri rituale, se îngrijeau şi curăţau gospodăriile, se întrerupea munca la câmp şi lucrările mai
importante. Se confecţionau haine noi pentru sărbătoare. Se tăiau vite şi păsări pentru Paşte. Se
tocmeau lăutari pentru hora satului. Oamenii se spovedeau şi se iertau reciproc.
Chiar dacă azi nu se mai practică vechile obiceiuri, românii cinstesc în mod deosebit sfintele slujbe
din Săptămâna Patimilor. Fiecare zi din Săptămâna Mare are semnificaţia sa. Luni se pomeneşte Iosif
cel cu bun chip, care a fost vândut de fraţii săi pe 30 de arginţi, ca şi Mântuitorul. E pomenit şi
smochinul neroditor pe care Hristos l-a blestemat şi s-a uscat. Marţi se pomenesc cele zece fecioare –
cinci înţelepte şi cinci nebune – pentru că nu făcuseră fapte de credinţă şi milostenie. Miercuri se
pomeneşte femeia păcătoasă, care a spălat cu mir picioarele Mântuitorului, spre îngroparea Sa.
În Joia Mare se prăznuieşte spălarea picioarelor ucenicilor de către Mântuitorul, Cina cea de Taină,
rugăciunea din grădina Ghetsimani şi vinderea Domnului de către Iuda. În seara acestei zile creştinii
merg la Denia celor 12 Evanghelii. Prin Sudul ţării, fetele fac câte 12 noduri unei aţe, punându-şi la
fiecare câte o dorinţă şi dezlegându-le când dorinţa s-a împlinit. Această aţă şi-o pun sub pernă seara,
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crezând că-şi vor visa ursitul. Tot aici se păstrează obiceiul de a spăla picioarele celor din casă (copii) de
către femeile mai în vârstă.
În Vestul ţării, o familie care prepară pâinea pentru Paşti, pentru biserică, o aduce acum cu vase
noi, cu lumânări şi vin, pentru a rămâne până la Paşti. Din Joia Mare până în ziua de Paşti se zice că
nu se mai trag clopotele bisericilor, ci doar se toacă.
În tradiţiile românilor, Joia Mare se mai numeşte Joi Mari, Joia Patimilor, Joia Neagră, Joimăriţa.
Ea este termenul până la care femeile trebuiau să termine de tors cânepa. La cele leneşe se spunea că
vine Joimăriţa să vadă ce-au lucrat. Iar dacă le prinde dormind, le va face neputincioase a lucra tot
anul. Uneori, o femeie bătrână mergea pe la casele cu fete mari şi dădea foc cânepii netoarse. Sau
copiii, unşi pe faţă cu negreală, mergeau să le îndemne la lucru pe fetele de măritat şi să primească ouă
pentru încondeiat de Paşte, zicând: „Căţii / Maţii / Toarse câlţii; / Ori i-ai tors, / Ori i-ai ros. / Scoate
ţolul să ţi-l văz! / Şi de-l ai, / Să te-nduri şi să ne dai / Cele ouă-ncondeiate / De acolo din covate”.
Joia Mare este considerată binefăcătoare pentru morţi. Acum se face ultima pomenire a morţilor
din Postul Mare. În Oltenia şi acum se fac în zori, în curţi şi / sau la morminte focuri pentru morţi
din boz sau nuiele; se spune că ele închipuiesc focul pe care l-au făcut slujitorii lui Caiafa în curtea
arhierească, să se încălzească la el, când Iuda l-a vândut pe Hristos, sau focul unde a fost oprit Sfântul
Petru, când s-a lepădat de Hristos
Vinerea Mare (Vinerea Paştilor, Vinerea Seacă, Vinerea Patimilor) este zi de mare doliu a întregii
creştinătăţi pentru că în această zi a fost răstignit şi a murit Mântuitorul lumii. Zi aliturgică, pentru că
Liturghia reprezintă jertfa nesângeroasă a lui Hristos, în chipul pâinii şi al vinului, iar cele două jertfe
nu se pot aduce în aceeaşi zi. În seara acestei zile se oficiază denia Prohodului Domnului.
În mijlocul bisericii se scoate Sfântul Epitaf (care-l închipuie mort pe Mântuitorul, înconjurat de
Apostoli şi Maica Domnului) pe sub care toată lumea trece, până în după-amiaza zilei de sâmbătă. În
zorii zilei de Înviere este dus din nou în Sfântul altar şi este aşezat pe sfânta masă, unde rămâne până în
miercurea dinaintea Înălţării Domnului. Se spune că pe cei ce trec de trei ori pe sub Sfântul Aer nu-i
doare capul, mijlocul şi şalele în cursul anului, iar dacă îşi şterg ochii cu marginea epitafului nu vor
suferi de dureri de ochi.
Acestei zile i se spune şi Vinerea Seacă, pentru că bătrânele posteau post negru, iar seara, la Denia
Prohodului Domnului, luau anafură de la biserică. După cântarea Prohodului Domnului se înconjoară
de trei ori biserica de tot soborul, cu Sfântul Epitaf, care apoi este aşezat pe masa din mijlocul bisericii.
La terminarea slujbei, femeile merg la morminte, aprind lumânări şi-şi jelesc morţii. La sfârşitul
slujbei, era obiceiul ca preotul să împartă florile aduse, care erau considerate a fi bune de leac. Lumea,
în trecut, pleca acasă cu lumânările aprinse pe drum, ca să afle şi morţii de venirea zilelor mari.
Ocoleau casa de trei ori şi intrând, se închinau, făceau câte o cruce cu lumânarea aprinsă în cei patru
pereţi sau doar la grinda de la intrare şi păstrau lumânarea pentru vremuri de primejdie.
Sâmbăta Mare este ziua îngropării Domnului cu trupul şi a pogorârii Lui la iad, de unde a slobozit
neamul omenesc. Este ziua în care se definitivează pregătirile pentru marea sărbătoare a Învierii; spre
seară, creştinii se odihnesc pentru a putea participa la slujba de la miezul nopţii. Fiind ultima zi a
Postului Mare, era obiceiul ca bătrânii şi copiii să se împărtăşească.
Ziua Învierii Domnului, cunoscută şi sub numele de Paşti începe, din punct de vedere liturgic, în
noaptea dinainte, la miezul nopţii, când se spune că mormântul s-a deschis şi a înviat Hristos. Chiar
dacă românii participă în număr destul de mic la Sfânta Liturghie din această noapte sfântă, ei vin la
Slujba Învierii, pentru a lua lumină. Apoi se duc pe la casele lor, revenind, dimineaţa, la biserică, în
locurile unde se sfinţeşte pasca şi prinoasele.
Săptămâna de după Paşti este considerată Săptămâna luminată. Cea mai mare sărbătoare din această
săptămână este însă Izvorul Tămăduirii, ţinută vineri. În această zi se face, în toate bisericile,
agheasmă, pentru tămăduirea de boli. În trecut, se făceau procesiuni cu icoana Maicii Domnului la
câmp, pentru ploaie. Era ziua cea mai propice pentru sfinţirea izvoarelor şi a fântânilor, considerate
sacre în tradiţia populară.
După Înviere, la 40 de zile (în joia celei de a VI-a săptămâni) se sărbătoreşte Înălţarea Domnului,
cunoscută, în popor şi sub numele de Ispas. Este una din cele mai vechi sărbători creştine, serbată, în
vremea creştinismului primar, odată cu Rusaliile.
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De Ispas se organizau nedei, târguri (bâlciuri), jocuri ale tinerilor. În calendarul păstoresc,
sărbătoarea marca momentul urcării ciobanilor la munte. În zilele noastre, de Înălţare se fac pască, ouă
roşii şi cozonac, precum la Paşti.
Dacă adăugăm că, a doua zi după Rusalii, este sărbătoarea Sfintei Treimi, putem spune că aşa se
încheie ciclul pascal la români. Acesta este cel mai important ciclu de sărbători creştine, alături de care
îşi fac simţită prezenţa şi obiceiurile populare, izvorâte fie din practici creştine foarte vechi, fie din
vechi ritualuri folclorice. Adunate la un loc, ele alcătuiesc perioada cea mai sfântă din viaţa Bisericii şi
a oamenilor, constituind un important reper al comunităţii şi spiritualităţii româneşti contemporane.
Bibliografie:
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Zadobrinschi Viorica
Profesor învăţământ primar, Şcoala Gimnazială nr. 1 Săveni, judeţul Botoşani
Motto:
“Hristos a înviat! Ce vorbă sfântă!
Îţi simţi de lacrimi calde ochii uzi
Şi-n suflet parcă serafimii-ţi cântă
De câte ori creştine o auzi….”
(V. Militaru)
Anotimpul primăvara, anotimpul renaşterii, este bogat în sărbători creştine, cu obiceiuri şi tradiţii
străvechi, ce exprimă strânsa legătură a omului cu natura. Obiceiurile calendaristice şi cele legate de
viaţa de familie sunt o componentă perenă a culturii tradiţionale.
Cunoaşterea obiceiurilor şi a tradiţiilor populare are o importanţă deosebită datorită conţinutului
de idei şi sentimente, a faptelor care oglindesc trecutul bogat şi valorile poporului nostru. Judeţul
Botoşani mai păstrează, în multe zone, tradiţii şi obiceiuri de mult uitate de cei tineri, pe care cei din
vechime le credeau şi le respectau cu stricteţe, ţesându-şi existenţa pe ele, ca pe o urzeală trainică,
vegheată din veac de sufletele strămoşilor.
Învierea din morţi a Domnului nostru Iisus Hristos este cea mai însemnată, mai înaltă şi mai
aşteptată sărbătoare a creştinilor, situată primăvara, când şi natura se primeneşte, este şi pentru oameni
un prilej de reînnoire sufletească, de curăţire a tot ce înseamnă păcat, greşeală, inducere în ispită,
îndoială sau depresie şi, totodată, de sporire a faptelor bune, a speranţei şi încrederii depline în ajutorul
divin. În fiecare an sărbătorim Paştele, însă de fiecare dată ne bucurăm de sosirea acestei sărbători ca şi
când ar fi pentru prima oară. Mulţi, poate, se vor întreba de unde vine această supremaţie? Răspunsul
este simplu: Învierea din morţi este o trăsătura specifică a creştinismului, faţă de toate religiile naturale
sau păgâne. Copiii sunt cei mai entuziasmaţi. Puritatea şi inocenţa bucuriei copiilor dă amploare
acestei sărbători. Fie că este vorba de vopsitul sau încondeiatul ouălor, de decorurile pregătite cu multă
migală, de planşele de colorat, de icoanele pictate pe sticlă, de poezii, cântece sau jocuri, cei mici sunt
întotdeauna primii. Să nu uităm câtă fericire poate fi în sufletul unui copil în clipa în care ciocneşte un
ou roşu sau ce simte la gândul că va veni Iepuraşul. Bucuria lor vine mereu din lucruri mărunte.
Înţelegerea tradiţiilor şi culturii unui popor porneşte de la cunoaşterea originii acestora, de la
perceperea corectă a elementelor specifice diferitelor zone ce alcătuiesc întregul. Acestea se transmit
din bătrâni şi sunt păstrate cu sfinţenie în satele româneşti. Tradiţiile şi obiceiurile de Paşte sunt
respectate în majoritatea zonelor ţării.
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Omului i-a plăcut dintotdeauna să călătorească, să descopere ţinuturi noi, tradiţii şi obiceiuri
străvechi ce îi trezesc în suflet sentimentul reîntoarcerii la adevăratele valori ale identităţii culturale şi
naţionale ce creează un popor. O astfel de călătorie devine nu numai interesantă, ci şi încărcată de
mister atunci când călătorul porneşte pe cărările abrupte ale munţilor din inima ţării şi ajunge până la
mare.
Sărbătoarea pascală începe cu lăsarea postului. Timp de 40 de zile oamenii se pregătesc pentru a
sărbători Învierea Domnului.
Pregătirea spirituală pentru sărbătoarea Paştelui începe din ultima săptămână a Câşlegilor de Iarnă,
numită de popor şi Săptămâna Albă. În acest interval de timp nu se mănâncă nici carne, nici ouă,
lapte sau produse obţinute din lapte, dar nu se fac nici nunţi sau alte petreceri cu muzică.
Floriile deschid săptămâna cea mai importantă pentru pregătirile de Paşte. Sărbătoarea Floriilor are
străvechi rădăcini, ea fiind atestată în societatea română ca zi dedicată zeiţei Flora, peste care
creştinismul a suprapus sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim ( Floriile, în terminologia
populară). Ramurile verzi din această zi, întrebuiţate atât în ritualurile casnice cât şi în cele bisericeşti,
întruchipează simbolul castităţii şi al renaşterii anuale a vegetaţiei. La Florii şi în Săptămâna Patimilor
(“Săptămâna neagră“) oamenii împodobesc mormintele cu flori şi mâţişori de răchită sau salcie şi fac
pomeni pentru morţi, astfel îmbunându-i, dar şi pentru a le asigura hrana spitului nevăzut din lumea
cealaltă. Urmează apoi Duminica Mare care încheie Ciclul Pascal, cunoscută şi sub denumirea de
Pogorârea Sfântului Duh, care se suprapune peste sărbătoarea populară a Rusaliilor.
Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor este încărcată de spirite malefice, iar pentru a le evita,
creştinii trebuie să ţină post, dar să şi practice unele ritualuri. Astfel, în Marţea Seacă este un obicei ce
ţine de scăldat. În această zi, oamenii trebuie să se spele în râu ca să le meargă bine. Scăldatul ritual se
ţine de către oamenii satelor, pentru a nu seca grânele ori laptele vacilor. Se zice că cei care nu ţin acest
ritual îi va durea capul tot anul. Miercurea Paştelui este ultima zi din această săptămână când au putut
fi făcute lucruri legate de munca câmpului. În această zi oamenii făceau, de mult, focuri rituale pentru
alungarea spiritelor rele. Joia Mare, numită şi Joia Patimilor, este ziua în care încep practicile legate de
morţi. Se zice că în noaptea de joi morţii vin pe la vechile lor case şi stau acolo până în sâmbăta
dinainte de Rusalii. În Joia Mare apare şi “ Practica somnului” când oamenii se odihnesc pentru marele
evenimet al Învierii. Tot în Joia Mare, gospodinele din satele noastre încep vopsitul ouălor. În ziua de
joi a Săptămânii Mari, clopotele încetează să mai bată, vor mai bate doar în Sâmbăta Mare. Această zi
este totodată şi începutul chinurilor Mântuitorului. Zilei de vineri i s-a pus felurite nume. E Vinerea
Paştelui, Vinerea Patimilor, Vinerea Mare, Vinerea Seacă. Aceasta e ziua cea mai importantă din
Postul Paştelui. În această dimineaţă se aleg ouăle şi se fierb, vopsindu-se ceea ce a rămas din Joia Mare.
Urmează Sâmbăta Mare, ziua în care se face Pasca.
În ziua de Paşte, femeia mângâie obrazul bărbatului cu o creangă de salcie sau cu o floare pentru a-i
arăta acestuia importanţa ei în gospodărie. Obieceiurile de Paşti sunt prezente şi în Noaptea de
Înviere. În Bucovina, fetele se duc în Noaptea de Înviere în clopotniţă şi spală limba clopotului cu apă
neîncepută, cu care se vor spăla pe faţă în zorii zilei de Paşti, ca să fie frumoase tot anul şi aşa cum
oamenii aleargă la Înviere când bat clopotele la Biserică, aşa să alerge feciorii la ele. De Înviere, pe
dealuri şi pe coline, izbucnesc focuri puternice. Sunt “focuri de veghe” care în unele sate sunt aprinse şi
ard tot cursul nopţii, luminând nu numai dealurile cât şi văile. În jurul lor stau roată oamenii,
istorisind întâmplări din viaţa lui Iisus, după Sfânta Scriptură a Noului Testament. Flăcăii şi băieţii sar
pe deasupra focului, pentru ca vrăjitoarele şi fermecătoarele să nu aibă nicio putere asupra lor. În
Bucovina se fac pe înălţimi clăi de cetină şi sunt ţinute aprinse toată noaptea. În Transilvania se
aprinde o roată căreia i se dă drumul de pe deal la vale. Aceste vrăji se ţin şi în apropierea bisericilor şi
românii le fac în Noaptea de Paşte. În timp ce ard focurile, femeile pregătesc blidul.
Într-un coşuleţ, ciubăraş sau castron, aşează tot ce doreşte să sfinţească: pască, ouă încondeiate,
slănină, brânză, unt, hrean (folosit ca medicament, mai ales pentru oi sau vite, păstrându-l în pământ
după ce a fost sfinţit), iarbă mare ( ce se pune în hrana vitelor pentru a da mult lapte), mac, sare,
leuştean (tot pentru boală), tămâie (pentru furtuni, cumpene grele), busuioc, cârpa cu care s-au şters
ouăle roşii şi o lumânare ( care e păstrată şapte ani şi este aprinsă cu tămâia când e ameninţat satul de
grindina). Lumânarea din Noaptea de Paşte reprezintă Lumina Învierii Domnului, a biruinţei Luminii
lui Iisus asupra Întunericului Iadului, a binelui asupra răului şi a vieţii asupra morţii. Preotul aduce
lumânarea aprinsă la Altar, iar creştinii se apropie şi-şi aprind lumânările. În satele din Ţinutul
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Pădurenilor şi în zona Botoşanilor se merge cu lumânarea aprinsă până acasă pentru a lumina calea
morţilor. Aprinderea lumânării de Paşti este legată de cultul focului şi al soarelui, de lumina
sacrificiului Mântuitorului, care nu a fost posibil decât cu lumina.
În zorii zilei de duminică, credincioşii ies în curtea Bisericii, se aşează sub forma unui cerc, purtând
lumânări aprinse, în aşteptarea preotului care să le sfinţească şi să le binecuvinteze bucatele din coşul
pascal. În faţa fiecărui gospodar este un astfel de coş, după orânduiala strămoşilor. În coşul acoperit cu
un şervet ţesut specific zonei, sunt aşezate pe o farfurie simbolurile bucuriei pentru tot anul: seminţe
de mac (care aruncate în râu vor alunga seceta), sare (pentru belşug), zahăr (pentru vitele bolnave),
făină (pentru rod bogat), ceapă şi usturoi (împotriva insectelor). Deasupra acestei farfurii se aşează
pasca, şunca, brânza, ouăle roşii, bani, flori, prăjituri. După sfinţirea acestui coş, ritualul pascal se
continuă în familie.
Un ritual deosebit al Învierii în lumea satului mureşean, începe cu masa festivă de Paşte. Înainte de
a se servi bucatele pregătite, românul primeşte împărtăşania, adică Paştile (pâine cu vin) şi apoi începe
ciocnitul ouălor roşii (care arată deschiderea mormântului Mântuitorului) de către membrii parohiei,
în timp ce un partener rosteşte “Hristos a Înviat!” iar celălat îi răspunde „Adevărat a înviat!”,
mărturisindu-şi astfel, totodată, credinţa.
În dimineaţa primei zile de Paşti, în multe locuri, toţi membrii familiei se spală pe faţă cu apa dintrun vas în care s-a pus un ou roşu, un ban de argint şi busuioc, pentru a fi frumoşi la faţă ca oul roşu şi
bogaţi tot anul. Se obişnuia ca oul sfinţit să fie consumat în mijlocul familie, pentru ca în cazul în care
careva s-ar rătăci, să îşi amintească cu cine a mâncat şi să îşi regăsească drumul spre casă. Este bine să
mănânci, de asemenea, caş alb şi dulce şi peşte ca să fii tot anul curat la faţă şi ager. Mâncarea
tradiţională este carnea de miel, pregătită după mai multe reţete specifice. Mielul este simbolul lui
Hristos.
O foarte frumoasă datină se păstrează în Maramureş, în zona Lăpuşului. Dimineaţa, în prima zi de
Paşti, copii până la 9 ani merg la prieteni şi la vecini să le anunţe Învirea Domnului. Gazda dăruieşte
fiecărui urător un ou roşu. La plecare, copii mulţumesc pentru dar şi urează gospodarilor “Sărbători
fericite!” La această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi de un băiat, pentru ca în acea
gospodărie să nu fie discordie tot restul anului.
În Argeş, printre dulciurile pregătite de Paşti se numără covrigii cu ou (în compoziţie se adaugă 1015 ouă la 1 kg de făină). Fiecare gospodar se străduieşte să pregătească astfel de delicatesă, ca simbol al
belşugului.
În Banat, la micul dejun de Paşti, se practică tămâiatul bucatelor apoi fiecare mesean primeşte o
linguriţă de paşti (vin şi pâine sfinţită). În meniul acestei mese festive se include ciolanul de porc fiert,
ouă albe şi mâncăruri tradiţionale, după aceea se continuă masa cu friptura de miel.
In părţile Sibiului există obiceiul ca de Paşti să fie împodobit un arbust asemănător cu cel de
Crăciun. Singura deosebire constă în faptul că în locul globurilor se agaţă ouă vopsite, golite de
conţinut. Pomul sau crenguţa poate fi aşezat într-o vază frumoasă şi farmecul sărbătorii sporeşte cu o
podoabă de acest fel.
A doua zi de Paşti se distinge prin obiceiul „udatului”. Băieţii îmbrăcaţi în haine tradiţionale
mergeau odinioară să stropească fetele. Obiceiul stropitului de Paşte a fost adus în perioada Evului
Mediu de saşii din zona Sibiului şi s-a răspândit în toate comunităţile din Ardeal. Se spunea că fetele
care vor fi stropite vor avea noroc tot anul. În trecut, fetele erau stropite cu apa de fântână însă în
zilele noastre apa a fost înlocuită cu diferite sortimente de parfum. La rândul lor, fetele dădeau
băieţilor daruri şi de băut. Una dintre legendele care explică acest obicei spunea că a doua zi de Paşte o
fată creştină vindea ouă iar de la ea a cumpărat o fată păgână. Cele două intrând în vorbă, prima îi
explică legea creştinească dar cea de-a doua, neîncrezătoare, îi spune: „Te-oi crede dacă s-or înroşi ouăle
pe care mi le-ai vândut!” Pe dată ouăle s-au înroşit iar de spaimă, fetele au leşinat amândouă. Trecând
pe acolo doi flăcăi, le-au văzut şi le-au stropit cu apă de la fântână. Revenindu-şi, fetele le-au dăruit ouă
înroşite, iar păgâna s-a creştinat.
Zilele de Paşti sunt zile când trebuie să ne amintim că trebuie să fim mai buni, mai plini de
dragoste, cu inima caldă şi mai deschisă, când Lumina Sfântă coboară în casele şi în inimile noastre. Să
ne bucurăm de aceste sărbători ale primăverii, anotimpul în care natura îşi arată toată frumuseţea şi
care aduce lumină în suflet, bucuria de a trăi şi a descoperi minunile naturii.
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Trebuie totodată să ne amintim de tradiţiile şi obiceiurile noastre naţionale, pentru că fără ele
putem spune că ne pierdem rădăcinile, actul nostru de identitate ca popor. De aceea avem datoria de a
nu lăsa timpul să aştearnă praful peste ele iar evenimentele lumii moderne să nu aştearnă uitarea.
„Căci cei ce vor în lume şi în viaţă
Aşa cum noi le-am spus şi arătat
Iar ei, la fel, aşa vor da povaţă
Şi-un lung popor e-acum de noi format.”
(Traian Dorz)
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Tradiţii şi obiceiuri de primăvară din localitatea Rogoz
Baboşan Ioana
Prof.înv.preşcolar, Grădiniţa cu Program prelungit Târgu Lăpuş

Vreau să vorbesc despre singura prezenţă vie încă, deşi nemuritoare, deşi aşa de terestră, despre
unanimul nostru înaintaş fără nume, despre satul românesc
(Lucian Blaga)
Pentru poporul român, satul natal, a oglindit dintotdeauna caracterul, personalitatea, conştiinţa
mereu trează, aspiraţia spre fericire şi libertate, fiind părtaş şi parte integrantă, la toate evenimentele
principale din viaţa sa.
Legată prin toată fiinţa mea de satul natal, în care m-am născut, am copilărit şi am crescut, se
cuvine ca acestor locuri dragi şi scumpe să le aducem prinos de mulţumire şi recunoştinţă ori de câte
ori avem posibilitatea.
Purtăm mereu în suflet, neşterse, acolo unde paşii vieţii ne conduc, imaginile locurilor copilăriei,
care ni s-au imprimat în suflete, acele aspiraţii curate şi sincere, în care se găseşte nobleţea sufletească, a
oamenilor, din satul natal, din satul românesc.
Lucrarea de faţă Tradiţii şi obiceiuri din localitatea Rogoz, elogiază aspecte etno-culturale din
trecutul şi prezentul satului românesc, ea – este o ocazie de a cunoaşte şi a reda mai multe aspecte
etnologice din tradiţiile şi obiceiurile satului tradiţional românesc, cu referire strictă la satul natal, cel
lăpuşan.
Rogoz, localitate situată la 6 km de Târgu Lăpuş, la confluenţa Văii Libotin şi a râului Lăpuş.
Localitatea Rogoz se limitează la nord cu localitatea Libotinului, prin Dealul Mânesi, la nord - vest
cu localitatea Dobric, prin dealul Fundul Văii Purului, a Stricoii şi a Tinoasei, la vest cu localitatea
Dumbrava şi parţial cu oraşul Târgu Lăpuş prin dealul Fundu Heuşii şi cu localitatea Dămăcuşeni,
prin păşune, la sud cu localitatea Suciu de Jos prin paşunea Obrejă şi pădurea Poduri, la est cu
localitatea Lăpuş prin Valea Marii şi Valea Hotarului.
Etimologia denumirii „Rogoz” - Originea numelui este slavă, această denumire a fost preluată şi
în lexicul românesc, având aceeaşi semnificaţie adică Rogoz sau trestie, care pe vremuri era răspândită
în mlaştinile Lăpuşului.
Unul dintre elementele care au asigurat continuitatea şi durabilitatea oamenilor pe aceste locuri,
alături de meşteşuguri şi obiceiuri este folclorul.
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Cântecul popular (învârtitele, horele, doinele şi baladele) sunt de o deosebită frumuseţe şi
ritmicitate, ele alină sufletul şi dorul rogojanului.
În cadrul său se regăsesc atât elemente pozitive ale vieţii, (dragostea, căsătoria, prietenia etc) cât şi
aspecte negative (prostia, beţia, răutatea etc).
Caracteristic pentru zona Lăpuşului, inclusiv Rogoz este cântatul cu "noduri" în genul doinei
numită aici „hore lungă” sau „hore adâncată” a cărei valoare este pusă în evidenţă de Nicolae Piţiş şi
artistul Grigore Leşe, iar în Rogoz de către Adela Şanta.
Obiceiurile reprezintă, un domeniu important al culturii populare naţionale, constituind
ansamblul manifestărilor folclorice şi de artă populară încadrate într-un sistem unitar şi marcând
evenimente legate de ciclul bio-cosmic, de datele calendaristice, de ciclul vieţii, într-o înlănţuire
sincretică şi polisemică. Ele dezvăluie structuri comportamentale străvechi constituind documente
valoroase pentru cunoaşterea treptelor de evoluţie a civilizaţiei umane, pentru stabilirea genezei şi
vechimii unor fapte şi fenomene sociale. Obiceiurile şi tradiţiile însotesc viaţa omului de când se naşte
şi pînă moare. ,,Obiceiul este un act solemn care iese din mersul comun al vieţii, având menirea să
consfinţească trecerea de la o situaţie la alta”, afirmă Mihai Pop.
Obiceiurile de peste an (calendaristice) exprimă, în perspectivă cosmică, relaţia om-natură, în
conexiunea permanentă cu timpul şi spaţiul. De-a lungul timpului, viaţa ţăranului rogojan a fost
bogată în fel şi fel de manifestări cu conţinut social, care au căpătat caracterul unor acţiuni de masă, la
care participa întreaga obşte sau majoritatea membrilor acesteia. Aceste manifestări, cu profund
caracter social, erau deseori prilejuite de momente importante din viaţa omului sau a colectivităţii,
erau impuse de credinţele precreştine sau de religie, biserica înglobându-le în ritualul religios pentru aşi spori influenţa asupra comunităţii rurale.
Obiceiurile de primăvară în localitatea Rogoz încep cu Floriile. La Florii în satl Rogoz se
înstruţează poarta cu mâţe. Mâţişoare se duc şi la biserică de către făt, preotul sfiinţindu-le în
Duminica de Florii, după care se împart la toţi oamenii din biserică pentru a fi duse acasă. Se spune ca
aceste plante sfinţite apără casa de rău, de tunete şi fulgere.
Paştele este scenariul ritual de înnoire a Lumii, deschis de Duminica Floriilor, închis de Duminica
Tomii şi intersectat de noaptea Învierii Mîntuitorului Iisus. Paştele reprezintă marele praznic al
creştinătăţii care simbolizeză biruinţa vieţii asupra morţii. În noaptea Învierii, după oficierea Sfintei
Liturghii, fiecare credincios din biserică primeşte Sfintele Paşti, iar celor care nu vin la biserică li se
duc paştile acasă de către rude. Paştile sunt făcute de una sau mai multe familii, constând în prescură şi
vin roşu. La sărbătorile Paştilor, când toţi membrii familiei se adună acasă, sunt nelipsite ouăle roşii,
care se dau şi la cimitir, peste morminte copiilor.
În ziua de Paşte copiii, băieţi şi fete (până în vârsta de 12 ani) umblă din casă în casă după ouă roşii.
Tradiţia spune ca prima dată trebuie să intre în casă un băiat ca să aibă noroc tot anul şi apoi fetele.
Sângeorzul (23 aprilie) este o altă sărbătoare a primăverii care simbolizează fertilitatea. În această
zi tinerii udă fetele cu apă. Udatul este interpretat de informatori ca act de purificare, dar şi ca leac
contra bolilor, pentru câştigarea vioiciunii, ca vrajă pentru grăbirea căsătoriei şi altele.
Furatul leselor este un obicei care se desfăşoară în noaptea de Rusalii, când feciorii satului se
împart în grupuri şi pornesc la „furatul leselor” (porţilor de lemn) de la fetele nemăritate. Lesele frate
se ascud bine să nu fie găsite de fete sau se ascud undeva sus să nu se poată ajunge la ele. Uneori din
porţile furate se face staul în uliţă (drum). Dacă se uită haine întise pe aţă la uscat feciorii în această
nopate le iau şi fac moşii din ele spre amuzamentul celor care dimineaţa le văd. Fetele stau la pândă în
această noapte şi aşteaptă curioase să vadă dacă cineva le fură poarta. E un semn ca la acea casă e fată de
măritat. Acestea sunt împodobite în cursul zilei cu crengi de tei şi flori pe care feciorii le schimbă cu
arini.
Rusaliile este sărbătoarea care face legătura între obiceiurile primăverii cu cele ale verii. În ziua de
Rusalii, după slujba de la biserică, tot satul împreună cu preotul iese fie la râu, fie la o răstignire unde
se sfinţeşte ţarină şi apele. La fel ca la bobotează, feciorii duc icoane şi după sfinţirea aghiazmei fiecare
credincios trece să sărute icoanele şi să ia aghiazmă pentru acasă. Aghiazma luată atît la Bobotează cât
şi la Rusalii va fi păstrată în casă şi în cazul unor boli se va bea din ea, în timpul furtunii se va face o
cruce cu aghiazmă la icoane sau dacă cade un animal în fântână ea are rol de purificare, de sfinţire. În
cercetarea pe teren la familia Chira Ioan şi Ioan am găsit aghizmă care are o vechime de 10 ani. “Avem,
mi-au spus. Se păstrează în casă, durează ani de zile şi tot aşa curată îi. Este rămasă de la mam mea, şî
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mama-i moartă de opt ai d’e zâle, şă tot aşa-i rămasă cum o luat-o, dar o luat-o cu câţiva ai înaint’e d’e a
muri. Are pest’e zece ani d’e zâle”. O dată cu sfinţirea apelor la Rusalii se dă voie la scăldatul în râu.
Tradiţiile şi obiceiurile în localitatea Rogoz st păstrate cu sfinţenie din moşi strămoşi si e cred ca şi
generaţiile care vor veni vor păstra vie această moştenire.
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Sărbătoarea Paştilor - bucuria copiilor
Ed. Aleman Rodica
Grădiniţa nr.41 Sibiu
Sfintele sărbători de Paşti, prin cunoaşterea patimilor Domnului nostru Iisus Hristos, aduc în
sufletul celor mari trăiri intense. Însă copiii, la o vârstă atât de fragedă sunt prea mici pentru a înţelege
pe deplin şi sunt la vârsta când trebuie să le aducem în viaţă momente care să-i bucure, aşa cum este
prezenţa Iepuraşului care aduce daruri, obiceiul „Stropitului”, mirajul ouălor colorate . Să nu uităm
câta bucurie poate fi în sufletul unui copil în clipa în care ciocneşte un ou roşu spunând „Christos a
Înviat!”sau răspunzând „Adevarat a Înviat!” Şi jocul cu cine are cel mai tare ou roşu stârneşte
competiţia şi păstrarea tradiţiei. Este încă un moment când îi putem „ajuta să crească” şi să-şi
manifeste creator capacităţile artistice.Într-un mod ludic variat,copiii creeaza obiecte simple şi nostime
ce dau un aer de sărbătoare în clasă. Copiii asteaptă sărbătoarea prin plantarea grâului, prin desene şi
picturi specifice, pictează oua şi tot din ouă fac mici iepuraşi şi puişori. Tot ceea ce realizează în
răstimpul acestor trei săptămâni duc acasă pentru a se bucura de realizările lor împreună cu familia.
Puţină hârtie, carton, plastelină, ouă golite sau nu, sunt suficiente pentru a confecţiona o serie de
obiecte:
-cu sens, care creează atmosfera specifică primăverii şi în mod special sărbătorii Paştelui –folosind
ca simbol obiecte / lucruri simple pe înţelesul copiilor şi astfel ajungând la poarta spirituală a
lucrurilor:
- colţul naturii unde găsim flori proaspete, crengi , salcie,care pot forma „copacul de Paşti”
-„grădina” cu grâu încolţit -grâul încolţeşte în trei -ÎNVIEREA- iepuraşi - de ce iepuraşi?O veche legendă spune că sunt consideraţi animale cu un mare spirit de
sacrificiu,dar şi simbol de fertilitate, renaştere
-ouă - oul este simbolul vieţii.

Paştele în viaţa şi sufletul preşcolarilor
Prof. Alexandru Doina Rodica
Gradiniţa cu P.P. nr. 16 Sibiu
Aflându-ne la începutul primaverii, una dintre cele mai abordate şi mai prolifice teme proiectate în
activitatea cu preşcolarii o reprezintă Sărbătoarea Paştelui, precedată de Floriile şi toată suita de
obiceiuri şi ritualuri din Postul Mare. Considerată cea mai mare dintre sărbătorile creştine, Paştele este
şi una dintre preferinţele copiilor, fiind asociat cu venirea Iepuraşului şi cu ciocnirea ouălor roşii.
Pentru a veni în întâmpinarea interesului copiilor şi pentru a le îmbogăţi experienţa de viaţă şi de
trăiri, am desfăşurat numeroase activităţi specifice, dintre care vă prezint câteva, în speranţa că vor
constitui pentru dumneavoastră exemple de bune practici în activitatea din grădiniţă.
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Convorbire despre semnificaţia religioasă a Paştelui
– invitat preotul de la biserica din cartier.
La aceasta vârstă fragedă, copilul intră în contact cu simboluri şi manifestări religioase ale căror
semnificaţii sunt adeseori denaturate. Aşa cum probabil aţi constatat şi dumneavoastră, Paştele
înseamnă pentru copil venirea Iepuraşului, iar Crăciunul, venirea lui Moş Crăciun şi nu, aşa cum ar
trebui, Învierea, respectiv, Naşterea lui Iisus.
Asistăm la o simplificare a semnificaţiilor acestor evenimente, uşor de înţeles
dacă ne raportăm la nivelul de înţelegere al preşcolarilor, dar şi la o complacere –
din partea adulţilor – de a accepta aceste asocieri, fără alte explicaţii pentru copii.
Expulzarea explicaţiei religioase sub argumentul „iraţionalităţii” religiei este o
naivitate şi o ignoranţă, iar educaţia ca proces de spiritualizare a copilului, ar fi
sărăcită fără componenta moral-religioasă. (Nicola, I şi Farcaş, D, 1996)
Cercetătorii şi practicienii în domeniul psihologiei copilului şi pedagogiei
educaţiei au evidenţiat că educaţia moral-religioasă de la cea mai fragedă vârstă
ajută copilul să-şi însuşească valori autentice, cum ar fi: credinţa, dragostea,
întrajutorarea, altruismul, sinceritatea, bunătatea, compasiunea, empatia, prietenia şi multe altele.
Inocenţa sufletului de copil oferă premisele receptării mesajului educativ religios. Faptul că
trăsăturile de personalitate şi de caracter sunt în formare, mă îndreptăţesc să afirm că este importantă
introducerea unor elemente de educaţie religioasă încă de la grădiniţă, ca şi pas important în pregătirea
copilului pentru viaţă, pregatire ce vizează cunoaşterea, întelegerea şi practicarea binelui în viaţa
socială.
Activitatea presupune două atenţionari speciale: 1. Să se ţină seama de opţiunea familiei în ceea ce
priveşte educaţia religioasă şi, 2. Să se selecteze conţinutul adecvat vârstei şi nivelului de înţelegere al
copiilor, evitându-se noţiunile ce au conotaţie negativă. Activitatea se poate încheia cu un concursfulger, în care copiii răspund la câteva întrebări şi primesc recompense.
Atelier de creaţie
„Sărbătorile Pascale văzute prin ochi de copil”
În acest tip de activitate copiii au realizat decoraţiuni
specifice Paştelui, felicitări şi mini-tablouri cu iepuraşi, au pictat şi au
încondeiat ouă. În încheierea demersului se organizează expoziţia cu
vânzare,
respectiv:
Bazarul de Paşte

Obiectele confecţionate de către copiii şi educatoare sunt comercializate înainte de Paşte,
cumpăratorii fiind părinţii copiilor. Finalitatea este aşadar una extrem de practică (spre exemplu
bazarul anterior s-a concretizat în achiziţionarea unui video proiector pentru grădiniţa noastră,
achiziţie realizată din fondurile strânse la bazar).
Joc de rol „Iepuraşul de Paşte” pentru etapa Întâlnirea de dimineaţă
Acest joc îl desfăşurăm în întalnirea de dimineaţă: fiecare copil are ocazia de a introduce în
buzunarul iepuraşului un bileţel, pe care educatoarea sau părinţii au notat ce faptă bună/rea a făcut
copilul în ziua precedentă. Un copil va fi „Iepuraşul” şi va lăuda sau va face observaţie celui care aduce
bileţelul, în funcţie de natura faptei înscrise. De exemplu, copiii vor fi lăudaţi pentru că s-au îmbrăcat
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singuri, au ajutat la strânsul jucăriilor, etc. Dacă pe bilet scrie că nu pune jucăriile la locul lor sau nu se
joacă împreună cu ceilalţi, că nu mănâncă sau că este gălăgios, atunci „Iepuraşul” îl va întreba cum ar fi
trebuit să se poarte corect pentru a-şi corecta greşeala. Jocul este un adevarat stimulent pentru faptele
bune şi pentru comportamentul dezirabil al copiilor şi, în aceeaşi măsură o sancţionare a faptelor
nedorite, copilul având ocazia de a-şi recunoaşte greşeala şi de a-şi exprima regretul. De asemenea, atât
copiii, cât şi părinţi încearcă să găsească lucruri pozitive pe care să le evidenţieze, valorizând astfel
micile experienţe de viaţă ale preşcolarilor, considerate altfel nesemnificative.
Ziua darurilor
Împreună cu copiii şi părinţii lor stabilim o zi în care copiii să-şi dăruiască între ei jucării sau alte
obiecte simbolice pascale. Scopul este acela de a dezvolta generozitatea şi plăcerea de a împărtăşi cu
prietenii diverse bucurii. O variantă a acestei activităţi o poate constitui împărţirea de daruri la un
centru pentru copiii orfani sau într-un azil pentru persoane vârstnice, dezvoltând astfel sentimentul de
compasiune pentru cei aflaţi în dificultate.
Împletituri pentru Florii

De Florii, creştinii duc la biserică ramuri de salcie, apoi le păstrează în casă, lângă icoane. Materialul
natural fiindu-ne la îndemână am realizat şi noi aranjamente din salcie şi le-am înfrumuseţat cu
simboluri ale primăverii, apoi le-am expus în Bazarul de Paşte.
Tradiţii preluate de la saşii din zona Sibiului
În părţile Sibiului, există obiceiul preluat de la saşii din zonă, ca de
Paşti să fie împodobit un pom sau o creangă de arbust, pom asemănător
cu cel de Crăciun. Singura deosebire constă în faptul că, în locul
globurilor, se agaţă ouă vopsite sau încondeiate, golite de conţinutul lor,
legate cu panglici sau împodobite cu mărgele. Pomul poate fi aşezat într-o vază frumoasă şi farmecul
sărbătorii sporeşte cu o podoabă de acest fel pusă în casă sau în sala de grupă.
Versuri pentru etapa Tranziţii

*Iepuraşul Ţupa-Ţup
Pentru Paşte a adus:
Ouă roşii puse-n coş,
Şi cadouri pentru toţi!

*Azi e Paştele, copiii !
El aduce bucurii:
Ouă roşii să ciocnim,
Iepuraşul să-l primim!

*Hristos a înviat!
Afară clopotele bat.
De Paşte toţi copiii vor
Să ciocnească-un ouşor.

*În iarba verde din gradină
Ţup, ţup, se mişcă-ncetişor,
Un urecheat cu tolba plină,
Ne-aduce câte-un ouşor.

*Dacă de Paşte eşti mai bun,
Te vor iubi toţi cei din jur!
Dacă de Paşte dăruieşti,
Tu înzecit poţi să primeşti!
Dacă de Paşte vei iubi,
O viaţă bună vei trăi!
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Mini-sceneta „Iepuraşul de Paşte”
Prezentatorul
Primavară şi lumină!.....
Pe cărarea din gradină,
Se zvoneşte că-ntre straturi
Un intrus păşeşte-n salturi.
De pe frunza de sulfină
Roua picură blajină.
Pe blaniţă, pe botic.
Cin’ să fie-acest voinic?
O narcisă deranjată
O întreabă supărată,
Pe surata panseluţă:

Hai opreşte-te, că noi,
Aşternut-am ierburi moi.
Păpadie şi trifoi,
Să nu uiţi să vii la noi!
Şi-un culcuş bun ţi-am făcut
Să te odihneşti mai mult!

Narcisa
-Ai vazut şi tu drăguţă?
Cine umblă prin grădină
Încărcat, cu tolba plină?
Şi ascunde-n iarba-naltă
Ouă roşii, ciocolată?

Iepuraşul
Sunt timid şi sunt fricos,
Tremur tot şi sunt nervos,
Dar de Paşte-s curajos,
Umblu noaptea cu folos:
Duc cadouri, jucării,
Dulciuri pentru buni copii.
Coş cu ouă colorate,
Fel şi fel, încondeiate.
Culcuş de mi-aţi pregătit,
Cu surprize am venit!

Panseluta
-O pereche de urechi
Se strecoară prin „curechi”
Şi pentru copiii buni
Pune-n coş multe minuni!

Copil
-Fii binevenit la noi!
Ne-mbrăcăm cu haine noi,
Şi cu multă bucurie
Vrem ca Paştele să fie!

Toţi copiii
Ştim, ştim, ştim! Dacă e Paşti,
E vorba de Iepuraş!

Toţi copiii
Ouăle când le-nroşim,
De Iisus ne amintim!
Ouăle când le ciocnim,
Bucurie vă dorim!
Şi serbăm, cum v-am mai spus
Învierea lui Iisus.

Copil
Vino, Iepuraş la mine!
Spune de ce mergi prin lume?

Bibliografie
Nicola, Ioan şi Farcaş, Domnica, Teoria educaţiei şi noţiuni de cercetare pedagogică, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1996, pag.67.
Îndrumător, Elemente de educaţie religioasă pentru invăţământul preşcolar, vol II, Ed. Grafika Print,
Bucureşti, 1999, pag 18-34.

Unde am lăsat spiritualitatea
Dincu Ioana
Educatoare, Grădiniţa Castranova, Jud Dolj
În epoca noastră, dezvoltarea societăţii şi a individului se găseşte în legătură cu educaţia şi
producţia. Preocupările specialiştilor pentru dezvoltarea economico-socială îşi îndreaptă privirile către
descoperirea acelor modalităţi care să faciliteze traducerea ideilor ştiinţifice în valori economice.
Obiectivul producţiei educaţionale este, mai presus de producţia de bunuri, o producţie de forţă de
muncă corespunzătoare cerinţelor industriei, vieţii economico-sociale şi în acelaşi timp, o producţie de
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cunoştinţe, idei, atitudini ştiinţifico-tehnice. Ştiinţa însăşi se află până la un punct sub puterea
educaţiei.
G. Văideanu considera că: „Dezvoltarea va trece prin educaţie sau dezvoltarea se va face cu ajutorul
educaţiei ori nu se va realiza deloc.“ Procesul de învăţare se desfăşoară pe baza unor elemente
anticipative, respectiv pe prospectarea stării de lucruri în care urmează să se desfăşoare activitatea
seriilor de absolvenţi după terminarea şcolii. Responsabilii educaţiei solicită studii de prospectiva
educaţiei şi iau decizii în funcţie de acestea. Funcţia educaţiei dobândeşte tot mai mult în contextul
contemporan o dimensiune prospectivă: educaţia se prezintă în dublă ipostază a premizei şi a
consecinţei dezvoltării, fiind factor de propulsie socială, de creştere şi dezvoltare economico-socială;
gradul de realizare al educaţiei depinde însă de această dezvoltare.
Caracteristici conceptuale ale educaţiei permanente:
• cei trei termeni fundamentali pe care se bazează semnificaţia conceptului sunt „viaţa“,
„permanent“,„educaţie“;
• educaţia nu se termină la sfârşitul instrucţiei şcolare, ci constituie un proces permanent;
• educaţia permanentă îmbracă un caracter universal şi democratic;
• educaţia permanentă se caracterizează prin: supleţe de conţinut, de instrumente, de tehnici şi
timp de învăţare;
• educaţia permanentă admite modalităţi şi moduri alternative de a dobândi educaţia;
• educaţia permanentă are două laturi componente: generală şi profesională; ele sunt legate una de
alta şi interactive;
• educaţia permanentă exercită o funcţie corectivă; are ca scop să menţină şi ameliorează calitatea
vieţii.
Principiul educaţiei permanente a dus la o reconsiderare a întregii concepţii cu privire la şcoală,
educaţie, învăţământ. Scoala trebuie să-l pregătească pe elev spre a avea o concepţie adecvată faţă de
autoeducaţie şi autoînvăţare. Elevul trebuie să înveţe cum să înveţe şi cum să devină într-o continuă
devenire.
Noile educaţii sunt: educaţia pentru democraţie şi drepturile omului, educaţia ecologică, educaţia
antreprenorială, educaţia pentru sănătate, educaţia interculturală, educaţia pentru timpul liber etc.
Noile educaţii sunt un răspuns util al sistemelor educative la imperativele generate de problematica
lumii contemporane.
Aceste noi educaţii nu sunt epifenomene, fiecare dintre ele apărând datorită unor necesităţi.
Educaţia ecologică
Obiective: oamenii trebuie să înţeleagă că ei şi mediul sunt inseparabili şi că tot ce face un om
asupra mediului are consecinţe asupra vieţii sale. Prin educaţie ecologică se urmăreşte ca elevii să
dobândească cunoştinţe despre mediu şi despre modalităţile de rezolvare/menţinere a unui mediu
nepoluat. Acesta este obiectivul cognitiv.
Obiectivul acţional: elevii sa se implice în lupta pentru păstrarea unui mediu curat.
Educaţia pentru sănătate
Scop: formarea şi cultivarea capacităţilor specifice de organizare raţională a vieţii în condiţiile
rezolvării unor probleme specifice.
• comportament nutriţional-alimentar corect;
• comportament igienic general corect;
• comportament de autoterapiecorect;
• comportament motric şi sportiv corect;
• comportament sexual corect.
Moduri de realizare: exemplul oferit de adult, discuţii, evaluare propriului comportament etc..
Educaţia pentru democraţie
Dobândirea informaţiilor cu privire la formele de guvernare democratice prin comparaţie cu cele
nedemocratice; cunoaşterea istoriei; cunoaşterea principiilor democratice; cunoaşterea cadrului juridic
internaţional şi naţional, al dreptului, libertăţilor şi îndatoririlor; formarea atitudinii de toleranţă
politică, etnică, religioasă sau faţă de diferite opinii.
Există două modalităţi fundamentale pentru realizarea noilor educaţii:
- dispersia conţinuturilor în cadrul altor discipline (exemplu: pentru educaţia ecologică biologie şi
chimie). Dezavantaj: conţinutul e fragmentat, distorsionat;
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- introducerea orelor, disciplinelor ca atare; dezavantaj: elevii au un orar prea încărcat şi mai apare
şi problema cadrelor care să predea noile educaţii.
Inovaţia
Inovaţia este necesitatea schimbării cu eliminarea rezistenţei la înnoire. Termenul de „schimbare“
subordonează inovaţia şi reforma. Reforma vizează schimbările de ansamblu a contextului de
desfăşurare a învăţământului. Cercetarea ştiinţifică îşi propune conştient şi planificat să introducă
inovaţie, adică schimbări cu rezistenţă în timp, cu utilizare pe scară largă, fără a-şi pierde însuşirile
iniţiale. Inovaţia este selecţia, organizarea şi utilizarea creatoare a resurselor umane. În sistemele
şcolare pot fi introduse:
• schimbări materiale (îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii);
• schimbări de concepţie (efecte asupra programelor, metodelor de transmitere-receptare a
cunoştinţelor);
• schimbări în relaţii interpersonale(profesor-elev, profesor-administraţie, profesor-profesor).
În funcţie de nivelul pe care-l vizează, inovaţia se poate gasi la:
- nivelul sistemului de învăţământ (inovarea macroeducaţională sau reforma şcolară) şi constă întrun complex unitar de inovaţii, adoptate în condiţiile în care mutaţiile sociale, politice, economice şi
cultural sunt atât de puternice încât vechiul sistem de educaţie şi învăţământ devine necorespunzător.
- nivelul corespondenţelor sistemului instructiv-educativ: noi planuri de învăţământ sau programe
şcolare, noi tehnici de instruire sau mijloace de învăţământ (inovarea microeducaţională).
Câteva valori-cheie: aspiraţia către democraţie, respectarea drepturilor omului, a drepturilor
copiilor, justiţia socială, echilibrul ecologic, toleranţa şi pacea, tradiţiile culturale etc. Educaţia
interculturală are rol terapeutic (poate stinge unele conflicte) şi preventiv (poate preveni unele
conflicte).
Bibliografie
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„Paştele, sărbătoarea Învierii” - proiect educaţional ce valorifică
etosul popular şi potenţialul creator al elevilor
Învăţătoare Gogu Mihaela,
învăţător Gogu Mihail-Cornel
Şcoala gimnazială Nr. 1 „Nicolae Stoleru’”, Baia, jud. Suceava
Paştele reprezintă cea mai mare, mai sfântă şi mai plină de speranţe sărbătoare a creştinilor,
simbolizând triumful Vieţii, asupra Morţii, căci acum „Hristos a înviat din morţi/ Cu moartea pre
moarte călcând/ Şi celor din morminte/ Viaţă dăruindu- le.”
Fiind sărbătorit şi în anotimpul primăvara, cel mai minunat dintre toate, cu lumină, căldură şi o
aureolă de culori şi miresme, Paştele este şi din această cauză, cea mai aşteptată şi mai pomenită
sărbătoare.
La poporul român, creştin de la începuturile sale, Paştele are semnificaţii deosebite, date de
aşteptarea îndelungă, a trecerii prin Postul Mare, timp de şapte săptămâni, când oamenii îşi curăţă
trupul, dar şi sufletul, în numele Domnului Iisus Hristos. Prin ritualurile impuse de Biserica ortodoxă,
prin participarea la slujbele speciale, premergătoare marii sărbători, din Duminica Floriilor, din
Săptămâna Mare, la denii, aşteptarea Paştelui capătă conotaţii speciale, încărcate de emoţie pioasă şi de
respectul nemărginit pentru marele sacrificiu al Fiului Domnului, care „ pentru noi, oamenii şi pentru
a noastră mântuire” a pătimit atât!...
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Legat de sărbătoarea Paştelui, poporul nostru a păstrat, de veacuri, datini, obiceiuri şi tradiţii
deosebit de frumoase. În fiecare zonă a ţării sunt respectate şi acum şi, prin perpetuarea lor, se asigură
însăşi continuitatea noastră, ca neam, pe aceste locuri, dintre Carpaţi, Dunăre şi Mare.
Ca şi dascăli, am considerat că este necesar ca şi elevii noştri să cunoască aceste datini şi tradiţii
pascale, aşa cum mai sunt ele sărbătorite acum, în majoritatea zonelor etnografice ale ţării, dar şi cum
s-au transformat, pe parcursul anilor, evidenţiindu-le pe cele de la începuturi. Acesta a fost argumentul
care ne-a determinat să iniţiem şi coordonăm derularea Proiectului de parteneriat educaţional „ Paştele
la români”, în şcoala noastră, pe perioada lunilor martie- iunie, începând cu anul şcolar 2009- 2010 şi
care se derulează, de atunci, an de an, în aceeaşi perioadă, proiectul încheindu- se după sărbătoarea
Înălţării şi Ziua Eroilor. Implicând, ca şi parteneri, Biserica şi Biblioteca comunală în acest demers cu
conotaţii sufleteşti înalte, am dorit să realizăm legătura dintre religios şi laic, într-o îmbinare firească
de legende creştine cu date concrete menţionate în lucrări literare, închinate marii sărbători a Paştelui,
în majoritatea zonelor ţării.
În proiect, i- am avut, ca şi colaboratori, şi în acest an, pe mai mulţi colegi din şcoală, învăţători,
educatoare, profesori, implicând colectivele de elevi de la 8 clase ale ciclului primar şi gimnazial şi de la
cele 6 grupe de grădiniţă.
Toţi aceşti dascăli au desfăşurat, la clasele pe care le conduc, numeroase activităţi, în care elevii au
învăţat despre legendele creştine legate de patimile lui Iisus, dar au derulat şi activităţi practice, în care
copiii şi- au valorificat potenţialul creator şi sensibilitatea artistică.
Astfel, micuţii de la grădiniţă au trudit din greu la realizarea unor coşuleţe pentru ouă şi
ornamente de Paşti, elevii claselor I şi a II- a au pictat ouă, străduindu- se să fie cât mai deosebite, copiii
claselor a III- a şi a IV-a au creat poezii, compuneri, eseuri şi au pictat frumoase icoane, pe sticlă,
colegii de la gimnaziu au creat, cu sensibilitate şi talent două portofolii cuprinzând creaţii proprii,
literare şi plastice, dar şi interviuri, pe care le-au luat, ca şi reporteri speciali, unor bâtrâni din sat, pe
tema sărbătoririi Paştelui acum mai bine de 70 de ani, la noi, la Baia.
Cum era proiectat în calendarul activităţilor, în săptămâna dinaintea Paştelui,şi în acest an, a avut
loc o reunire a tuturor participanţilor, în care elevii implicaţi şi- au putut prezenta roadele muncii.
Într-o atmosferă de poveste, în sala amenajată ca pentru o şezătoare, elevii, foarte încântaţi şi
entuziasmaţi, au descris asistenţei, formate din colegi, cadre didactice şi părinţi, tradiţiile pe care le- au
studiat, din diferite zone ale ţării. Dacă elevii claselor a IV-a B şi a II-a A au evidenţiat elementele
religioase din Bucovina şi Moldova de nord, colegii lor din clasa a III-a A au prezentat aspecte ale
sărbătoririi Paştelui în Banat, Sibiu, Maramureş, Oltenia, Muntenia.Inedite au fost cele două portofolii
realizate, de către elevii claselor a VI-a A, a VI-a B, a VII-a A, a VIII-a B, în care se regăsesc interviurile
amintite. Acestea sunt adevărate comori de folclor oral, care, prin intermediul acestui proiect, vor
putea fi transmise mai departe, urmaşilor.
Dar surpriza cea mai mare a fost spre sfârşitul activităţii, când rapsodul popular Aurica Danchief,
femeie simplă, dar înzestrată de Dumnezeu cu mare talent poetic, a povestit, prin viu grai,
participanţilor, cum aştepta şi sărbătorea ea însăşi, Paştele, acum foarte multe decenii, în satul natal,
Baia, recitând şi o poezie proprie, care ne- a făcut pe toţi să cugetăm la ce a fost şi ce este...: „Cu mulţi
ani, cu multă vreme/ Am fost şi eu ca şi voi,/ Dar o duceam tare greu,/ Că era după război./Îmi
plăcea să merg la şcoală/Şi în fiecare an/ Zicea mama să- nvăţ bine,/ C- o să- mi cumpere ghiozdan./Şi
de- abia în clasa a V- a,/ Chiar la început de an/ După plâns şi rugăminte/ Mi- a luat mama ghiozdan./
Şi- atunci am lăsat tăşcuţa/ Ce- o purtasem patru ani/ Şi mândră, nevoie- mare/ Mi- am pus cărţile- n
ghiozdan./Nu purtam nici haine scumpe/ Nici pantofi noi nu purtam/ Ştiam că n- aveam de unde.../
Mă mulţumeam cu ce- aveam!/Dar de fiecare dată/ Mama de Paşti, îmi lua/ O rochiţă înflorată,/
Săndăluţe şi basma./ Cu copii de seama mea/ Mergeam seara, la- nviere/ Şi- mi părea că nimeni n- are/
Haine mândre, ca a mele.”
Activitatea a fost încheiată prin recitarea, de către elevi, a poeziilor proprii, create, prin cântarea
de cântece speciale, dedicate Paştelui, prin prezentarea de reţete culinare specifice acestei sărbători şi
prin interpretarea unei scenete pe temă religioasă, în aplauzele îndelungi ale asistenţei.
Încă o dată, ne- am convins că astfel de proiecte educaţionale cu specific tradiţional sunt mai mult
decât necesare în educaţia elevilor, fiind cadre propice de valorificare a potenţialului lor creator,
constituind punţi de legătură între trecut şi prezent, definindu- ne ca naţie, pe harta lumii.
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Şi prin acest proiect, ,, Paştele, sărbătoarea Învierii’’, am simţit încă o dată că la Baia există filonul
mândriei naţionale, inoculat de conştiinţa apartenenţei la un loc binecuvântat de istorie, iar noi,
dascălii, trebuie să îl facem să vibreze în sufletul elevilor noştri, căci e unul din puţinele sentimente
curate, vii, care ne- au mai rămas...
Câteva imagini din activităţile proiectului:

Tradiţii pascale zugrăvite de copii
Bivol Oana
Prof. înv preşcolar, Şcoala Gimnazială „ Oprea Iorgulescu”
1. Argument
Frumuseţea tradiţiilor pascale trebuie cunoscută, simţită, preţuită şi de către generaţiile noastre de
elevi. Această sarcină revine într-o mare măsură, şcolii şi dascălilor deoarece obiceiurile, datinile şi
tradiţiile populare au venit din veac, cele mai multe transmise prin viu grai, din generaţie în generaţie..
Sufletul copilului aşteaptă să fie modelat. Cei implicaţi în educaţie au obligaţia de a transmite
moştenirea pe care ne-au lăsat-o înaintaşii.
Sărbătorile de Paşte sunt minunate mai ales în sate unde se respectă tradiţiile străvechi.. Primăvara,
când toate se trezesc din somnul lung al iernii, dorinţa de viaţă renaşte în sufletul oricărui român.
Tradiţiile şi obiceiurile româneşti reprezintă un adevărat tezaur care trebuie păstrat şi transmis,
pentru că ar fi păcat ca, după ce a dăinuit secole şi chiar milenii, să se piardă. Noi, cadrele didactice,
care îi însoţim pe copii pe greul, dar frumosul drum al cunoaşterii, avem posibilitatea de a le cultiva
dragostea pentru această nepreţuită comoară, astfel încât să-şi dorească să o păstreze mereu vie, pentru
ca şi generaţiile viitoare să se poată bucura de ele.
Implicarea copiilor în valorificarea tradiţiilor va conduce la conştientizarea faptului că sărbătorile şi
tradiţiile trebuie păstrate şi transmise mai departe aşa cum se petrec în fiecare an la noi sau la voi acasă.
2. Obiectivele generale
Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea valorilor locale,a tradiţiilor şi
obiceiurilor specifice locului natal, păstrarea fiinţei naţionale prin tradiţii;
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Dezvoltarea capacităţilor de valorizare şi păstrare a tradiţiilor lăsate de înaintaşi, contribuind la
dezvoltarea experienţei practice a elevilor din clasele aplicante, prin implicarea acestora în acţiuni
plăcute şi constructive.
3. Obiectivele specifice
Cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor;
Educarea dragostei şi admiraţiei faţă de tradiţii şi obiceiuri locale;
Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al copiilor;
Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică şi literară;
Realizarea unei expoziţii cu lucrările participanţilor.
Încurajarea schimbului de experienţă între şcoli.
4. TIPUL PROIECTULUI: antrprenoriat, la nivel local
5. RESURSE:
a) UMANE
Responsabiul de proiect,
elevi din ciclul primar;
cadre didactice;
părinţi;
conducerea şcolii.
c) INFORMAŢIONALE
proiectul scris;
evidenţa participanţilor din cadrul proiectului;
portofoliul proiectului;
6. DURATA PROIECTULUI
- 9 zile (29 martie 2012-6 aprilie 2012)
7. REZULTATE AŞTEPTATE:
conştientizarea elevilor de inportanţa păstrării tradiţiilor.
fotografii,
portofoliul proiectului,
Descrierea activitaţilor
Denumirea
activtităţii
1. Constituirea
echipei
de
implementare a
proiectului

Descrierea activităţii

- pregatirea echipei de lucru
în
vederea
elaborarii
proiectului
stabilirea
responsabilităţilor ce revin
fiecărui membru al echipei
- elaborarea proiectului
2.
Lansarea - pliante
proiectului
- articol mass-media
-stabilirea de contracte,
responsabilitatile
si
calendarul
activitatilor
proiectului;
-popularizarea proiectului
prin
amenajarea
unor
panouri in sala/ holul scolii

Data şi locul Participanţi
desfăşurării

Modalităţi de
evaluare
Responsabili

29 martie 2012

Analiza
necesarului

Echipa de proiect
elevii
învăţătoarea

30 martie 2012
Scoala
Naţionala
“Oprea
Iorgulescu”
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3.Activităţi
- colectarea şi realizarea de
propuse
la lucrări plastice cu elevii din
nivelul scolii
scoala aplicantă pe tema
tradiţiilor şi obiceiurilor
locale
referitoare
la
Sărbătoarea Pascală
4.
Activităţi - încondeiere de ouă
practice
-confecţionare de coşuri
pentru ouă;
- măşti, suporturi creioane,
tablouri pictate de elevi,
toate decorate cu motive
Pascale

2 aprilie 2012

-Elevii clasei

Scoala
Naţionala
“Oprea
Iorgulescu”
3-4 aprilie 2012 -Elevii clasei

Cantitatea
calitatea
materialelor
colectate

şi

Obiectele
obţinute

Scoala
Naţionala
“Oprea
Iorgulescu

5. Expoziţia cu expunerea
lucrărilor 5 aprilie 2012
vânzare
realizate în cadrul unei
expoziţii
lecturarea
unor
fragmente din monografia
localităţii noastre cu privire
la tradiţii şi obiceiuri locale

expunerea
lucrărilor
realizate de elevii
în sala de clasa,
intre orele 11.0012.00;
-

organizarea
expoziţirei
aprecierea
lucrarilor
-Echipa
de
proiect
-Parteneri

6.Diseminarea
- impărtăşirea impresiilor
activităţilor
cuprinse
în
proiect

Cadrele
didactice
responsabile de
implementarea
proiectului

-Raport
evaluare
-Echipa
proiect

6 aprilie 2012

de
de

Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului
Proiectul are cacsop desfăşurarea unor activităţi prin care copiii implicaţi să conştientizeze
necesitatea cunoaşterii tradiţiilor şi obiceiurilor locale precum şi cunoaşterea unor tradiţii şi obiceiuri
din alte zone ale tării, pentru păstrarea identităţii naţionale. Sufletul copilului aşteaptă să fie modelat,
iar cei implicaţi în educaţie au obligaţia de a transmite moştenirea pe care ne-au lăsat-o înaintaşii.
Copiii sunt cele mai sensibile fiinţe, dornice să înveţe, să înţeleagă, să simtă. Vârsta lor fragedă nu
constituie un impediment în abordarea acestei teme, ci, dimpotrivă, un avantaj căci vom lucra cu nişte
minţi şi suflete „nepoluate” încă de alţi factori. Cu multă pricepere, dar mai ales pasiune, putem sădi în
sufletele copiilor dragostea şi respectul pentru tradiţii, obiceiuri, pentru sărbătorile petrecute ,,la noi
acasă”.
La finalul acestui proiect elevii colaboratori vor promova preţuirea tradiţiilor şi obiceiurilor
româneşti prin respectarea, practicarea şi transmiterea acestora colegilor şi vor implica alţi şcolari ca să
participe la derularea activităţilor în continuare înţelegând că tradiţia şi copilăria merg mână în mână.
D.8. Modalitatea de evaluare şi indicatori de evaluare a proiectului
Analiza produselor activităţilor realizate pe parcursul derulării proiectului
Expoziţie cu lucrări plastice
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Serbările copilăriei, cele mai frumoase amintiri din grădiniţă
Prof. înv. preşcolar, Iliuţă Aurelia
Prof. înv. preşcolar, Gheorghe Marilena
Grădiniţa cu program normal Drăgăeşti-Pământeni, jud. Dâmboviţa
Orice serbare reprezintă o sărbătoare, o sărbătoare pentru sufletul, copiilor, al educatoarelor şi al
părinţilor, dar în acelaşi timp rămâne o amintire, o amintire din copilărie, depinde de noi adulţii , cum
reuşim să facem aceste amintiri cat mai plăcute şi cât mai frumoase.
Pregătirea unei serbări este un prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecărui copil
sau adult privind stilul de interpretare, decorarea sălii de clasă , confecţionarea costumaţiei, alegerea
scenetelor, dansurilor.
Experienţa de peste 22 de ani de activitate în mijlocul copiilor ne-a întărit convingerea că serbările
şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât si pentru părinţii lor. Am explicat, în
momente oportune, cu tact şi cu răbdare, motivul si sensul serbării, am antrenat părinţii în pregătirea
acestor manifestări deosebite, iar copiii au fost stimulaţi să participe activ, fiecare primind rolul
potrivit preferinţelor si talentului său.
Cu fiecare generaţie, am căutat să descoperim şi să cultivăm talentele copiilor, calităţile de ritm,
graţie, armonie, găsind pentru fiecare un rol, locul într-o anumită formaţie (de dans popular, dans
modern scenete, dramatizări sau mici solişti de muzică populară sau uşoară). Acolo unde am gasit
talente, aptitudini, am încercat să le dezvoltăm, să le promovăm prin intermediul concursurilor
cultural artistice desfăşurate la nivel local, judeţean şi naţional, unde de cele mai multe ori au obţinut
locuri fruntaşe.
Ne putem mândri cu faptul că două din elevele noastre poarta acum cântecul popular mai departe,
fiind absolvente ale Scolii Populare de Artă, un elev face parte din echipa de teatru Voinicelul, şi mulţi
alţii care au fost descoperiţi şi formaţi încă de la grădiniţă , vin şi ne mulţumesc, amintindu-şi cu drag
de clipele petrecute aici în vremea copilăriei.
Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară valorifică
varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evaluează talentul, munca şi priceperea
colectivului şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţa fiecărui copil în parte.
Considerăm că fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programelor, pentru a se
simţi parte integrantă a colectivului, să fie constient că şi de participarea lui depinde reuşita unei
serbări.
Am trăit alături de ei bucuria succesului, am remarcat, că acel contact cu publicul trezeşte în
sufletul copiilor dorinţa de a învinge dificultăţile, de a-şi stăpâni timiditatea, de a trăi bucuria reuşitei.
E fascinant când pe scenă, apar micii artişti, recitatori, solişti vocali ori dansatori, îmbrăcaţi în
costume superbe. Este cu adevărat extraordinar când ei reuşesc să trezească în sufletul spectatorilor
emoţii, bucurii de neuitat, când în sală răsună aplauzele fraţilor, părinţilor, bunicilor.
Întregul lanţ de manifestări organizate în grădiniţă şi în afara ei, sub atenta îndrumare a
educatoarelor aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor
acestora. Prin serbările prezentate de către preşcolari în faţa părinţilor lăsăm să se vadă amprenta şi
atmosfera sfântă a diferitelor sărbători.
Aceste serbări organizate evaluează atât talentul intregului colectiv cât şi al fiecărui copil în parte.
Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“ cât şi “spectatorilor“, contribuind la
socializarea copiilor de la o vârstă foarte fragedă.
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. În acest mod
prescolarilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se
afirme conform naturii şi inclinaţiilor sale.
Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât preşcolarii timizi cât şi pe cei îndrăzneţi, îi
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltând spiritul de
cooperare, contribuind la formarea colectivului.
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Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor,
asumându-şi responsabilităţi. Educatoarea are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.
Renunţarea la serbările şcolare înseamnă sărăcirea vieţii sufleteşti a copiilor, privarea lor de
sentimente şi emoţii estetice de neînlocuit, fiindcă acestea cultivă capacităţile de comunicare şi
înclinaţiile artistice ale copiilor, atenţia, memoria si gustul pentru frumos. Realizarea unei serbări
depinde în primul rând de educatoare, de talentul său, de imaginaţia acesteia, de dragostea sa pentru
copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de
care dispune grupa de prescolari
Valorificând frumuseţea traditţilor si obiceiurilor populare in cadrul serbărilor cu prescolarii
reuşim să infrumuseţăm viaţa copiilor, îi ajutăm să cunoască tradiţiile româneşti si rolul important pe
care-l au in viaţa oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiţii au dăinuit peste
timp. Prin conţinutul serbărilor transmitem mesajul si conţinutul acestor obiceiuri populare,
adaptându-le particularităţilor de vârstă si aptitudinilor artistice individuale. Cu acest prilej
introducem copiii intr-o lume frumoasă a cantecului şi jocului, a dansului şi poeziei, a povestilor, a
glumelor, proverbelor, zicătorilor si strigăturilor.
Prin intermediul acestora cu ocazia diferitelor evenimente tradiţionale cum ar fi Craciunul,
Paştele, Mos Nicolae, copiii au posibilitatea să cunoască frumuseţea şi bogăţia folclorului, diversitatea
tradiţiilor si obiceiurilor românesti, armonia limbii române. Textele cântecelor şi poeziilor, ale
colindelor, ale pluguşorului, transmit urările de bine in legătura cu unele indeletniciri străvechi ale
românilor: uratul, semănatul, păstoritul.
Cu aceste ocazii copiii îşi imbogătesc vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicători,
strigături, pătrund in tainele limbii materne şi în comorile inţelepciunii populare. Serbările sunt un
izvor de bucurii şi satisfacţii care creează copiilor o stare de bună dispoziţie favorabilă atât dezvoltării
psihice, fizice cât si estetice. Copiii trebuie să interpreteze diferite roluri; cantăreţ, dansator,
povestitor, creator de obiecte artizanale, formându-şi sau perfecţionându-şi o serie de abilitati artistice.
Când la portile sufletului bat Sfintele sarbători, ne bucurăm impreună cu copiii de neasemuita
frumuseţe a datinilor strămoşeşti şi scoatem din comoara inimii si din lada de zestre a neamului,
tezaurul folcloric românesc: cântecul, jocul si costumul popular specific sarbătorilor. Costumele
populare, fota şi ia , betele si opincile, sunt pregătite pentru spectacolul mult asteptat. Atmosfera de
sărbătoare din sala de grupă prin ornarea si decorarea cu elemente specifice sărbătorilor (brăduţ,
globuri, fulgi de zapada, etc), prin frumuseţea costumelor populare, constituie un alt prilej de bucurie
pentru copii.
Interpretând cântece si colinde, recitând versuri cu o conotaţie religioasă, copiii descoperă tradiţiile
si obiceiurile practicate in timpul sărbătorilor de iarnă, simt si preţuiesc frumuseţea obiceiurilor si
datinilor de Craciun.
A colinda inseamnă a merge din casă in casă cu diferite urături de belşug şi sanătate. Obiceiurile
practicate pe timpul sărbătorilor de iarnă conţin: colindatul copiilor, Moş Ajunul, colindatul cetei,
cântece de stea, de sorcovă, de plugusor. Colindatul copiilor în cete nu se face la intâmplare. Aceştia
se adună la o gazdă unde repetă din timp, inainte de inceperea colindatului, repetiţia fiind mama
învăţăturii.
Temele abordate in cadrul grădiniţei sunt variate. În continuare vom prezenta aspecte surprinse in
timpul mai multor activitaţi:
Bibliografie:
Vasile Poenaru - Cartea serbărilor şcolare - anul 1991- Editura Coresi- Bucureşti
Antonia Berescu - Sărbători tradiţii obiceiuri - 1994 - Tribuna învăţământului - Bucureşti
Viorica Preda - Copilul şi grădiniţa - 2000 - Editura Didactica şi pedagogică- Bucureşti
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Învierea lui Iisus Hristos. Primăvara - anotimp al bucuriei
Prof. Gîdea Amalia
Prof. Peter Izabella Hajnalka
Grădiniţa cu Program Prelungit „Bucuria Copiilor” Mediaş

O mare forţă a naturii incepe sa se reverse peste întreaga fire! Totul revine la viaţă. Căldura înalţă
spre soare ghiocei plăpânzi, iar floarea cu lumina Paştelui se arată sfielnică privirii noastre.
În acest spaţiu de timp astronomic, după ce Dumnezeu a urzit hora planetelor pe bolta cerului fără
de sfârşit, Iisus Hristos – Mântuitorul lumii asemenea bobului de grâu ascuns sub brazdă, dar răsărind
întru întruparea Pâinii, a înviat din tenebrele morţii.
Cu ocazia acestei sărbători, cel mai important moment din istorie, cu mic cu mare, român,
maghiar, german am căutat să ne pregătim pentru a întîmpina cum se cuvine – marea sărbătoare a
Învierii Domnului Iisus Hristos.
Copiii şi-au însuşit cunoştiinţele legate de moartea, îngroparea şi învierea lui Hristos. Am vorbit
despre tradiţiile populare şi obiceiurile culinare şi nu în ultimul rând despre Bisercă, acolo unde ne-am
îndreptat paşii pentru a primi sfânta împărtăşanie. Ei au căutat să afle cât mai multe lucruri despre
Învierea Domnului, au învăţat poezii, cântece, au ascultat povestioare şi legende creştine, au executat
lucrări în tehnici diferite – acestea fiind expuse în clase pe holurile grădiniţei – grădinţa fiind îmbrăcată
de sărbătoare.
Mare bucurie le fac copiilor de sfintele Paşti ouăle roşii, pe care le ciocnesc unii cu alţii, zicând:
Hristos a înviat! şi Adevărat a înviat! Datina aceasta o avem din moşi strămoşi, din timpuri străvechi.
Oul încondeiat ne transmite bucurie, uimire, smerenie, împăcare, este o mărturie a datinilor,
credinţelor şi obiceiurilor pascale.
Am pornit şi noi la încondeiat ouă după ce am ascultat povestea despre ouăle roşii. Copiii au simţit
nevoia de a decora, prin diferite metode oul: cu ceară, cu vopsele, cu mărgele, cu hârtie glasată.
Decorarea ouălor cu vopsele se face tot cu ajutorul cerii: oul alb, golit de conţinut, se decorează cu
ceară pe spaţiile care urmează să rămână albe. La încondeierea ouălor de Paşte se foloseşte un
instrument foarte simplu, numit chişiţă. El e o stinghie de lemn cu un vârf de metal în capăt cu care se
aplică un strat de ceară topită, după un anumit model. Se scufundă oul în vopsea galbenă, se scoate, se
usucă şi se aplică ceara pe spaţiile care vor rămâne galbene.
Apoi oul se va scufunda în vopsea roşie. Procedeul se repeta în funcţie de numărul de culori,
pornindu-se de la culorile mai deschise către cele mai intense. În final oul se acoperă cu un strat de
nitrolac, care va da strălucire oului şi va proteja decoraţiunile. Ceara se topeşte apoi la foc.
Toţi am aşteptat cu nerăbdare Ziua cea mare: Învierea Domnului Iisus Hristos – praznic al
praznicilor şi sărbătoare a sărbătorilor – care trebuie să ne ducă cu gândul mereu la Iisus Hristos, dorul
dorurilor noastre.
Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
Bibliografie
Leon Magdan – Legende creştine pe înţelesul celor mici, Editura Mateiaş, Bucureşti, 2006
Patriarhia Română – Îndrumător elemente de educaţie religioasă pentru învăţământul preşcolar,
Editur Grafika Print, Bucureşti 1999
Webografie
www.crestinortodox.ro
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Miracolul Paştelui
Radu Iuliana
Profesor înv. preşcolar, Grădiniţa cu P.P. nr. 2 Brăila, Jud. Brăila
În această lucrare voi prezenta, într-o manieră personală, un colaj cu aspecte legate de cea mai
mare sărbătoare a românilor, Paştele şi anume câteva detalii legate de obiceiurile din zona Munteniei
precum şi o planificare, în manieră integrată, a activităţilor instructiv-educative din grădiniţă, care se
pot desfăşura în săptămâna dinaintea Paştelui.
Ziua Învierii Domnului, cunoscută şi sub numele de Paşti este o sărbătoare creştină deosebită, care
ne face sau ar trebui să ne facă să fim mai toleranţi, mai îngătuitori cu cei din jurul nostru, mai
iubitori, mai plini de speranţă şi lumină în suflet. Deosebit de important şi purificator este postul
Paştelui, care durează patruzeci de zile, perioadă în care toţi creştinii ar trebui să înceteze a mai
consuma produse de origine animal şi a mai organiza petreceri. Ultima săptămână a postului este
săptămâna mare, care începe cu duminica Floriilor şi se termină cu duminica pascală iar această
săptămână simbolizează împărtăşirea chinurilor lui Iisus.
Din punct de vedere religios, sărbătoarea pascală începe în noaptea dinainte, la miezul nopţii, cand
se spune că mormântul s-a deschis şi Hristos a înviat. Creştinii participă la Slujba Învierii, în număr
deosebit de mare, pentru a lua lumină şi pentru a-şi purifica sufletul, iar dimineaţa se întorc la biserică
pentru a lua pască(pâine sfinţită) şi pentru a-şi sfinţi bucatele. Dacă până în Joia Mare gospodinele nu
au avut timp să pregătească bucatele o pot face până în Sâmbăta Învierii.
La munteni există obiceiuri ca la toţi românii: vopsitul ouălor roşii, care reprezintă simbolul jertfei
lui Hristos; preparate din miel, în special drobul; cozonacul; pasca; în dimineaţa de după Înviere se
pune un ou roşu şi un ban într-o cană cu apă şi se spală faţa, înainte de orice altă acţiune. Banul
semnifică spor, belşug şi strălucire, iar oul, rodnicie si fertilitate; după acest moment se ia pască
împreună cu puţin vin roşu, care simbolizează sângele lui Hristos şi se ciocnesc ouă roşii, rostindu-se
următoarele cuvinte “Hristos a înviat”-“Adevărat a înviat”- ciocnitul ouălor roşii are o semnificaţie
aparte, în sensul că, se spune că cei care ciocnesc ouă în ziua de Paşti, se vor întâlni şi pe lumea cealaltă
. Abia după acest moment ritualic, familia se poate aşeza la masă.
Această mare sărbătoare este îndrăgită mai ales de copii, care participă alături de părinţii lor la toate
pregătirile şi evenimentele care au loc în preajma Paştelui, atât înainte cât şi după aceea, dar ceea ce îi
fascinează cel mai mult este venirea iepuraşului. Cu această ocazie, copiii se înnoiesc şi primesc multe
daruri, în semn de răsplată pentru felul în care s-au comportat până în acel moment. A doua zi după
Paşti, mai exact în ziua de luni, creştinii merg la cimitir şi dau de pomană pentru sufletul răposaţilor.
În perioda de după Paşti, mai exact în marţea a treia după Pastele ortodox se realizează, în zona
Munteniei, un obicei deosebit de interesant şi care place foarte mult copiilor, obicei pe care îl voi
prezenta în continuare, tocmai pentru că este plăcut şi pentru că l-am desfăşurat împreună cu
preşcolarii, care au fost deosebit de încântaţi şi entuziasmaţi.
Este vorba despre Caloianul, un obicei popular specific Munteniei, o zonă secetoasă; considerat
un joc de copii, este, de fapt, un străvechi ritual magic de invocare a ploii. Caloianul reprezintă solul
trimis de oameni la zeul ploii, pentru a-l îndupleca să dezlege ploile. El are drept scop diminuarea
efectelor secetei şi aducerea ploii; apa , simbolul vieţii, este invocată pentru fertilizarea pământului cu
scopul obţinerii belşugului pentru ţărani.
În această zonă obiceiul constă în modelarea a două păpuşi de lut, respectiv un băiat şi o fetiţă
care sunt îmbrăcaţi în coji de ouă vopsite, păstrate de la Paşte; aşa cum spun bătrânii cele două păpuşi
se numesc Tatăl Soarelui şi Măicuţa Ploii. Ei sunt trimişi la divinitate prin scufundare în apă, cu
mesaje diferite: Ea să aducă ploile, El să oprească seceta pe Pământ.
După ce sunt astfel împodobite, cele două păpuşi sunt aşezate pe o scândură de lemn, înconjurate
de multe flori şi coji de ouă vopsite, apoi introduse într-un coşciug mic, confecţionat tot dintr-un lemn
uşor care este îngropat pe câmp sau într-un alt loc ascuns. Înainte de a se face înmormântarea, unul
dintre copii reprezintă preotul, fiind îmbrăcat în mod corespunzător, altul este dascălul, unul dintre
copii duce crucea, dinainte confecţionată, din lemn, alţii duce pânza iar alţi doi copii duc sicriul unde
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se află cele două păpuşi. Copilul care duce crucea merge în faţă, este urmat de preot, dascăl, copiii care
duc pânza apoi sunt cei care duc sicriul şi tot acest cortegiu este însoţit de ceilalţi copii cu flori şi
lumânări, reprezentând bocitoarele. În timp ce sicriul este transportat spre locul unde va fi îngropat,
copiii din urma cortegiului bocesc:
Caloiene, Ene!/Cum ne curg lacrimile/Să curgă şi ploile,/Zilele şi nopţile,Să umple şanţurile,/Să
crească legumele/Şi toate ierburile!
După înmormântare are loc pomana Caloienilor, prilej cu care aceştia vor fi din nou bociţi:
Ene, Caloiene!/Tinerel te-am ingropat/,De pomană că ţi-am dat,/Apă multă şi vin mult/Să dea
Domnul ca un sfânt/Apă multă să ne ude,/Sa ne faca poame multe!
La pomana de după înmormântare se servesc ouă ochiuri şi mămăligă caldă, acasă la unul dintre
copiii participanţi , acolo unde s-a desfăşurat întregul ritual.
A treia zi, după ce l-au înmormantat, respectiv în a treia joi după Paştele ortodox, fetele şi băieţii se
adună din nou, merg împreună la locul unde au fost înhumaţi cei doi caloieni, îi dezgroapă şi îi
bocesc din nou. Întreg alaiul însoţeşte apoi coşciugul până la cea mai apropiată apă, unde îi dau
drumul să plutească pe apă, urând în acelaşi timp ca anul să fie ploios si plin de belşug. Aici are loc şi
ritualul de Paparude, copiii udându-se cu apă, în timp ce recită versurile:
“Paparudă, rudă,/vino de ne udă,/Ca sa cadă ploile,/cu găleţile./Şi să crească grânele,/Cât
gardurile”.
Această invocaţie are aceeaşi menire, ca şi ritualul Caloianului, de a alunga seceta şi de a aduce
ploaia. El se practică nu numai în acelaşi timp cu Caloianul ci ori de câte ori este secetă prelungită, în
speranţa că asfel va veni ploaia pentru a se face grânele.
După acest moment, toate fetele se adună la una dintre case si acolo coc plăcinte, urmând cea de-a
doua pomană. Flăcăii aduc vin şi lăutari, se asază toţi la masă, mănâncă şi beau din pomana
Caloienilor şi chiar fac hore până seara târziu. La sfârşit copiii se udă din nou cu apă, acesta fiind
considerat tot un ritual prin care se alungă seceta şi se invocă venirea ploii, pentru ca ţăranii să se
bucure din plin de belşugul câmpului, pe care l-au muncit din greu.
Împreună cu copiii din Gropeni, judeţul Brăila, unde am fost educatoare mai mulţi ani, am
organizat şi eu acest ritual la grădiniţă, dar cu mici modificări. Ei au fost deosebit de vigilenţi şi au
adus la grădiniţă coji de ouă vopsite, flori, ouă fierte, cozonac, o cruce şi o bucată de pânză albă.
Împreună am modelat cei doi omuleţi, i-am îmbrăcat în coji de ouă, i-am aşezat pe o scândură, am
presărat flori în jurul lor şi am urmat ritualul de înmormântare în mod corespunzător, doar că la
întoarcerea în grădiniţă am sevit ouă fierte şi cozonac, în loc de ouă ochiuri şi mămăligă caldă, aşa cum
spune tradiţia.
După două zile, am dezgropat împreună omuleţii şi am mers la Dunăre unde am dat drumul mai
întâi crucii şi apoi scândurei pe care erau cei doi caloieni, să plutească pe apă.
La întoarcere ne-am ospătat din nou din pomana Caloienilor, servind plăcinte şi suc, toate pregătite
de mamele copiilor. Am trecut peste ritualul udatului, urmând ca ei să realizeze acest aspect ulterior,
acasă.
Voi prezenta, în continuare câteva imagini din timpul desfăşurarii acestui ceremonial:
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Legat tot de sărbătoarea pascală, am realizat în manieră integrată o planificare a activităţilor
instructiv-educative din grădiniţă, care să se desfăşoare în săptămâna din preajma Paştelui, în cadrul
proiectului “Sentimente şi emoţii”, pe care o voi prezenta în continuare.
TEMA ANUALĂ ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim”
PROIECT TEMATIC : ,,Sentimente şi emoţii”
SUBTEMA: „Sărbătorim Paştele”
ZIUA
LUNI

ACTIVITĂŢI DE
DEZVOLTARE
PERSONALĂ
1. Întâlnirea de
dimineaţă:
“Ouă roşii pentru
masa de Paşti”;
2.Rutine- “Învăţ să
mă închin”;

MARŢI

ACTIVITĂŢI LIBER
ALESE

ACTIVITĂŢI PE DOMENII
EXPERIENŢIALE

1. BIBLIOTECĂ: Citire de
imagini despre obiceiurile de
Paşti;
2. CONSTRUCŢII: “ Ouă
roşii”- mozaic;
3. ŞTIINŢĂ: Se realizează
activitatea de cunoaşterea
mediului din cadrul D.Ş.;
JOCURI DE MIŞCARE;

ACTIVITATE INTEGRATĂ:
D.Ş. + A.L.A.(ŞTIINŢĂ)
1. DOMENIULŞTIINŢĂ:
Cunoaşterea mediului: Lectura
educatoarei: “Legenda ouălor
roşii”;
2.DOMENIUL ESTETIC ŞI
CREATIV:- Educaţie muzicală:
Repetare- “Cântecul florilor”
Predare- “Hristos a înviat”
ACTIVITATE INTEGRATĂ:
D.Ş. + A.L.A.(ŞTIINŢĂ)
1. DOMENIUL ŞTIINŢĂ:
Activitate matematică: Joc
didactic: “Ajută iepuraşii să
rezolve operaţiile de adunare şi
scădere” (limitele 1-8);
2.DOMENIUL LIMBĂ ŞI
COMUNICARE:
Educarea limbajului:
Memorizare-“ Iepuraşul vesel”
(poezie compoziţie proprie);

1. Întâlnirea de
dimineaţă:
“Întâlnire cu
Iepuraşul”

1. ARTĂ: Desen- Scenă din
poezia învăţată- “Iepuraşul
vesel”;
2. JOC DE ROL: Întâlnire
cu Iepuraşul vesel;
3. JOC DE MASĂ: “Să
2.Rutine- Învăţ să
facem puzzle”- reconstituire
mă închin”;
de imagini din poezia
învăţată;
4. ŞTIINŢĂ: Se realizează
jocul didactic matematic;
AUDIŢIE MUZICALĂ;
JOCURI DE MIŞCARE;
MIERCURI 1. Întâlnirea de
1. BIBLIOTECĂ: Se
dimineaţă:
realizează jocul didactic din
“ O întâmplare
cadrul D.L.C.;
hazlie cu un iepuraş” 2. CONSTRUCŢII:” Ce
doresc să-mi aducă
iepuraşul!”- cu material din
natură;
3. ŞTIINŢĂ: Jocuri
2.Rutine- Învăţ să
amuzante şi educativemă închin”;
Labirint: “Ajută iepuraşul să
ajungă la cadouri, colorând
drumul corect; numără apoi
cadourile şi desenează în
pătrat tot atâtea ouşoare câte
cadouri sunt”;
JOCURI DE MIŞCARE;
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ACTIVITATE INTEGRATĂ:
D.L.C.+A.L.A.(BIBLIOTECĂ)
1.DOMENIUL LIMBĂ ŞI
COMUNICARE:
Educarea limbajului: Joc
didactic: “Ne jucăm cu
propoziţii şi cuvinte”;
2. DOMENIUL
PSIHOMOTRIC:
Educaţie fizică:
-Repetarea mersului în echilibru
pe un plan ridicat;
- Predarea săriturii în lungime
cu elan: “Iepuraşul care sare mai
departe”
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JOI

1. Întâlnirea de
dimineaţă:
“Unde s-au ascuns
iepuaraşii?”

2.Rutine- Învăţ să
mă închin”;

VINERI

1. Întâlnirea de
dimineaţă:
“Să povestim despre
Hristos”

2.Rutine- Învăţ să
mă închin”;

1. BIBLIOTECĂ: Repetarea
poeziei: “Iepuraşul vesel”;
2. JOC DE ROL: “De-a
gospodinele”
3. ŞTIINŢĂ: Jocuri
amuzante- “Încearcă să scrii
cu ajutorul punctelor cifra 8,
apoi desenează în
dreptunghiul de jos cu un
iepuraş mai puţin decât arată
cifra pe care ai scris-o”
JOCURI DE MIŞCARE;

ACTIVITATE INTEGRATĂ:
D.Ş. + D.O.S.
1. DOMENIUL ŞTIINŢĂJoc logic: “Ajută iepuraşii să
meargă la căsuţele lor!”
2. DOMENIUL OM ŞI
SOCIETATEAplicaţie(decupare, mototolire,
lipire, rupere):
“Ornăm ouă pentru Iepuraş”

1. BIBLIOTECĂ: Elemente
de limbaj citit-scris- evaluare
formativă (semnele grafice
învăţăte se scriu pe ouă mari,
din carton, decupate de copii,
de culori diferite );
2. JOC DE ROL: “Pregătim
masa pentru Paşti”;
3.ARTĂ: Se realizează
activitatea de educaţie
artistico-plastică din cadrul
D.E.C.
4.CONSTRUCŢII:“Coşuleţe
pentru ouă”-cu beţişoare şi
seminţe;
ÎNTRECERI SPORTIVE;
JOCURI DE
PERSPICACITATE.

ACTIVITATE INTEGRATĂ:
D.E.C. + A.L.A.(ARTĂ)
1.DOMENIUL OM ŞI
SOCIETATE:
Educaţie pentru societate:
Convorbire- “Oul roşu şi
frumos de-nvierea lui Hristos”
2.DOMENIUL ESTETIC ŞI
CREATIV:
Educaţie artistico-plastică:Tehnici mixte (tamponare cu
buretele; tehnica stropirii,
tehnica acuarelei):”Coşul cu ouă
pentru Paşti”

Sfânta sărbătoare a Paştelui a fost şi va rămâne un miracol, o sărbătoare îndrăgită atât de adulţi cât
şi de copii, pentru că face ca sufletele noastre să tresalte de bucurie, ne face să fim mai înţelepţi şi să ne
iubim mai mult aproapele.
Bibliografie:
Ghinoiu, Ion, Obiceiuri populare de peste an, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1997;
http://ro.metapedia.org/wiki/Caloianul"Categorii: Tradiţii | Obiceiuri populare;
Date culese de la bătrânii satului Gropeni.
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Activităţile extracurriculare în grădiniţa de copii - serbările
Paşcalău Marinela Iuliana
Educatoare, Grădiniţa : „ Rază de Soare” Mediaş
Banciu Maria
Educatoare, Grădiniţa :”Dumbrava Minunata” Medias
Motto:
„Marea artă a unui educator constă în cizelarea manierelor şi în formarea minţii; el trebuie să sădească
în elevul său bunele obiceiuri şi principiile virtuţii şi ale înţelegerii, să-i dea treptat o viziune asupra
omenirii şi să dezvolte în el tendinţa de a iubi şi de a imita tot ceea ce este excelent şi demn de laudă”. John
Locke
Serbările sunt evenimente deosebite de importante in viaţa copiilor, care oferă grupei de copii şi
educatoarelor ocazii de o implicare mai activă, proprie, conştientă şi utilă în care să se împletească
efortul şi plăcerea.
Scopul activităţilor extracurriculare (serbările) este dezvoltarea unui mod de a gândi şi de a munci
pentru cunoaşterea potenţialului creativ şi de implicare a grupei de copii şi a educatoarei în
parteneriat, în scopul promovării competenţelor şi aptitudinilor.
Serbările sunt evenimnete deosebite care încununează activitatea din timpul unui semestru sau
finalizarea unui proiect tematic, pentru a fi prezentate părinţilor.
Activităţile extracurriculare se pot desfăşura în diverse locaţii cu participarea a unui număr cât mai
mare de copii.
Educatoarea urmăreşte să creeze un mediul ambiental plăcut. Preşcolarii trebuie să fie implicaţi din
timp şi în mod organizat, astfel încât activităţile să ofere trăiri şi experienţe pozitive şi să fie mobilizaţi
individual, pe grupe sau întreaga grupa.
Cadrul didactic trebuie să găsească modalităţi atractive vârstei de valorificare a cunoştinţelor şi a
deprinderilor, a creativităţii în scopul realizării unor programe artistice în cadrul serbărilor.
Preşcolarii trebuie selectaţi în funcţie de aptitudini dar şi dorinţa lor de a participa la o anumită
activitate extracurriculară (serbare).
Este foarte important ca pregătirea serbării să nu se facă într-un timp foarte scurt. Pregătirea unei
serbări se realizează în felul următor:
Proiectarea activităţii:
- alegerea montajului şi prezentarea lui în faţa copiilor;
- distribuirea rolurilor;
- stabilirea datei serbării;
- afişarea unei invitaţii pentru părinţi, menţionând tematica serbării, locul şi ora la care va avea loc;
Pregătirea serbării:
- repetiţii;
- aranjarea decoraţiunilor interioare;
- procurarea de costume;
O serbare poate să cuprindă: poezii; cântece; dansuri; scenete; şezători; dramatizări.
Serbările, dramatizările, programele distractive sunt mijloace ce oferă din plin emoţii şi sentimente
pozitive determinate de reuşita personală şi colectivă.
Serbare dedicată Sărbătorilor Pascale
Bine aţi venit, vă spunem,
Acum la fiecare
Astăzi în toată lumea
E cea mai sfântă sărbătoare.
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Ce de lume adunată
Plină este grupa toată,
Multă lume a venit
Şi frumos s-au pregătit.
Să-l aştepte pe Hristos
Care a înviat din morti!
Senin e cerul astăzi,
Senin e fiecare,
Senină-i inima din mine,
Căci azi e sărbătoare.
Ce bine-mi pare!...e ziua
Când mă îmbrac frumos, curat
Şi spun în loc de bună ziua,
Părinţilor- „Hristos a înviat!”
Cântec: „Hristos a înviat!”
E Paştele şi vă zic,
Chiar de e aşa de mic,
Trebuie să ajungă el
Pe la orice prichindel.
Copiii s-au bucurat,
Cu drag l-au întâmpinat,
Multe daruri au primit,
Ouă roşii au ciocnit
Şi cu sufletul curat
Au spus: „Hristos a înviat!”
Fricos, pâş-pâş, a reuşit
Să ne anunţe c-a venit
Cu daruri blândul iepuraş
Ca-n orice an în zi de Paşti.
Cântec: „Iepuraşul coconaş”
Cu straie noi şi bucurie
Noi îl primim cu veselie
Şi spunem toţi cu glas curat:
„Hristos a înviat!”
„Adevărat a înviat!”
Iepuraşul botişor
A pornit încetişor,
Prin poieni şi prin ponoare
Culegând floare cu floare.
Ce tot cauţi printre flori?
Caut probe de culori
Şi ce vrei să faci cu ele?
În ulcele fac vopsele
225

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

Şi la ce iţi folosesc
Ouă roşii să vopsesc.
Cu sfială-n ochi şi-n paşi
A sosit un iepuraş
Îmbrăcat cu haină nouă
Şi-n braţe cu-n coş de ouă.
Câte unu-ncetişor
Le aşază binişor,
Printre firele de iarbă,
Uşurel, să nu le spargă.
Cântec: „Iepuraşul ţup”
Bucuraţi-vă de sărbătoare,
În această zi cu soare,
Domnul Sfânt să va-nsoţească,
Împărţiţi ouă şi pască,
Din inimă în cor cântaţi
Şi lui Hristos vă închinaţi.
El falnic iese din mormânt
Iar noi îl aşteptăm cântând.
,,Hristos a înviat!"
,,Adevărat a înviat!"
Ouă roşii la copii
Şi miresme-ncântătoare
De cireşi scăldaţi în soare.
Toate spun cu adevărat
Că: „Hristos a înviat!”
Iepuraşul
De Ana Lazar
Iepurilă, dragul meu,
Mult mă rog la Dumnezeu,
Să-mi aduci de Paşti şi mie,
Ouă roşii chiar şi-o mie,
Ouşoare de găina ,
Lăsate la buni-n grădină,
Însă nu m-aşi supăra,
Daca-n coş nu vei lăsa ,
O surpriză colorată,
Într-un ou de ciocolată.
Programul se încheie cu “Dansul iepuraşilor”
Bibliografie:
Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2008.
F.Boroi, C.Vasilescu „Ne pregătim pentru serbare” Editura TIPARG,2008.
Cărticica Draga mea pentru copii Nr.4/2007.
Draga mea pentru copii Nr.4/ 2010.
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Proiect de parteneriat educaţional „Copil ca tine sunt şi eu”
Ungureanu Carmen Ionela
Profesor învăţământul primar, şcoala Gimnazială „Oprea Iorgulescu” Câmpulung - Muscel, Judeţul
Argeş
ARGUMENT: Natura constituie una dintre componentele esentiale ale supravieţuirii speciei
umane. Comportamentele şi convingerile formate copiilor la o vârstă cât mai fragedă sunt cele care se
păstrează cel mai bine toată viaţa
Educaţia se realizează mai ales la nivel afectiv, îndeosebi prin accentuarea aspectelor ce ţin de
legăturile emoţionale, deoarece natura, prin frumuseţea ei, sensibilizează sufletul copiilor, înlătură
oboseala, creează bună dispoziţie, ne ajută să ne cunoaştem mai bine. Acum se conturează sentimente
ce se vor manifesta prin atitudini ce dovedesc atenţia acordată de acesta mediului.
E bine ca elevii să ştie, înainte de toate, că trebuie să protejeze natura – din care suntem parte
integrantă – pentru că tot restul vieţii noastre depinde de asta.
Pe lângă protejarea naturii, pentru a avea o viaţă echilibrată şi plină de realizări, elevii trebuie să
cunoască şi să respecte învăţămintele creştine.

În preajma Sărbătorilor de Paşte trăim nostalgia desăvârşirii noastre spirituale, deoarece
acestea ne transpun pe un tărâm spiritual remarcabil. Ne împăcăm cu noi înşine şi cu semenii
noştri, prin iubire şi iertare, prin bucuria de a fi împreună şi a deveni mai buni, mai darnici.
Implicarea în acest proiect le dă ocazia copiilor să-şi consolideze unele cunoştinţe despre
Sărbătorile de primăvară, despre tradiţiile şi obiceiurile româneşti pe care le ştim de la
strămoşii noştri, din dorinţa de a păstra vie frumuseţea şi prospeţimea lor.
SCOP:
Formarea si dezvoltarea sentimentului de apreciere, pastrare si transmitere a valorilor culturale ale
poporului nostru;
Descoperirea traditiilor si obiceiurilor de Paste din zona Muscel;
Cultivarea sensibilitatii fata de frumos;
Integrarea elevilor cu cerinte educationale speciale, atat in mediul scolar cat si in mediul social;
Incurajarea comunicarii prin participarea activa a elevilor la toate activitatile propuse.

OBIECTIVE:
Elevii trebuie să :
Sa aprecieze costumul popular national, traditiile locale, respectand pe cei care le practica si
le transmit;
Sa cunoasca elemente de folclor local: cantece, poezii de primăvară şi religioase;
Sa descopere importanta Sărbătorii Paştelui;
Sa puna in valoare cultura populara prin activitati specifice desfasurate la clasa.
GRUP ŢINTĂ:
- elevii de la Centrul Scolar Special din Câmpulung;
- elevii de la Şcoala Gimnaziala „Oprea D. Iorgulescu” Câmpulung (clasa I B).
COORDONATORI PROIECT:
- prof. Bidilică Alina
- prof inv. primar. UNGUREANU CARMEN
DURATA PROIECTULUI : martie 2013- mai 2013
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PROGRAMUL ACTIVITATILOR :
Nr.
crt.
1.

Perioada

Modalităţi de realizare

25- 30 martie
2013

A sosit primavara!
Discuţii despre schimbările ce se
petrec în natură în acest anotimp şi despre
sărbătorile de primăvară.

2.

21- 30 aprilie
2013

Ne pregătim să întâmpinăm Pastele

4 aprilie
2012

“Jucaria mea poate fi
si a ta!”
Strangerea de bunuri (jucarii, reviste,
carti, instrumente de scris si desenat)
pentru elevii cu nevoi speciale.

Locul de
desfăşurare
Sala de clasă
Centrul Scolar
Special;
Şcoala
Gimnaziala
„Oprea
Iorgulescu”
Sala de clasă
Centrul Scolar
Special;
Şcoala
Gimnaziala
„Oprea
Iorgulescu”
Şcoala
Gimnaziala
„Oprea
Iorgulescu”
Sala de clasă

“Copil ca tine sunt şi eu!”
Cunoasterea elevilor cu nevoi speciale
din centrul scolar Special;.

Centrul Şcolar
Special;
Sala de clasă

Centrul de
Plasament

3.

Realizarea de picturi şi ornamente
pentru sala de clasă şi încondeierea
ouălelor, pregătirea programului artistic.

5.

30
Aprilie 2013

“Christos a înviat!”
Participarea la Slujba de Înviere

6.

3
Mai 2013

Invierea Domnului- activitate comuna
Prezentare PowerPoint cu viata si
activitatea Domnului Iisus Hristos;
Traditii si obiceiuri crestine legate de
Sfintele Pasti.

Invitaţi
-

- Elevii şi cadre
didactice
implicate in proiect

Elevii şi cadre
didactice
implicate in proiect
Elevii şi cadre
didactice
implicate in proiect
-

Elevi şi cadre
didactice din centru
enoriaşii
Biserica ortodoxă preotul
Sala de clasă
Centrul Şcolar
Special;

Elevii şi cadre
didactice
coordonatoare

RESURSE :
- umane: elevi, cadre didactice, părinţi;
- temporale:martie - mai 2013;
- materiale: filme, prezentări PowerPoint, povestiri, imagini, texte literare, program artistic, C.D.uri, acuarele, coli de desen, pensule, hârtie colorată, glasată, creponată, lipici, foarfeci, costume
naţionale, aparat foto, xerox, calculator, cadouri etc.
REZULTATE SCONTATE:
- Stabilirea unor relaţii de prietenie intre elevii celor doua scoli;
- Formarea abilităţilor de comunicare;
- Formarea deprinderilor de munca in echipa si de cooperare;
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- Toleranta si solidaritate fata de persoanele cu nevoi speciale;
- Schimb de experienţa eficient;
- Conştientizarea importanţei pe care trebuie să o dăm sărbătorilor de primăvară (învierea
Domnului) şi păstrării tradiţiilor şi obiceiurilor.
STRATEGIA DE REALIZARE:
- conversaţia, povestirea, observaţia, explicaţia, munca în echipă, problematizarea, dezbaterea,
lucrul în grup, jocul didactic şi jocul de rol.
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE:
- întâlniri periodice între colaboratorii proiectului.
MODALITĂŢI DE EVALUARE:
- aprecieri verbale;
- expoziţie, desene, lucrări ale elevilor;
- portofolii;
- susţinerea momentului artistic ,,Vine Primăvara!”
- cadouri pentru elevi.
DISEMINAREA:
- prezentarea proiectului la nivelul comisiilor metodice/ cercurilor pedagogice şi la nivelul
Inspectoratului Judeţean Argeş;
- rezultatele proiectului vor fi aduse la cunoştinţă instituţiilor implicate în proiect;
- afişarea proiectului pe didactic.ro
- articole în presa locală

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Oghina Daniela
Prof. învăţământ primar, Liceul “Simion Stolnicu” Comarnic, Prahova
Oraşul în care merg zilnic la elevii mei, este oraşul în care m-am născut, un oraş binecuvântat de
Dumnezeu, aflat la poalele Bucegilor, străbătut de la nord la sud de răul Prahova, îmbrăţişat de jur
împrejur de dealuri răsfăţate ce-şi oglindesc smaraldul ierbii şi parfumul florilor în razele bulgărelui de
aur de pe cer, cu cartiere frumoase şi curate, oameni harnici şi gospodari, şcoli şi biserici minunate, în
care obiceriurile sunt respectate cu sfinţenie şi transmise din generaţie în generaţie.
La şcoală este bucuria mea fără mărgini să marchez parcursul primăverii cu activităţi care ca încânte
şi să îmbogăţească sufletul elevilor şi al părinţilor lor.
I-am familiarizat pe copii cu "Legendele Mărţişorului" şi cea a "Babei Dochia", am pregătit pentru
părinţi o activitate care a cuprins mai multe momente:
I. Concurs de cultură generală cu subiecte din disciplinele limba română, matematică, cunoaşterea
mediului;
II. O scenetă cu titlul: "Lumea minunată a poeziilor şi poveştilor" în care copiii au recitat, au
dramatizat şi au cântat;
III. Am încheiat cu serbarea închinată Zilei Mamei.
Pe ordinea de zi au fost emoţia, bucuria, blândeţea.
În săptămâna "Să ştii mai multe, să fii mai bun", deşi vremea nu ne-a ajutat să ieşim în mijlocul
naturii, am avut invitaţi din diverse domenii:
- medicul M.F. Ligia Marin, care a transformat întâlnirea cu copiii într-o bucurie: elevii au folosit
stetoscopul, şi-au ascultat inimioarele, au fost sfătuiţi cum să consume alimentele, iar părinţilor li s-a
explicat importanţa vaccinului poliomielitei care urmează să se facă la clasa I;
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- al doilea invitat este membru al SOR (Societatea Ornitologică Română) şi a îndrumat elevii să
participe la Proiectul "Spring Alive", înregistrând informaţii despre cinci specii de păsări migratoare;
le-a adus materiale de informare şi i-a încurajat să observe natura;
- o altă bucurie pentru suflet şi minte a fost vizita la biblioteca liceului, unde copiii au vizionat
filme despre copilăria lui Ion Creangă, au recitat, etc.
Acum suntem în postul Paştelui şi deja toţi ne pregătim pentru cea mai mare sărbătoare a lumii
creştine. Farmecul acestei sărbători este dat de semnificaţia ei religioase şi de tradiţii: sacrificiul
mieilor, prepararea borşului, fripturilor, drobului, cozonacului şi a pascăi.
Comarnicenii au început deja curăţenia caselor , a grădinilor, postesc, se spovedesc, se împărtăşesc.
La şcoală, zi de zi, prin tot ceea ce întreprind, încerc să aduc lumina înţelepciunii şi a blândeţii în
minţile minunilor mele de clasa I.
Am realizat nişte "trăistuţe fermecate" în care am strâns poezii minunate închinate primăverii,
pădurii, mamei, le-am discutat semnificaţia, copiii le-au citit sau memorat în funcţie de preferinţe; au
realizat desene după povestiri scurte, au extras învăţături. Tot în trăistuţe elevii mai au o povestire
creată de mine pentru ei şi una creată de părinţi şi multe ghicitori.
Am valorificat şi revistele Pipo la clasă şi am participat la multe concursuri şcolare, unde elevii au
obţinut premiile I, II şi III.
Pregătim acum pentru sfintele sărbători de Paşti poezii, decorăm ouă, o scenetă pe care o vom
prezenta în bisericile din localitate pentru întreaga comunitate.
Preocuparea pentru stimularea interesului pentru lectura al elevilor, pentru orientarea, îndrumarea
şi valorificarea acesteia trebuie să fie o permanenta, pentru că elevul să capete:
a) Deprinderea de a înţelege corect cele citite.
b) Deprinderea de a-şi pune probleme ei înşişi.
c) Deprinderea de a nota date semnificative.
d)Deprinderi creatoare.
Vom demara o acţiune de voluntariat cu titlul "Dăruind vei câştiga" pentru ajutorarea semenilor.
Paştele vine în oraşul Comarnic aşa cum cred că vine la toţi românii cu lumină, linişte, curăţenie şi
binecuvântare, Paşte Fericit!
Bibliografie:
Faguet,Emile, "Arta de a citi", editura Albatros, Bucureşti, 1973
Dumitru, Ion Al., "Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă", Editura De Vest, Timişoara,
2000

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti - Activitate integrată pe parscursul unei
săptămâni
Buşu Lili
Prof.pt.înv.primar, Şcoala „I.Al.Brătescu –Voineşti” Târgovişte
Motto: ,,...datinile, proverbele, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor, iar cu ele se poate constitui
trecutul lor îndepărtat. Căci nu există bucurii mai de preţ ca averea de cuget şi simţire inclusă şi păstrată cu
sfântă grijă de-a lungul vremurilor în adâncul sufletului românesc, al moşilor şi strămoşilor noştri.”
Alexandru Vlahuţă
Ca sugestie pentru a desfăşura o activitate integrată pe parcursul unei săptămâni, am elaborat o
hartă conceptuală ce are ca temă „Tradiţii şi obiceiuri de Paşti”. Această hartă este pentru clasa a IV-a,
respectă unităţile de învăţare la care am ajuns, conţinuturile vizate precum şi exemple de activităţi de
învăţare.
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Noaptea …la Paşti
Lună nouă, lună plină
Ce vii noapte în grădină
Luminând cu al tău har
Păsările în cuibar.

Lumea e în aşteptare:
Mieluţul dintre mioare,
Bobocelul cel de raţă,
Pruncul- rumenel la faţă…

Este linişte deplină…
Miezul nopţii stă să vină !
Vântul s-a oprit şi elNu se mişcă-un firicel!

Glas de clopot se aude
Şi-o lumină vie-apare
Vestind lumea imediat:
Că « Hristos a înviat ! »
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Ceusescu Claudia
Educatoare, Gradinita Samarinesti, jud. Gorj
Dupa Craciun cea mai frumoasa sarbatoare de familie este pastele.
Cum iarna este incantator peisajul acoperit cu zapada, bradul impodobit din mijlocul casei, la fel ne
incanta si primele miresme primavaratice.
Pastele inseamna pentru fiecare dintre noi un moment de reintoarcere la traditii, la origini si la
obiceiurile vechi de sute de ani. Desi traim in secolul vitezei si nu mai avem rabdare sau timp sa ne
conformam vechilor traditii, exista si zone unde acestea au ramas neschimbate, si anume, la sat.e .
Pastele in mediul rural, pentru a trai cu adevarat bucuria Invierii, nu doar ca un prilej de petrecere,
distractie, ci si din punct de vedere spiritual.
Pastele in acest mic satuc din Gorj , inseamna o evadare din lumea agitata a marilor orase si un
adevarat paradis al naturii.
Totodata este si un prilej ca satul sa se umple din nou de lume, fiindca ,,sute de fii ai satului”
raspanditi prin toate colturile tarii si lumii, se intorc acasa, iar batranii sunt pentru cateva zile din nou
inconjurati de copii si nepoti.
Satul pastreaza cateva traditii deosebite pentru joia mare si anume: in aceasta zi oamenii merg la
biserica pentru a se spovedi si impartasi, iar traditia spune ca cine doarme la pranz in joia mare va fi
lenes tot anul (mai ales femeile).
Tot joi este si ziua de pomenire a Mortilor (ultima din Postul Mare), iar oamenii duc la biserica
mancare si bautura pentru a se sfinti si a se da de pomana.
De asemenea, se spune ca mortii se intorc la casele lor iar oamenii aprind focuri mari pentru
spiritul mortilor. Se coc colacii, pasca si se vopsesc ouale (vor tine tot anul), iar in curti se aseaza
scaune pe care sa se odihneasca sufletele mortilor.
Tot aceasta zi marcheaza inceputul curateniei generale in casa si in curte, prilej cu care satenii
matura curtile, repara gardVinerea mare, este numita si Vinerea Pastilor sau Vinerea Seaca deoarece in
aceasta zi, oamenii tin post negru cu credinta ca vor fi feriti de toate bolile si necazurile.
Totodata in aceasta zi este interzisa orice fel de munca (casnica sau fizica), spunandu-se ca totul se va
usca,va seca.
Vinerea este ziua rastignirii lui Hristos, cea mai mare zi de post. Ziua de vineri era considerata
mereu zi fara noroc. In aceasta zi nu se obisnuiau muncile legate de cultivarea pamantului sau de
cresterea animalelor, nu se aprindea foc si nu se cocea paine
Se obisnuia ca in ziua de vineri sa se faca o baie in zori in parau.
La denia de joi lumea îngenunchează de 12 ori.; fiindca se citesc 12 evanghelii. Dupa ispravirea
fiecaruia tarcovnicul stinge cate o lumanare dintre cele 12 aprinse.
Femeile au la ele o sfoara la sfârşitul fiecărei evanghelii fac câte un nod pe sfoară. La sfârşitul slujbei
sunt 12 noduri. Cu ea se încingeau copiii bolnavi de friguri şi femeile însărcinate, când nu puteau să
nască
Şi la Gorj, vinerea din Săptămâna Patimilor se numeşte Vinerea Ouălelor. Alexandru Odobescu
consemna că la Broşteni număratul ouălelor se face de catre femei. Neştiutoare de carte , la fiecare 10
ouă numărate, făceau un semn cu cărbunele.Tot în această zi, serbată prin nelucrare, femeile din
Novaci, Stăneşti, Preajba numărau jurebiile toarse toată iarna.
La Şipot se vopseau ouăle strânse în Postul Mare şi apoi erau puse în pelin verde.
La Runcu ouăle se roşau cu roibă (plantă), la Turceni în ziua de vineri ouăle se îngălbeneau iar
sâmbăta se roşau cu rădăcină de roibă.
În seara zilei de vineri oamenii se duceau la biserică unde se cânta prohodul.
Dar mai presus de toate aceste interdictii aceasta zi este deosebita prin Denia Prohodului, una
dintre cele mai spectaculoase denii si ducerea de flori la biserica pentru Iisus Hristos.urile, varuiesc
peretii etc. Mai intai tinerii si apoi batranii trec de cate trei ori pe sub masa plina cu flori (mormantul
Domnului), pe care este asezata o fata de masa pictata cu Punerea in mormant a Domnului (Epitaf),
Evangelia cu Crucea, iar apoi urmeaza cantarea Prohodului.
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Slujba se incheie cu procesiunea de inconjurarea a bisericii de trei ori (inmormantarea Domnului) si
impartirea de flori sfintite care se pun la icoane.
In Sambata Mare, femeile pregatesc cea mai mare parte a bucatelor traditionale (miel,cozonaci etc),
Inainte de a merge la slujba de Inviere (care incepe la doisprezece noaptea),oamenii merg la morminte
pentru a da lumina si celor adormiti,iar crucile lumineaza de candele si lumanari creând o atmosfera de
sarbatoare.
Apoi cu totii se indreapta spre biserica, pentru a participa la Invierea Domnului, a lua lumina si
traditionalele Pasti.
În satele Gorjului, după prohod oamenii se retrag la crucile morţilor din cimitir unde aprind
lumânări şi “ se cântă” (bocesc) pe morţi în credinţa că acest bocet este auzit de morţi.
Odata ajunsi acasa, oamenii sting lumanarea de pragul usii, facand semnul crucii, iar apoi se
pastreaza si se foloseste in momente de rascruce.Cel mai important moment al zilei este acela in care se
pregateste pasca. (In Duminica Invierii, obiceiul este ca oamenii sa poarte haine noi, iar dimineata
inainte de a se aseza la masa se practica ritualul spalarii pe fata. Intr-un vas se pune apa rece, un ou rosu
si un ban de argint, iar cu aceasta apa toate persoanele din casa se spala pe fata.
Se spune ca cei ce se spala cu aceasta apa vor fi rumeni an in obraji ca oul, tari ca banul si vor avea
noroc.
Apoi membrii familiei se aseaza la masa, gustand mai intai din ouale si pasca sfintite. Dupa ce isi
potolesc foamea ciocnesc cate un pahar de bautura. Ouale se ciocnesc dupa un anumit ritual: persoana
mai in varsta (de obicei barbatul) ciocneste capul oului de capul oului tinut in mana de un comesean,
in timp ce rosteste cunoscuta formula „Hristos a Inviat!”, la care se raspunde cu: „Adevarat a Inviat!”.
Se crede ca, facand acest lucru, membrii familiei se vor vedea si pe lumea cealalta.
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Creaţii literare
De Paşti
Savu Emilia
Liceul Tehnologic Mîrşa, Clasa a III-a
Coord: prof.înv.primar Stanciu Sanda
Este primăvară. Eu şi sora mea Gabriela suntem în vacanţă la bunici.Când am ajuns bunica ne-a
aşteptat cu fursecuri şi prăjituri.
Afară plouă şi bunica pregăteşte ouăle de Paşte. În fiecare an ultimele trei ouă sunt pictate de mine,
de Gabriela şi de bunicul care este un pictor “expert”.
Bunicul şi-a ales un ou şi l-a pictat în culori vii, strălucitoare. Un ou era încă la fiert şi singurul care
era pe masă nu a ajuns să fie pictat pentru că eu şi sora mea ne certăm care să-l ia.
-De ce nu pictaţi amândouă odată după ce se fierbe şi acesta de pe foc?
-Bună idee bunico! spune Gabriela.
A venit în sfârşit ziua cea mare. În zorii zilei am fost la biserică cu bunica şi bunicul, la slujba de
Înviere, apoi am venit acasă şi am ciocnit ouă. Am primit multe ouă de la vecinii bunicilor. Am
început să salutăm oamenii cu “Hristos a înviat!” şi ei ne răspundeau “Adevărat a înviat!”.
Deodată se aude zarvă afară. Azorel lătra cu străşnicie. Bunica iese grăbită să vadă cine este la
poartă.
-“Hristos a înviat!” spune vecina bunicii. Am auzit că nepoatele tale sunt aici.
-“Adevărat a înviat!”.Da, aşa este, spune bunica zâmbind şi o invită pe vecina în casă să ne vadă.
-Le-am adus ceva!spune vecina.
Când am auzit de cadouri, am coborât iute scările cu sora mea.
-“Hrisos a înviat”, spunem amândouă în cor.
-“Adevărat a înviat”!, ne răspunde vecina, care se uită mirată la noi.
-Vai, bată-vă norocul !, da ce-aţi mai crescut . Sunteţi mari şi frumoase. Dar ia spuneţi, sunteţi şi
cuminţi?
-Sigur că da vecino, suntem fete mari acum. N-o mai supărăm pe bunica, spune Gabriela cu ochii la
coşul ce stătea pe masă lângă vecina.
-Ei,dacă-i aşa, uite iepuraşul v-a adus ceva . Şi vecina ne întinde veselă coşul acoperit cu un şervet
ţesut frumos. Ne-am grăbit să ne uităm în coş : frumos aranjate stăteau câteva ouă roşii, pască şi doi
iepuraşi de ciocolată.
-Vai ! mulţumim frumos vecină Maria. Sunteţi tare bună cu noi. Mulţumim din suflet.
Amândouă fugim cu ouăle în bucătărie ca să le aranjăm frumos şi ne întoarcem în salon ca să o
salutăm pe vecina care tocmai se pregătea să plece.
-Să aveţi sărbători frumoase dragii mei, ne spune vecina cu bucurie!
-Mulţumim asemenea şi vouă Marie! îi răspunse bunica cu un zâmbet cald. Mulţumim pentru tot şi
mai haideţi pe la noi.
-Săru mâna, sărbători fericite spunem şi noi, într-un glas, vecinii Maria.
Tare frumoase sunt sărbătorile la ţară. Oameni sunt parcă mai calzi, mai veseli, mai fericiţi. Ne-am
simţit tare bine la bunici şi ne-am promis să venim ori de câte ori este posibil să facem Paştele
împreună cu ei. Poate aşa bunica n-o să ne mai ducă dorul şi n-o să mai stea de fiecare dată, când
plecăm, în poartă cu ochii înlăcrimaţi.
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Minunea din noapea Invierii
Grosu Paul
Liceul Tehnologic Mîrşa, Clasa a III-a
Prof.coordonator: Stanciu Sanda
Într-o zi eu şi fratele meu ne aflam în parc.
La un moment dat am zărit doi băieţi care plângeau. I-am întrebat de ce plâng şi ei au început să ne
spună povestea lor. Era o poveste tristă : ne-au spus că au urmărit o pisicuţă şi s-au îndepărtat atât de
mult de părinţi încât nu i-au mai văzut. Eu i-am întrebat unde locuiesc dar copii, la cât de speriaţi
erau, nu îşi mai aminteau numele părinţilor şi adresa unde stau.
Auzind povestea lor ne-am dus să cerem sfatul părinţilor nostri. Mama şi tata s-au dus la Poliţie şi
au anunţat că doi copii s-au pierdut. Deoarece a doua zi urma să fie marea sărbătoare a Invierii
Domnului mama i-a rugat pe domnii poliţişti să-i lase pe cei doi copii la noi până le găsesc părinţii.
Ziua aceea a fost foarte scurtă. A venit şi noaptea Învierii. Familia mea şi cei doi copii am plecat la
biserică să luăm lumină. La un moment dat, aproape de altar, sub o icoană a Maicii Domnului cu
Pruncul am văzut o femeie şi un bărbat stând în genunchi şi rugându-se. Femeia plângea. Lacrimile
mari îi curgeau pe obraji. M-a impresionat aşa mult încât am
tras-o pe mama de mâneca hainei şi i-am arătat femeia îngenunchiată. Copiii pe care i-am găsim s-au
uitat şi ei şi, dintr-o data, i-am văzut ţâşnind de lângă mama, alergând prin mulţime spre femeia care se
ruga, îngenunchiind şi ei şi luându-i în braţe pe cei doi oameni. Noi am rămas uimiţi, neştiind ce să
credem.
Imediat ne-am dat seama că cei doi copii îşi găsiseră părinţii. Cu lacrimile în ochi femeia a venit să-i
mulţumească mamei, spunându-i că numai Măicuţa Sfântă a ajutat-o să-şi revadă copiii.
În semn de recunoştinţă, cei doi părinţi ne-au invitat la ei, să luăm împreună pânzul şi să ciocnim
ouă roşii. De atunci am rămas prieteni şi de fiecare Paşte cei doi copii nu uită să ne trimită o felicitare
cu urări de bine.

Vis împlinit
Roth Eduard
Liceul Tehnologic Mîrşa, Clasa a V-A
Coord.: bibliotecar Ioana Cotoarbă
Este primăvară. Mai sunt trei zile până la venirea Sfintelor Paşte.
Vasilică, un băiat blond cu ochi albaştri, priveşte pe geamul orfelinatului la asfinţitul soarelui.
Colegii lui ţopăie de bucurie că va veni iepuraşul şi le va aduce ouă roşii, cozonac şi poate şi miel fript.
Sperau să aibă un Paşte fericit. Vasilică îşi dorea altceva : o familie .
Îşi aduce aminte cum în ziua de Paşti bunica pregătea o ulcică în care punea apă curată, un ou roşu,
busuioc şi câţiva bănuţi şi se spălau toţi pe faţă cu această apă, să fie tot anul sănătoşi şi îndestulaţi.
Bunica îl mai învăţase că bucuria vine din lucruri mărunte iar lumina vine din sufletul fiecăruia. Cu
aceste învăţături rămăsese de la ea pentru că bunica îl privea acum din ceruri. În urmă cu trei ani, un
groaznic accident făcuse ca într-o clipă să-i piară ambii părinţi şi bunica, lăsându-l singur pe lume .
Băiatul admira natura plină de viaţă: copacii înfloriţi, albinele zumzăind şi spera ca în acest an
iepuraşul de Paşti să-i îndeplinească visul. Ştia tot de la bunica că în noaptea de Înviere visele se
împlinesc.
Deodată se aude un ciocănit în uşă. În prag îşi face apariţia doamna administratoare care-i spune lui
Vasilică că este chemat la direcţiune.
Copilul porneşte spre acel birou cu inima strânsă, gândindu-se că ar putea fi certat.
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Ajuns la doamna directoare Vasilică intră salutând politicos. Doamna îi răspunde cu un zâmbet
calm invitându-l să ia loc.
Din camera alăturată îşi face apariţia un bărbat şi o femeie care se uită lung şi cu căldură la Vasilică.
-Bună ziua!, le spuse Vasilică ridicându-se respectuos.
-Bună ziua copilaş! răspunse femeia cu glas duios, uitându-se la Vasilică cu ochi blânzi.
-Vasilică, persoanele pe care le vezi alături sunt rude îndepărtate ale tale, spuse doamna directoare.
Nu vă cunoaşteţi pentru că ei sunt stabiliţi în străinătate. Au aflat de curând tragedia prin care ai
trecut şi, dacă şi tu îţi doreşti, ar vrea să formaţi o familie. Ei nu au copii şi îşi doresc tare mult să fii tu
copilul lor.
Ochii copilului se umeziră de lacrimi. Nu rosti niciun cuvânt dar, ca un semn de încuviinţare, se
apropie de femeia de alături care aştepta parcă speriată reacţia lui şi îi sărută mâna, spunând în gând, ca
o smerită rugăciune, „Hristos a înviat!”.
Sărbătoarea a adus multă linişte în sufletul noii familii. Vasilică şi-a promis ca atunci când va fi
mare să facă şi el sărbătoare din viaţa unui copil necăjit.

Sărbătoarea pascală
Dolmer Nicol
Liceul Tehnologic Mîrşa, Clasa a III-a
Coordonator: bibliotecar Cotoarbă Ioana
Este Vinerea mare, înainte de sărbătoarea pascală. Anul acesta am hotărât să petrecem Paştele la
bunici. Aici, pentru fiecare copil, zilele de sărbătoare sunt o mică bucăţică de rai. Toţi prichindeii
merg de mână cu bunicuţa la biserică.
În fiecare an de Paşte privesc apusul şi natura ce pictează pe cer stele.
În sfârşit a venit duminica cea mare.
M-am îmbrăcat într-o rochiţă roşie si mi-am pus pantofi roşii de lac. Când m-a văzut bunica a zis
că-s „Scufiţa roşie”.
Când am ieşit afară strada era plină cu fel de fel de oameni, care se îndreptau spre biserică. Ajunşi
acolo am aprins cu toţii câte o lumânare.
După slujbă toate rudele au venit la noi şi am ciocnit ouă roşii, pe care bunica şi mama le-au lucrat
cu atâta migală. Am gustat şi bucatele pregătite de noi toţi, inclusiv de tata şi bunicul.
După ce lumea a plecat acasă eu am ieşit pe pridvor, gândindu-mă la viaţa harnică şi liniştită pe care
o au toţi copii de aici, pe care noi, cei de la oraş, am uitat-o. Am uitat şi faptul că Dumnezeu ne-a iubit
atât de mult încât şi-a lăsat singurul său fiu să piară pentru mântuirea noastră. Mulţi orăşeni uită să
spună înainte de culcare cel puţin un „Doamne-ţi mulţumesc ! ”
Stând pe pridvor şi privind livada înflorită gândul îmi fuge la copiii care n-au avut şansa mea. Chiar
în clipa în care eu stau plină de bucurie şi mulţumire în lume mor copii de foame, boli sau sunt duşi la
orfelinate.
Oare de ce nu poate fi toată lumea fericită? De ce oamenii nu au grijă unii de alţii?
Gândul şi privirile mi se ridică spre cer, spunând din tot sufletul meu:
-Doamne, fă-le parte de fericire şi copiilor săraci! Ajută-mă să-mi văd bunicii cât mai des posibil să
le pot spune cât îi iubesc pe ei şi acest colţ de rai.
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Ziua de Paşti
Gâză Iulia
Liceul Tehnologic Mîrşa, Clasa a III-a
Coord: prof. Stanciu Sanda
Paştele este o zi foarte importantă pentru noi, creştinii. Este ziua în care Domnul nostru Iisus
Hristos a înviat. Oamenii primesc lumina sfântă, gospodinele pregătesc ouăle roşii iar copiii aşteaptă
Iepuraşul de Paşte. El aduce tuturor copiilor ouă frumos colorate şi dulciuri.
Toată lumea îl aşteaptă iar cei doi fraţi de la orfelinatul din oraş nu fac excepţie.
-Oare o să ne aducă şi nouă ceva Iepuraşul?spuse Paul
-Nouă ne place să credem că da, răspunde Crina.
Crina şi Paulică sunt doi fraţi orfani care –şi doresc cel mai mult pe lume să aibă o nouă familie.
În prima zi de Paşti cei doi copii s-au trezit, s-au spălat şi s-au îmbrăcat cu ce aveau ei mai frumos.
Au mers să ia micul dejun si acolo, în dreptul fiecărui copil era aşezată o punguţă cu dulciuri şi alte
lucruri.
-Copii, fiecare dintre voi are un dar din partea Iepuraşului, spuse veselă doamna însoţitoare.
Căutând cu nerăbdare, toţi copii au găsit în pungă şi ouă roşii. Au început să ciocnească.
-Hristos a înviat, Paulică!
-Adevărat a înviat, Crina!
Pe când ciocneau ei a apărut doamna administratoare care le-a spus:
-Paulică şi Crina, vă anunţ cu toată bucuria că de astăzi aveţi o nouă familie. Doi oameni care
iubesc nespus de mult copii vor să fie părinţii voştri.
Paul şi Crina au rămas uimiţi. Nu-şi puteau crede urechilor de bucurie. Dorinţa li se împlinise.
Topăiau ca doi iezişori.
-Ţi-am spus Paulică că Dumnezeu face minuni, mai ales de Paşti!
-Hristos a înviat cu adevărat, spuse copilul cu ochii plini de lacrimi. De data această însă, erau
lacrimi de bucurie.

Puişorul
Prof. Gîdea Amalia
Grădiniţa cu Program Prelungit „Bucuria Copiilor” Mediaş
Puişorul a ieşit
Din oul cel îndrăgit,
Piu, piu, piu când tot făcea,
Ochii - s sus el şi – i ducea,
Cerând de la cel Preasfânt,
Care va – nvia curând,
Lumina pe – acest pământ.
Lumina va lumina,
Pe creştini va bucura
Şi Hristos va Învia.
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Iepuraşul
Prof. Gîdea Amalia
Grădiniţa cu Program Prelungit „Bucuria Copiilor” Mediaş
Iepuraşul a sosit
Oul roşu a ciocnit
Şi la toţi el ne-a dorit
Să avem Paşte fericit!

La Paşte
Prof. Igna Anca Maria
Grădiniţa cu P.P. nr. 19 Sibiu
Era o primăvară frumoasă, florile se pregăteau să-şi arate rochiţele multicolore, copacii se îmbrăcau
cu mantia verde de frunze şi primele ghemotoace de flori de pe ramuri îşi scoteau căpşorul, când am
vizitat-o pe bunica.
Ea ne-a luat de mână şi ne-a dus în poieniţa de lângă casă, să putem admira mai bine aceste
minunăţii.
Am rugat-o să ne spună ce sunt Paştele şi de ce sunt atât de importante pentru oameni.
Bunica s-a bucurat şi cu glasul ei duios a început să ne spună o poveste.........
„Demult, tare demult trăia, un mare învăţător pe numele lui Iisus, care mergea şi povăţuia oamenii
despere buna credinţă, despre milostenie şi despre iubire.
Mulţi oameni veneau şi îl ascultau, priveau miraţi la minunile pe care le făcea, pentru că avea har
divin, era însuşi Fiul lui Dumnezeu, atunci necredincioşii şi nelegiuiţii s-au întors la adevărata
credinţă.
Tot în vreamea aceea, mulţi urmăreau să-l prindă şi să-l determine să nu mai înveţe oamenii, aşa se
face că l-au plătit pe un ucenic de-al său pe nume Iuda, care l-a trădat pentru câţva bani.
L-au găsit pe muntele Golgota unde se ruga, l-au luat, l-au certat şi obligat să renunţe la credinţă, lau biciuit, l-au chinuit şi apoi l-au răstâgnit pe cruce lângă doi tâlhari, unde a murit şi mare minune s-a
întâmplat pentru că a înviat în a treia zi. A făcut acest sacrificiu pentru noi oamenii, pentru că ne-a
iubit foate mult şi a vrut să ne ierte Dumnezeu de toate greşelile.”
Dar gata cu povestea, ne-a spus bunica, avem foarte nultă treabă, trebuie să vopsim ouăle căci azi e
Joia Verde.
De ce vopsim ouăle bunico?
Ei, dragii bunicii, asta este o altă poveste.....” Tot atunci s-a întâmplat să vină o femeie de la ţară
care aducea un coş cu ouă pentru rudele sale şi a auzit despre Iisus şi fiind foatre credincioasă s-a dus să
îl vadă, a pus coşul cu ouă sub cruce, iar în timp ce se ruga a observat că picături de sânge au curs pe
ouă, înroşindu-le, iar de atunci în fiecare an când vin Paştele se vopsesc ouăle roşii”
Gata, gata că până la urmă nu reuşim să terminăm treaba, mai avem de pregătit mielul, cozonacii,
pasca, prăjituri, să vopsim ouă, că numai decât vin Paştele şi trebuie să ducem bucatele la biserică
pentru a fi sfinţite şi binecuvântate.
Am ajutat-o bucuroşi, a fost aşa cum ne aminteam mereu în ajun de fiecare sărbătoare de Paşte, ne
strîngeam toţi şi bunica ne spunea poveşti minunate, iar noi în schimb o ajutam să pregătească
bunătăţile pentru masa de Paşte.
Dar mai ales ne pregăream sufleteşte ducându-ne la biserică, şi mărturisindu-ne credinţa şi ciocnind
ouă roşii spunând „Hristos a înciat” şi „Adevărat a înviat” în amintirea învierii mântuitorului nostru
Iisus Hristos.
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Ouă roşii
Tibori Raveca
Şcoala Gimnazială nr.25 Sibiu
Cu mulţi ani în urmă, în Joia Verde şi pe nemâncate aşa cum spune tradiţia ,am vopsit, credeam eu
,cele mai frumoase ouă de Paşti: roşii, galbene, verzi si albastre. Doream să îi fac o surpriză plăcută
băiatului meu care avea atunci cinci ani şi învăţa la grădiniţa din Gura-Rîului.Le-am aranjat într-un
coş şi l-am chemat să vadă minunea. M-a privit mirat şi cu lacrimi în ochi m-a
întrebat: „De ce ai vopsit ouă albastre? Nouă ne-a spus doamna educatoare că ouăle de Paşti sunt
roşii!”
Mi- a povestit apoi următoarea legendă:
„Se spune că în vremea când Iisus era răstignit pe cruce şi suferea pentru păcatele noastre, în
Cetatea Ierusalim a venit o femeie care a adus cuiva un coş plin cu ouă. Trecând ea prin acel oraş a
auzit că Domnul nostru Iisus Hristos a fost condamnat la moarte şi a fost dus să fie răstignit pe dealul
Golgota.
Când femeia a auzit vestea aceea cutremurătoare, inima ei a fost cuprinsă de o mare durere. Ea era
cu atât mai supărată pentru că Iisus l-a vindecat odată pe fiul ei, care era bolnav de moarte.
Aşa cum era, cu coşul plin de ouă, a fugit repede la dealul Golgota, unde Iisus era bătut în cuie pe
cruce şi nişte soldaţi îl păzeau. Din mâinile şi picioarele Lui sfinte curgeau stropi mari de sânge.
Femeia şi-a aşezat coşul ei cu ouă acolo jos, lângă crucea Domnului, şi a început să se roage
plângând de durere:
- Doamne Sfinte, Tu, care ai făcut numai bine, ai salvat oameni de la moarte, ai înviat morţii şi neai învăţat să credem în Dumnezeu, acum eşti răstignit pe cruce ca cel mai mare duşman. Te rugăm,
iartă-ne pe noi, păcătoşii, şi lasă-ne un semn, să ne aducem aminte de suferinţa pe care ai îndurat-o
pentru noi.
Când s-a ridicat femeia de jos, ouăle din coşul ei erau toate roşii de la sângele care picurase pe ele
din rănile Lui Iisus. Femeia n-a mai mers acasă ci a rămas în oraşul Ierusalim. După trei zile de la
răstignire, acea femeie împreună cu alte femei au mers la mormântul Domnului dar acesta era gol. S-au
bucurat mult, spunând: Hristos a înviat!
Plină de bucurie, femeia spunea tuturor despre ouăle roşii din coşul ei, care erau semnul
suferinţelor Lui Iisus pe cruce. Cu ochii strălucind de bucurie împărţea tuturor câte un ou roşu,
spunând: Hristos a înviat!
De atunci, în fiecare an, în Vinerea Mare, femeia aceea credincioasă îşi pregătea câte un coş cu ouă
roşii în amintirea Răstignirii şi Învierii Domnului. Le împărţea copiilor şi săracilor, povestindu-le
despre suferinţele lui Iisus pentru mântuirea noastră, a oamenilor. Apoi îi punea să ciocnească în
amintirea Învierii Domnului, spunându-le: Hristos a înviat!, primind răspunsul: Adevărat a înviat!
De la femeia aceea a rămas obiceiul să fie vopsite ouă roşii de Paşti şi să fie dăruite în amintirea
Patimilor şi Învierii Domnului.”
Aceasta a fost o lecţie de păstrare a tradiţiilor pe care doamna educatoare, soţia preotului din sat,
ne-a transmis-o nouă, părinţilor, prin intermediul copiilor. De atunci, în fiecare an, citesc elevilor
mei această legendă şi vopsesc ouăle... roşii.
Şi anul acesta vom vopsi ouă roşii. Pe cel mai reuşit îl vom duce la biserică la Slujba de Înviere
după cum e obiceiul la Gura Rîului şi vom primi în schimb Paşti, Trupul şi Sângele Domnului. O
parte le vom oferi copiilor din sat care, îmbrăcaţi în haine noi, vor veni să ne aducă vestea cea
mare:Hristos a înviat! Pe celelalte le vom ciocni împreună cu familia şi prietenii la masa de Paşti şi ne
vom bucura încă o dată că viaţa a biruit asupra morţii.
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Primăvara
Bădulescu Florina
Prof. înv. preşcolar Grădiniţa cu p.p. „Tic-Pitic” Mioveni, Argeş
Primăvară, primăvară
Bine ai venit la noi în ţară.
Cu parfum de floricele,
Şi ciripit de păsărele.
Dragi creştini, să nu uitaţi
Tradiţia să o respectaţi,
Ouă roşii să-ncondeiaţi,
Şi pe masă, să le aşezaţi.
Noi cu drag aşteptăm,
Celor mari să le dăm,
Ouă roşii încondeiate,
De mânuţele noastre lucrate.

Iepuraşul meu de Paşti
Cozma Carmen
Prof. înv. preşcolar, Grădiniţa cu pp Nr.41, Sibiu

Iepuraşule viteaz
Ai trecut iar pe la mine,
În grădină printre flori
Cadouri sunt de la tine.
Vreau demult să te-ntâlnesc
Să văd şi eu, cum de poţi,
Iepuraşule viteaz
S-aduci dulciuri pentru toţi.
Dar la anul când mai treci
Pe la noi s-aduci de toate,
Vreau şi eu să-ţi dăruiesc
Morcovi şi ouă colorate.
Iar din drum de-o să te opreşti
La masă eşti invitat!
Ouă roşii o să ciocnim
Şi-o să spunem “ Hristos a înviat!”
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Înviere
Flavia Crăstănuş
Grădiniţa cu P.P. Nr. 26 Sibiu
Clopotele bat Vestirea,
Gândul meu pe unde e?
Să-l adun, să-i dau de ştire:
pentru el e Învierea.
Şi ca tropote răsună graba lui de a visa
veşnica-i copilărie lângă tatăl, mama sa.
Ea-l întreabă unde aleargă,
de ce merge înapoi?cine stie să-i răspundă ?
gândul care caută zori.
Vin spre tine taină albă,
rob al firii să devin,
fir de viaţă leagă-n şoaptă
Sfântul dar al Împlinirii.

De Paşti
Negrilă Maria-Luciana
Grădiniţa cu P.P. Nr.19/ Structură şcolară Nr.2 Sibiu
Copilaş, cu suflet blând,
Ştii tu cine e Iisus?
Iisus e Domnul nostru sfânt,
Ce coboară pe pământ.
Iisus învie pentru noi!
Veniţi creştini, la rugăciune!
Haideţi toţi, cu mic şi mare,
Că e zi de sărbătoare!
Copiii se-adună fericiţi,
Şi-aşa frumos ei sunt gătiţi.
Că e zi de sărbătoare,
Şi toţi pomii sunt în floare.
Paştile iar au sosit,
Iepuraşul a venit,
Ouă roşii a primit,
Doar copilul liniştit.
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Poezie pentru copii: Iepuraşului
Ciochină Andrada-Victoria
Grădiniţa cu P.P. Nr.19 Sibiu
Sunt fetiţă cuminţică,
Şi i-am scris la Iepuraş,
Să vină şi pe la mine,
Îl aştept cu mare drag!
I-am pregătit multe lucruri
Un culcuş şi morcovei,
Şi un coş cu ouă roşii...
Iepuraş frumos, pufos şi umpic cam mustăcios,
Eu vreau ca să îmi aduci:
Un ghiozdan cu rechizite,
Pentru toamna care vine!
Ştii că şcoala mă aşteaptă,
Grădiniţă, bun rămas!
Am mare nădejde-n tine,
Dragul meu, scump, iepuraş!

La Paşti
Livia Perţa
Prof.înv.preşcolar, Gradiniţa cu Program Prelungit Tg.Lăpuş
Zilele trec una şi una
Dar ca Paştele nu e nici una
Cu mici,cu mari ne adunăm
Invierea s-o aşteptăm!
Cu pască,miel,ou înroşit
L-a masă ne aşezăm smeriţi
Oul roşu noi îl ciocnim
“Hristos a Inviat “ rostim!

Serbare închinată Sf.Învieri a Domnului Nostru Iisus Hristos
Diaconu Cristina-Mariana
Prof. înv. primar, Şcoala Gimnazială Borleşti - Structura ”Ştefan cel Mare” Mastacăn
Sărbătoarea Sfintelor Paşti, numită şi ”sărbătoarea sărbătorilor” aduce în inimile tuturor creştinilor
raze de speranţă, de bucurie, picură în suflete iertarea, bunătatea, ne duce cu gândul la voia cea bună, la
faptele de milostenie şi întrajutorare.
”Să ne bucurăm şi să mulţumim lui Dumnezeu mai ales pentru lumina Învierii pe care ne-o
dăruieşte atunci când întâlnim în jurul nostru oameni buni şi sinceri, harnici şi milostivi, curaţi şi
smeriţi, copii ascultători şi părinţi buni, tineri evlavioşi şi bătrâni înţelepţi. Acestea sunt semne ale
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vieţii creştine şi ale pregătirii pentru învierea de obşte, haine de sărbătoare pentru suflet, binecuvântare
pentru Biserică şi pentru ţară.” (Scrisoarea pastorală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia
Sfintelor Paşti)
Hristos a inviat!
de Eugenia Bun

Picură-mi pe gene
Lacrimi ca să plâng.

Doamne ce mare minune
Ne-ai trimis pe această lume
Un copilaş, pe Domnul Iisus
Care pe o rază, vine de sus
Fiu al Tatălui Ceresc
Doamne, Doamne îţi mulţumesc!

Picură-mi în suflet
Rănile durerii
Şi pe buze pune-mi
Străjile tăcerii.
Paşte
de Eugenia Bun
Soarele măreţ s-arată
Bolta toată o răsfaţă,
Parcă este mai senină,
Veselia e deplină,
Fiindcă astăzi este Paşte.
Şi Hristos a înviat,
Credinţă El ne-a dat,
Să iubim neîncetat
Să fim buni, miloşi în viaţă
Toate astea ne învaţă.
Hristos a înviat!

Pentru că El ne-a iubit
Pe cruce a fost jertfit
Şi a treia zi a înviat
Păcatele ni le-a iertat
Hristos a înviat!
Cântec: Pentru Tine, Doamne
Pentru Tine ,Doamne
Florile-nfloresc
Pentru tine noaptea
Stele strălucesc.

E Paşte iar!
de Eugenia Bun
Vremea caldă a sosit
Şi grădina a-nverzit,
Floricele-ncep s-apară,
Păsări mii pe cer să zboare,

Pentru Tine ploaia
Picură şi cântă
Şi-n grădină cerne
Bucurie sfântă.
Lângă Tine, Doamne
Cei săraci se strâng,
Ţie-ţi cer iertare
Ochii care plâng.

Paştele-l sărbătorim.
Pe Domnul Iisus să-L iubim
Că El însuşii ne-a iubit
Şi în chinuri a murit
Dar din morţi El a-nviat.
Şi mântuire ne-a dat.
Domnul Iisus ne învaţă
Să fim buni şi drepţi în viaţă!
La Paşti
de George Coşbuc
Prin pomi e ciripit şi cânt,
Văzduhu-i plin de-un roşu soare
Şi sălciile-n albă floare E pace-n cer şi pe pământ.
Răsuflul cald al primăverii
Adus-a zilele-nvierii.
Şi cât e de frumos în sat!
Creştinii vin tăcuţi în vale
Şi doi de se-ntâlnesc în cale
Îşi zic:Hristos a înviat!

Pentru Tine candeli
În altare ard,
Tu la zile sfinte
Miruieşti cu nard.
Pe copiii care
Osteniţi de joc,
La iconostase
Cară busuioc.
Către Tine, Doamne
Plec genunchi smerit,
Tu în zile grele
Nu m-ai părăsit.
Dă-mi tăria pietrei
Şi din cerul sfânt
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Şi râde - atâta sărbătoare
Din chipul lor cel ars de soare.
Pe deal se suie - ncetişor
Neveste tinere şi fete,
Bătrâni cu iarna vieţii-n plete;
Şi-ncet, în urma tuturor,
Vezi şovăind câte-o bătrână
Cu micul ei nepot de mână.
În ziua de Paşti
de Elena Farago

Şi-un duşman au văzut în fiul
Dulgherului din Nazareth!
El n-a venit să răzvrătească
Nu vrea pieirea nimănui;
Desculţ, pe jos, colinda lumea
Şi mulţi hulesc în urma lui.
Şi mulţi cu pietre îl alungă
Şi râd de el ca de-un smintit:
Iisus zâmbeşte tuturora Atotputernic şi smerit!
El orbilor le dă lumină,
Şi muţilor le dă cuvânt,
Pe cei infirmi îi întăreşte,
Pe morţi îi scoală din mormânt.
Şi tuturor deopotrivă
Împarte darul lui ceresc Şi celor care cred într-însul,
Şi celor ce-l batjocoresc.
Urască-l cei fără de lege...
Cei pasă lui de ura lor?
El a venit s - aducă pacea
Şi înfrăţirea tuturor.
Din toată lumea asupriţii
În jurul lui s-au grămădit
Şi-n vijeliile de patimi
La glasul lui au amuţit:
"Fiţi blânzi cu cei ce vă insultă,
Iertaţi pe cei ce vă lovesc,
Iubiţi pe cei ce-n contra voastră
Cu vrăjmăşie se pornesc"...
Cât bine, câtă fericire,
Şi câtă dragoste-ai adus!
Şi oamenii drept răsplătire
Pe cruce-ntre tâlhari te-au pus.
Au râs şi te-au scuipat în faţă
Din spini cunună ţi-au făcut,
Şi în deşarta lor trufie
Stăpâni deasupra-ţi s-au crezut...
Aduceţi piatra cea mai mare
Mormântul să-i acoperiţi
Chemaţi sutaşii cei mai ageri,
Şi străji de noapte rânduiţi...
S-au veselit necredincioşii
C-au pus luminii stăvilar,
Dar ea s-a întărit în focul
Durerilor de la Calvar,
Şi valurile-i neoprite
Peste pământ se împânzesc,
Ducând dreptate şi iubire
Şi pace-n neamul omenesc.
Voi toţi, ce-aţi plâns în întuneric
Şi nimeni nu v-a mângâiat,
Din lunga voastră - nghenunchere
Sculaţi... Christos a Înviat!

Toţi copiii azi se-mbracă
Cu ce au ei mai frumos,
Şi părinţilor le cântă
"Învierea lui Cristos".
Şi la masă ciocnesc, astăzi,
Toţi copiii cei cuminţi,
Ouă roşii şi pestriţe
Cu iubiţii lor părinţi.
Toţi copiii sunt mai darnici,
Că ei ştiu că lui Hristos
Îi sunt dragi numai copiii
Cei cu sufletul milos.
Cântec: Priceasnă de Înviere
Din mormântu-ntunecat
Din mormântu-ntunecat
Azi Hristos a înviat.
A-nviat, a-nviat
Lumea iar s-a luminat.
Îngerii din ceruri sus
Cântă Domnului Iisus,
Lui Iisus, lui Iisus
Ce viaţă ne-a adus.
Iar noi toţi în lume jos
Dăm mărire lui Hristos.
Lui Hristos, lui Hristos,
Care din păcat ne-a scos.
Păsările ciripesc,
Toate florile-nfloresc,
Înfloresc, înfloresc
Paştele sărbătoresc.
Să cântăm cu-adevărat:
Azi Hristos a înviat!
A-nviat, a-nviat!
Viaţă veşnică ne-a dat.
Christos a înviat
de Alexandru Vlahuţă
Şi-au tremurat stăpânii lumii
La glasul blândului profet
244

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

Cântec: E ziua Învierii
E ziua Învierii,
Popoarelor veniţi,
În suflete şi-n inimi
Lumina s-o primim.

Hristos a Înviat! Ce vorbă Sfântă!
Îţi simţi de lacrimi calde ochii uzi
Şi-n suflet parcă serafimii-ţi cântă
De câte ori creştine o auzi.
Hristos a Înviat în firul ierbii,
A înviat Hristos în Adevăr;
În poieniţa-n care zburdă cerbii,
În florile de piersec şi de măr.
În stupii de albină fără greş,
În vântul care suflă mângâios
În ramura-nflorită de cireş
Dar vai, în suflet ţi-a-nviat Hristos?
Ai cântărit cu mintea ta creştine
Cât bine ai făcut sub cer umblând,
Te simţi măcar acum pornit spre bine
Măcar acum te simţi mai bun, mai blând?
Simţi tu topită-n suflet vechea ură?
Mai vrei pieirea celui plin de Har?
Ţi-ai pus zăvor pe bârfitoarea-ţi gură?
Iubirea pentru semeni o simţi jar?
O, dacă-aceste legi de-a pururi sfinte
În aur măcar azi te-au îmbrăcat
Cu serafimii-n suflet imn fierbinte
Ai drept să cânţi: Hristos a Înviat!
Colind de Paşti

Cântări de biruinţă
S-aducem lui Hristos,
Căci din robia morţii
Cu Moartea Lui ne-a scos.
La straja dimineţii,
Un Înger luminat,
Venind la groapă strigă:
Hristos a Înviat!
AtotPuternicia
Lui Dumnezeu Slăvit,
Pe oameni din morminte
Curând i-a mântuit .
Treziţi din somn spre ziuă,
S-aducem la mormânt
În loc de plâns, cântare
În loc de mir, cor sfânt.
Că soarele dreptăţii,
Hristos, a răsărit
Şi tuturor viaţă
Le-a dat de prisosit.

Doamne Iisuse Hristoase
Tu eşti mult prealuminoase,
Tu eşti raza cea curată
Şi lumina-adevărată.

E ziua cea menită
A săptămânilor,
Stăpână, împărăteasă
Şi doamna zilelor.

Dumnezeu fiind din fire
Ai luat chip de omenire
Şi te-ai dat spre răstignire
Pentru-a noastră mântuire.

E praznicul cel mare
Al sărbătorilor,
Slăvim în ea pe Domnul
În vecii vecilor.

O, Iisuse Mielul dulce
Ne-ai scăpat prin Sfânta Cruce
Doamne Iisuse Hristoase
Tu eşti mult prealuminoase.

Nu l-au cunoscut
de Nicolae Iorga
Oricât de sfânt era Iisus
Şi cât de lămurit prin lut
Vedeai pe cel venit de sus
Şi ai săi nu l-au cunoscut.
A trebuit ca trupul său
De mucenic să-l bată-n cuie
Ca să se-arate Dumnezeu
Şi ca la ceruri să se suie.
Hristos a înviat!
de Vasile Militaru

Imn al învierii
de Valeriu Gafencu
Vă cheamă Domnul slavei la lumină,
Vă cheamă mucenicii-n veşnicii,
Fortificaţi biserica creştină
Cu pietre vii zidite-n temelii.
Să crească-n inimile voastre
Un om născut din nou armonios,
Pe sufletele voastre să se-mplânte
Pecetea Domnului Iisus Hristos.
Un clopot tainic miezul nopţii bate
Şi Iisus coboară pe pământ;
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Din piepturile noastre - nsângerate
Răsună Imnul Învierii sfânt.
Veniţi creştini, luaţi lumină
Cu sufletul smerit, purificat;
Veniţi flămânzi, gustaţi din cină,
E nunta Fiului de Împărat.

În veci să fie lăudat
Adevărat a înviat!
Paştile
de M. Popescu
S-aude-al clopotelor cânt
Prin firea, care se renaşte
Şi falnic iese din mormânt,
Cu biruinţă Domnul Sfânt,
Ai azi e Paşte.
Şi după slujbă ies la rând
Bătrâni, cu spatele-aplecat,
Bărbaţi cu chipul luminat,
Şi-n urma ies copii cântând:
"Hristos a înviat!".
În jur pe margini, stau cei mari,
Privind la falnicii feciori,
Din mândrul şir al falnicei hori;
Şi-n mijloc cântă lăutarii,
Din cobze şi viori.
Sunt veseli toţi şi bucuroşi,
Şi toţi cu suflet - nălţat;
Oriunde se - ntâlnesc în sat,
Îşi zic cum zis-au moşi strămoşi:
"Hristos a înviat!”
Hristos a înviat din morţi

Cântec: Hristos din morţi a înviat
Hristos din morţi a înviat
Hristos a înviat!Hristos a înviat!
Şi lumea-ntreag-a luminat
Adevărat a înviat.
Iar El dacă n-ar fi venit ,
Hristos a înviat!Hristos a înviat!
Lumea nu s-ar fi mântuit
Adevărat a înviat.
O!Doamne-al lumii împărat
Hristos a înviat!Hristos a înviat!
Ne izbăveşte de păcat
Adevărat a înviat.
Fă ca din moarte să-nviem
Hristos a înviat! Hristos a înviat!
De Tine să ne-propiem
Adevărat a înviat.

Hristos a înviat din morţi
Cu moartea pe moarte călcând
Şi celor din morminte
Viaţă dăruindu-le.( Se cântă cele trei
variante melodice mai cunoscute.)

Hristos din morţi a înviat
Hristos a înviat!Hristos a înviat!

Bibliografie:
1.Carte de cântări şi colinde ortodoxe, Bucureşti, Editura Agapis, paginile: 19-25
http://www.crestinortodox.ro/poezie-ortodoxa/poezii-paste/

De Paşti
Dochiu Elena
profesor pentru ciclul primar, Şcoala Gimnaziala „Gheorghe Munteanu” Galaţi
Vine sărbatoarea mântuirii...
Hristos a fost pe cruce pentru noi
Să încercăm să fim mai buni,
Să dăruim din ce avem şi să iubim!
Vine sărbatoarea mântuirii...
Ne pregătim prin post şi rugăciune,
Iar ziua de Paşti ne va fi senină,
Cu toţi ai casei şi cu masa plină.
În seara „Învierii lui Hristos”
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Ne vom ruga în cor către altar,
Copiii veseli, cu zambetul pe buze,
Vor trece dupa datini pe sub masă;
Şi luavor nafură şi aghiazmă
Înainte de a merge acasă.
La miezul nopţii se cântă „Hristos a Înviat!”
Şi toţi vom fi atinşi de pioşenie;
Vom lua „lumină din lumină”,
Care ne va încălzi şi catifela sufletele,
Ne va îmbuna şi...vom zâmbi...
Vom dărui şi vom şti a ne iubi semenii!

Iepuraşul urecheatul
Botezan Emanuela
Grădiniţa cu P.P. nr. 19 Sibiu
Iepuraşul urecheat
De cu zor s-a apucat
Până seara pe la nouă
A pictat un coş cu ouă.
A doua zi la răsărit
Iepuraşul s-a trezit
Şi toată ziua, fericit
Drob şi pască a gătit.
Şi-n ziua Sfântă ce a urmat
Când Domnul nostru a-nviat
Tot ce-a trudit cel urecheat
La voi pe masă-i aşezat.
La masa mare şi bogată
Toată familia-i aşezată
Cu suflet bun şi gând curat
Îşi spun: Hristos a înviat!

Iepuraşul de Paşte
Botezan Emanuela
Grădiniţa cu P.P. nr. 19 Sibiu
În micuţul cuibuşor
Iepuraşul urecheatul
Pregăteşte de cu zor
Ouă roşii încondeiate
Pentru Sfânta Sărbătoare
Pe care cu nerăbdare
Toţii copiii o aşteaptă
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Cu pască şi ciocolată.

Paştele
Păduraru Anamaria
Şcoala Gimnazială nr. 18 Sibiu, Clasa a IV a C
Prof. coordonator Holirca Gabriela
Paştele a revenit
Ouă roşii am vopsit,
Că Iisus a înviat
Din mormântu-ntunecat.
Ouă roşii noi ciocnim
Pe Iisus sărbătorim,
Că a înviat din morţi
Să ne facă bucuroşi.
Maica a pus ouă jos,
Jos la crucea lui Hristos,
Ouăle au fost sfinţite
Cu sânge au fost vopsite.
Iepuraşul va veni
Pe la foarte mulţi copii
Şi le va aduce-n dar jucării,
Dulciuri, multe bucurii.

Ouăle de Paşti
Mirevuţ Maria Daniela
Şcoala Gimnazială nr. 18 Sibiu, Clasa a IV a C
Prof. coordonator Holirca Gabriela
Ouă roşii, colorate
Iepuraşul le-a adus
Ouă roşii, parfumate
Iepuraşul le-a ascuns.
Sărbătoarea Paştelui
Pe Iisus l-a înviat
Vopsim ouă Mântuitorului
Hristos a înviat!
El pe cruce răstignit
Sângele i-a şi pornit
O femeie mai bătrână
Cu ouă-n coş a venit.
Coşul jos ea a lăsat
Ouăle s-au colorat
Şi bătrâna a-mpărţit
Ouăle prin sat.
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Iepuraşul
Dicoiu Cristina
Şcoala Gimnazială nr. 18 Sibiu, Clasa a IV a C
Prof. coordonator Holirca Gabriela
Iepuraşul
Iepuraşul ne aduce
Multe bucurii drăguţe
Ouleţe mici frumoase
Coşuleţe arătoase.
Iepuraşul cel micuţ
Ouăle ni le-a adus
Şi când Paştele-a venit
Fericire ne-a dorit.
Şi când eu m-am trezit,
Iepuraşul s-a gândit
Ca să vină şi la anul
Cu loganu` şi gipanu`.

Scrisoare către Iepuraş
Roşu Eliza Maria
Şcoala Gimnazială nr. 18 Sibiu, Clasa a IV a C
Prof. coordonator Holirca Gabriela

Sibiu,
10.04.2013
Dragă Iepuraşule,
Sper să primeşti din timp scrisoarea mea. Am auzit că tu faci cadouri copiilor cuminţi
şi silitori. Eu….mi-aş dori un aparat foto să primesc cu ocazia sărbătorii pascale. Pe mine mă
cheamă Eliza şi am 10 ani. Am un frate de 3 ani, pe nume David. Te rog să-l ierţi deoarece nu
a prea ascultat-o pe mama şi pentru că uneori mă mai loveşte. El şi-a dorit mereu o bicicletă ca
a mea, pentru că s-a săturat de tricicleta pe care o are. E cam veche.
Mereu am vrut să te văd în realitate. Sper că vei trece şi pe la căsuţa mea Dacă vii, te
voi servi cu morcovi, zarzavaturi şi un pahar de limonadă făcută de mine. Desigur, nu aş vrea
să te reţin prea mult, ca să poţi împărţi darurile copiilor care te aşteaptă. Dacă vei ajunge la
mine, sper să nu te sperii de câinele meu. El iubeşte iepurii. Crezi că-i poţi aduce şi lui un os
sau o jucărie?
Era să uit! Te rog să-ţi aminteşti şi de copiii mai săraci şi de cei orfani, pentru că ei au
mai multă nevoie de tine!
Cu drag,
Eliza

249

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

Hristos a înviat!
Gheorghe Carmen
Educatoare, Grădiniţa Nr. 29, Sibiu
Pe cărarea din grădină
Printre flori, pe înnoptat
Iepuraşul o sa vină
Când copiii s-au culcat.
Şi intrând tiptil în case,
Prin odăile curate
Tuturor o să le lase
Ouă roşii, minunate.
Dacă vreţi să-i mulţumiţi
După ce v-aţi deşteptat
Salutaţi-i pe părinţi
Cu:” Hristos a Înviat!”
El de sus din cer aude
Ce frumos aţi salutat,
Şi atunci vă va răspunde:
“Adevărat a Inviat!”

Iepuraşul
Goidescu Mihaela
Grădiniţă cu Program Săptămânal nr.10, Brăila
Iepuraşul cel simpatic
Vine iarăşi pe la noi
Să ne-aducă bucurie
Pentru sfinte sărbători.
Copiii mici dar şi cuminţi
Se îmbracă-n haine noi
Şi părinţilor le cântă
Învierea Domnului.
Toţi copii sunt mai buni,
Fiindcă ei ştiu că lui Hristos
Îi sunt dragi numai copiii
Care au sufletul milos.

250

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

Învierea lui Hristos
Iţă Magda
Grădiniţa cu P.P ,,Tic –Pitic’’ Mioveni, Argeş
Astăzi noi ne-am adunat,
La cel praznic minunat;
Să sărbătorim frumos
Învierea lui Hristos.
Cel care-a fost chinuit,
Scuipat şi batjocorit
Şi cu suliţa străpuns,
Pe cap cunună de spini i-au pus.
L-au dus ca să-l răstignească,
Pentru noi să se jertfească,
Din Iad suflete să scoată
Şi în Rai să le trimeată.
În mormânt trei zile a stat
Şi apoi a înviat,
Căci totul s-a petrecut
Cum a zis El la început.
Cel ce e făr’ de păcat,
În mormânt trei zile a stat;
Să ne aducă biruinţă
Şi în suflete credinţă.
Acum stă cu Tatăl Său,
Stă cu însuşi Dumnezeu;
Şi de sus el ne veghează
Şi mereu ne protejează.

Minunea Învierii
Înv.Ana Mocan
Şcoala Gimnazială Loamneş, Sibiu
Învierea,dragi copii,
Pe toţi ne învaţă,
Să fim buni ,să fim cuminţi,
Cu credinţă-n viaţă.
Pe Dumnezeu să-L iubim,
Să-L cinstim în toate,
Oriunde, oricând să-L slăvim
Şi-atunci, de bine o să-avem parte!
Deci, copii, să învăţăm
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Să facem fapte bune,
Să-L răsplătim pe Iisus
Şi-a Învierii minune!

Sărbători cu bucurii
Lăscuş Lavinia
Grădiniţa cu p.p. "Floarea-Soarelui" Reşiţa
E sărbătoare la Florii
Cun n-a mai fost vreodată,
Iisus, călare pe asin,
Coboară spre cetate.
În mâini cu ramuri de măslin.
Îi ies mulţimi în cale,
Întregul cer răsună lin,
De cântec şi urale!
Răsună glasuri de copii,
Mulţimea se tot strânge,
E sărbătoare la Florii,
Dar Împăratul plânge!
Căci la "Joimari", pe înserat,
În chin şi în biciuire,
Iisus fusese judecat,
Batjocorit, lovit, scuipat,
Nedrept la moarte condamnat,
Pentru a lumii mântuire.
Ṣi-n cea mai neagră zi de vineri,
Alăturea de doi tâlhari,
Pe cruce pus, cu spini pe cap
Ṣi cuie-n mâini şi în picioare.
Mult sânge a curs din al său trup,
Multă durere-a îndurat,
Ṣi toţi creştinii chiar şi astăzi,
Ouăle roşii le vopsesc,
Ṣi-apoi, cu mare bucurie,
Unul cu altul le ciocnesc.
Voioşi, cu sufletul curat,
Spunând "Hristos a Înviat!"
Precum Iisus a Înviat,
Aşa cum a fost zis
A treia zi după ce
În mormânt a fost pus.
Se-aude-al clopotelor cânt
La slujba cea mai mare
Creştinii într-un glas cântând,
"Hristos a Înviat!" zicând
Luând lumina înnălţătoare.
Ṣi după slujbă ies în sat,
Bătrâni cu spatele-aplecat
Ṣi fete. Ṣi feciori.
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Se prind în şirul mândrei hori,
Ṣi-n mijloc cântă lăutari
Din cobze şi viori.
Sunt veseli toţi şi bucuroşi
Ṣi toţi cu sufletu-nălţat,
Oriunde se-ntâlnesc în sat,
Îşi spun "Hristos a Înviat!"

Paşte fericit!
Ştefan Oana – Georgiana
Şcoala „I.Al.Brătescu – Voineşti”- Târgovişte, Clasa a IV-a C
Coordonator: prof.înv.primar Buşu Lili
Acum Paştele-a venit,
Totul este înflorit.
Noi ouă încondeiem
Şi mult ne mai bucurăm !
Dar de ce ne bucurăm?
Niciodată nu uităm:
Iisus pentru noi s-a dat
Şi apoi a înviat.
„Hristos a înviat!”
Se aude tare-n sat,
Şi-ţi zic şi eu acum:
De Paşti să fii mai bun!

Noapte de Înviere
Pascu Veronica
Şcoala „I.Al.Brătescu – Voineşti”- Târgovişte, Clasa a IV-a C
Coordonator: prof.înv.primar Buşu Lili
E primăvară acum la noi,
Din nou copacii-au înflorit
Un clopot se aude-n noapte
Şi glasul lui ne cheamă...

Este noapte Învierii
Iar biserica e plină...
Credinţa ne aduce
În suflete lumină.

Dinspre altar răsună:
“Veniţi de luaţi lumină,
Hristos din morţi a înviat!”
Şi oamenii se-nchină.

253

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

“Oul de Paşti”
Prof. Moise Roxana Maria
Grădiniţa cu p.p. Nr.43 Sibiu
Din strămoşi se moşteneşte
O legendă pururi nouă
Că sub crucea-nsângerată
Odihnea un coş cu ouă
Picuri grei curgeau cu jale
Din Iisus cel răstignit
Coşul, ouăle, pământul
Sângele le-a înroşit
Tradiţia ne povesteşte obiceiul moştenit:
De Paşti oul se-nroşeşte
Şi el trebuie ciocnit
Cu familia şi străini
Cu prieteni şi vecini
Bucuroşi în gând curat,
Rostind Hristos a Înviat!

Roşul Paştelui
Anne-Mary Munteanu
Liceul Tehnologic “Ion Podaru”, Ovidiu, jud. Constanţa, clasa a VI-a
E astăzi mare sãrbãtoare!
Azi se serbeazã ziua-n care,
Iisus pentru oameni S-a jertfit
Pe cruce fiind astfel rãstignit.
…Văzând amarul Fiului Ceresc
Ce însuşi din iubire la sine-a renunţat,
Înaltul de îndată s-a înnorat,
Ziua în noapte pe dată s-a schimbat.
În josul crucii mama Sa şedea,
Privindu-i chipul palid de spini încoronat.
Ea, Maria, foc cu lacrimi părea că a vărsat,
Cãci fiul sãu nu mai era.
Păşind spre crucea unde Iisus era rãstignit
La picioarele lui a aşezat un coş cu ouă frumos împletit.
Când sângele Domnului peste ouă-n coş a curs
Acestea de îndată culoarea sacrificiului au prins…
De atunci tradiţia a fost purtatã,
De noi, creştinii ortodocşi, a fost respectată De a înroşi ouãle în ziua de Paşti
Ştiind că Tu, Isus, în noi acum Te naşti!
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Paştele
Goidescu Mihaela
Grădiniţa cu Program Săptămânal nr. 10, Brăila
De Paşti vine iepuraşul
Încărcat cu ouă roşii
Pentru cei evlavioşi
Să le-aducă bucurie.
Toată lumea se aduna
La o masă mare
Pentru a ciocni un ou
Cu prilej de sărbătoare.

Învierea
Bălteanu Mihaela
Educatoare, Grădiniţa ,,Sf. Nicolae” Iugani-Mirceşti, Iaşi
Isus, blând ca un miel,
Tăcut şi iertător,
Primeşte tot ce omul
Cu răutate îi oferă.
Primeşte vorbele grele,
Coroana ce-i înţeapă cu spini fruntea,
Şi crucea grea pe umeri
O duce până sus pe munte.
Dar prin Înviere
Isus arată lumii
Că nemărginită-i bunătatea
Şi îndurarea Sa.
O, Doamne Isuse
Dă-ne şi nouă din puterea Ta
Şi să-i iertăm pe aceia
Ce ne greşesc cumva.

Hristos a înviat!
Dobrin Cătălina Mărioara
Grădiniţa cu P.P. nr. 19 Sibiu
Acolo pe Golgota
Minune mare-a fost
Iisus pe cruce pus
Durere-a îndurat
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Ca noi spre mântuire
Să ne-ndreptăm îndat’.
Ca semn al Învierii
Iisus ne-a arătat
Că ouăle din coş
În roşu s-au schimbat
Cu sângele Lui care,
A curs neîncetat.
În ziua asta mare,
Cu toţii noi rostim
Cuvintele prin care
Noi îl preamărim
Rostind în gura mare
”Hristos a înviat !”

De Înviere
Dobrin Cătălina Mărioara
Grădiniţa cu P.P. nr. 19 Sibiu
Într-o săptămână mare
Toţi oamenii cer iertare
Pentru a întâmpina
Învierea Sa.
Iar ouăle înroşite
În culori deosebite
Şi cu roşu poleit
Noi copiii le ciocnim
Şi frumos aşa rostim
Cu suflet curat
”Hristos a înviat !”

Patimile Domnului
Dobrin Cătălina Mărioara
Grădiniţa cu P.P. nr. 19 Sibiu
Când în Ierusalim a intrat,
Iisus Hristos a fost întâmpinat
Cu crenguţe de măslin
Şi cu flori ca-n Ierusalim.
Ca apoi să fie pus
Pe cruce scris Iisus.
Iar la cina cea de taină
Când Iisus era întrebat
Cine este trădătorul
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Iuda s-a întunecat.
Mai târziu când se ruga,
De gărzi a fost luat
Şi aşa s-a împlinit
Tot ce a fost proorocit.
Pentru noi el s-a jertfit
Ca noi să ne mântuim
Şi mai buni cu toţi să fim.

Iepuraşul Ţup
Dobrin Cătălina Mărioara
Grădiniţa cu P.P. nr. 19 Sibiu
În grădină la bunici
Ţup un iepuraş aici
Ţup, Ţup, Ţup şi iaraşi ţup
El îşi un culcuş.
Şi tot căutând de zor
Îşi găsise cuibuşor.
Ca să pună la copii
Ouă roşii purpurii.
Şi cadouri frumuşele
Pentru fetiţele mele,
Dar şi pentru băieţei,
Să fie mândrii şi ei.

Narcisa şi iepuraşul fermecat
Popa Cornelia Iuliana
Grădiniţa cu pp “Fraţii Grimm” Sibiu
- Bună ziua, copii! Eu sunt Narcisa, o floare galbenă, frumoasă, ca toate florile. Aş vrea să vă
povestesc ce mi s-a întâmplat de curând ...
Era o zi frumoasă de primavară. Razele soarelui mângâiau petalele gingaşe ale tuturor suratelor mele
din Poiana narciselor, casa noastră.
Deodată, nori negrii s-au adunat deasupra poienii şi a început o adevarată furtună. Narcisele aveau
căpşorul aplecat şi încercau din răsputeri să reziste în bătaia vântului. Cele mai multe au şi rezistat, dar
eu, care aveam tulpina firavă, nu am reuşit, am fost ruptă şi purtată de vânt departe de suratele mele. De
frică, am leşinat iar când m-am trezit era noapte şi nu ştiam unde mă aflu.
Am privit în jur şi am văzut multă verdeaţă, iar în verdeaţă o mulţime de puncte colorate care
luceau în lumina lunii. Ce să fie oare? Am ridicat căpşorul şi mi-am dat seama! Erau ouă, ouă vopsite
pentru Paşti, sărbătoarea care tocmai se apropia. Dar de unde vin aceste ouă colorate? Cine le-a
împrăştiat în iarbă?
Ei bine, nu departe de locul unde mă aflam era zarvă mare! Gâze felurite cărau ouăle în iarbă şi le
lăsau la uscat. În mijlocul lor se afla un iepuraş. Cred că era fermecat! Urechile lui de aur luminau totul
257

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti
Sibiu, aprilie 2013

împrejur, iar în lăbuţa dreaptă avea o pană colorată în cele mai frumoase culori. Cu această pană,
iepuraşul atingea fiecare ou şi acesta se colora pe dată şi devenea roşu, galben, verde, violet, albastru sau
auriu. Mi-am dat seama că iepuraşul era foarte grăbit, căci putea vopsi ouă doar noaptea şi aceasta era pe
sfârşite.
L-am urmărit pe iepuraşul cu urechile de aur şi a doua zi. Şi ce credeţi? A avut o altă sarcină dificilă! A
trecut pe la fiecare copil ascultător şi i-a lăsat un mic cadou ... ouă vopsite, dulciuri şi o jucărie!
Iar eu, cu toate că am fost smulsă de lângă surorile mele - narcisele, sunt foarte fericită pentru că v-am
putut povesti şi vouă cine împarte bucurii de Paşti copiilor cuminţi.

Poveste de Paşti
Ioana Flavia Duţă
Educator, Grădiniţă cu P. N. Sălcioara, Smeeni, Buzău
Hmmmm! Tare lungă a mai fost noaptea aceasta!... si mi-este atât de dor să ronţăi o frunză de salată
verde....! Aşa gândea în culcuşul său un ghemotoc de blăniţă albă cu urechile lungi ciulite la cel mai
mic zgomot, la primul clinchet al primăverii. Desigur, aveţi dreptate, este Bobiţă, prietenul tuturor
copiilor veseli. Bobiţă aştepta cu nerăbdare să audă glasul lui Clopoţel, prietenul său cel mai bun,
ghiocelul.Ştia că de atunci vor începe pregătirile pentru întalnirea cea mare... întalnirea cu copiii.
De cum apăru prima rază de soare din acea dimineaţă,Bobiţă alergă într-un suflet la vâlceaua din
marginea satului pentru întampinarea lui Clopoţel. Ştia că trebuie să vină. Aveau atât de multe de
făcut !Doar se apropia Paştele! Auzise de la Adiere de Vânt că în sat, pe la toate casele cu copii, mai
mari sau mai mititei, începuseră pregătirile pentru această sărbatoare: femeile făceau curăţenie în toată
casa, barbaţii trebăluiau prin grădini, livezi sau pe câmp iar copiii ajutau şi ei cum puteau- hrăneau
orătăniile de prin ogradă, alergau după un fluture ce tocmai îşi aurise aripile cu polen de soare şi lună,
cântau împreună cu păsărele ce se dezmorţeau după o iarnă lungă sau chiar se luau la întrecere cu o
buburuză ce işi pierduse punctele în praful de pe uliţă. Numai în căsuţa din capătul satului, cum treci
spre vâlceaua unde avea întâlnire Bobiţă, nu se auzea decat cântecul Ucăi, un cântec ce-l învăţase la
grădiniţă:”Eu sunt iepuraşul Ţup”(cred eu că-l ştiţi şi voi,nu-i aşa?).D e când se îmbolnăvise măicuţa,
într-o noapte când a picat şi iarna peste sat, Uca rămăsese cu treburile gospodăriei, destul de sărmană,
pe umerii săi şi , ca să mai uite de greutăţi, cânta ce învăţase la grădiniţă. Iar pentru că acum se apropia
Paştele, şi toţi copiii ştiu că de Paşti vine iepuraşul cu hăinuţe noi, şi fetiţa noastră spera să-l vadă ,
măcar o dată şi de aceea cânta tocmai acel cântecel.
Dar Bobiţă ce o mai fi făcut în tot acest timp? E- he- he! Bobiţă nu a pierdut timpul ci s- a întâlnit şi
cu Clopoţel şi cu Adiere de Vânt şi au pregătit împreună copiilor din sat surprize hazlii pentru
sărbătoarea Înălţării Domnului:
- Eu propun să pregătim copiilor un concurs de gătit:”Cine face cei mai gustoşi cozonaci?” spuse
domol Adiere de Vânt.
- Iar eu le voi pregăti găletuşa de culori a Zânei Primăvara pentru a decora cele mai frumoase ouă ,
pentru că, nu- i aşa,de Paşti încondeiem ouă? Dar oare la grădiniţă le-o fi spus deja de ce înroşim ouăle,
ce crezi Bobiţă?- întrebă gingaşul Clopoţel.
- Eu cred, spuse plin de veselie Bobiţă,că ar fi bine să pregătim şi un concurs de cântece şi poezii de
primăvară. Vă aduceţi aminte de Uca? Anul acesta trebuie să găsim o soluţie pentru a o determina să
vină la concurs. Are o voce atât de frumoasă!….
- Da, da, da; ai dreptate spuseră şi ceilalţi doi prieteni doar că…… e atât de ruşinoasă!
- Haideţi să ne pregătim de culcare şi după cum e şi vorba aceea:”noaptea e un sfetnic bun”;mâine
dimineaţă, cu siguranţă, ne va veni ideea salvatoare.
Zis şi făcut. S-au dus care pe la casa cui îl are cu gândul la concursurile ce le aveau de pregătit dar şi
la Uca pe care trebuia să o aducă la concurs…
Dis-de-dimineaţă, Bobiţă le spuse celor doi amici că ar fi indicat ca doamna educatoare să scrie
invitaţiile (sub formă de desene sugestive) pentru toţi năzdrăvanii din sat, să le ascundă prin diferite
locuri astfel încât ei să le descopere şi să-şi dea seama din ce grup fac parte pentru a se pregăti din timp
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.Însă niciunul dintre cei trei nu şi-a dat seama cum ar trebui să procedeze pentru a o aduce şi pe Uca şi
de aceea s-au hotărât să vorbească cu doamna,că doar o cunoştea destul de bine pe fetiţă. Spre seară,
când toată lumea se pregătea să intre în casă şi când cei trei ştiau că nu îi vede nimeni, au ajuns la
poarta dragei lor prietene, doamna educatoare, să se sfătuiască. Au stat ei ce au stat de vorbă, s-au
gândit îndelung şi până la urmă aceasta spuse:
- Eu cred că cel mai bine ar fi să-i rugăm pe Culiţă şi Irina, prietenii ei de joacă, să o ajute pe mama
ei să-i împodobească acest costum popular cu flori de primăvară, costum cu care va participa la
concursuri,că doar”prietenul la nevoie se cunoaşte”. Îi va plăcea tare mult un costum nou în care să se
simtă ca o adevărată cântăreaţă.
Acestea fiind zise, de acum înainte nu le mai rămânea altceva de făcut decât să aştepte ziua de
concurs, ziua înaintea Paştelui: Adiere de Vânt pregăti ingredientele pentru cei mai gustoşi cozonaci,
Clopoţel aduse găletuşa de culori a Primăverii iar Bobiţă se ocupă de împachetarea cadourilor pentru
toţi copiii.

Azi, în zi de sărbătoare
Zamfir Constantin
Liceul Tehnologic Nr. 1 Mărăcineni, clasa a VI – a A
Azi, în zi de sărbătoare,
Bucuria noastră-i mare.
L-aşteptăm pe Iepuraş,
Care-i vesel şi poznaş
S-aducă la fiecare
Un cadou şi o urare,
Gânduri bune, fericire,
Dar şi multă împlinire.
Ne trezim cu toţi în zori
Şi, în mâini cu multe flori,
Mergem să luăm Lumină
Să ne fie casa plină
De noroc şi sănătate,
Dar şi de multe bucate,
Cozonaci şi roşii ouă
Din care vă dăm şi vouă.
Să ne bucurăm cu toţii,
Şi bunicii şi nepoţii,
De-nvierea lui Hristos,
Mesia cel luminos.
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Iepuraşul de Paşte
Vintilă Alina -Maria
Şcoala Gimnazială Nr.2 Picior de Munte, Dâmboviţa
Azi e mare sărbătoare,
In case, pe ulicioare,
Iepuraşul bucălat
De copii e aşteptat.
El la toţi de Paşti aduce
Coşuri pline cât pot duce.
Toţi vor dulciuri, cozonaci,
Ouă roşii şi colaci.
O fetiţă cu fundiţă
Are o altfel de dorinţă
Şi-i spune lui Iepurilă
Lista ei un pic cam plină:
“Îmi doresc o maşinuţă,
Un căţel şi-o pisicuţă
Şi un iepuraş de pluş
Să mă joc cu el acuş!”

Scenetă de Paşti
Inst. Jiglaru Mădălina
Şcoala Gimnazială Sadova
1.Povestitorul
2.Cei doi preoţi care pun la cale prinderea Lui IIsus.Matei26:14-16
3.Cei doisprezece apostoli. 4.Pregătirea Cinei. Luca. 22: 7-20
5.Vânzătorul Iuda. Luca. 22: 21-23
6.Iisus Hristos
7.Soldaţii romani
“Scena cuprinde două puncte în care se petrece acţiunea: - partea din faţă (stânga scenei) de preferat a
se construi un cadru care sugerează interiorul unei camere din Templu. (desene pe pânză sau carton
pentru a fi uşor de mânuit) - partea din spatele scenei (dreapta) unde se poate aşeza o masă cu
treisprezece scaune, sau, de preferat ( în lipsă de aceste obiecte, se pot folosi o faţă de masă de culoare
albă aşezându-se jos după obiceiul oriental pentru a se lua Cina.)
De la mulţime la singurătate -Povestitorul:“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat
pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnicăDumnezeu, în
adevăr, n'a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.Oricine
crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n'a crezut în Numele
singurului Fiu al lui Dumnezeu.Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume,
oamenii au iubit mai mult întunerecul decât lumina, pentrucă faptele lor erau rele.Caci oricine face
răul, urăşte lumina, şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.Dar cine lucrează după adevăr,
vine la lumină, pentruca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute in D-zeu."
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Actul I-Uneltirea si trădarea(Actorii: – preotul I- preotul IudaIscarioteanul)(... doi preoţi de seamă
făcând parte din Curtea Supremă de Judecată a Israelului, (Sinedriul)sunt agitaţi într-o conversaţie,
părând foarte nemulţumiţi...)
Preotul. I(revoltat)- Omul acesta Iisus se crede a fi Mesia, şi prin minunile pe care le face, nu face
altceva decât să convertească oamenii noştrii la noua Lui religie ! Trebuie să găsim o soluţie, pentru al
prinde, în aşa fel, încât să nu ştie norodul !
Preotul. II(răspunse la fel de nemulţumit:) - Ce mă surprinde... este faptul că norodul acesta lăsându-se
atraşi de acest impostor, e o dovadă că renunţă uşor la stăpânirea noastră asupra lor ! Nu se vede clar
că toţi sunt revoltaţi împotriva noastră ?? …Vor să-şi schimbe stăpânul ?!!
Preotul. I(ii vine o idee)- Trebuie făcut orice pentru a menţine tradiţia strămoşească. Dacă reuşim să-L
prindem pe Cel ce se crede Fiul Lui Dumnezeu, atunci si ucenicii Lui v-or fi risipiti, iar poporul va
înţelege că noi le-am dorit binele. Împărăţia aceasta a Lui Dumnezeu trebuie să fie a noastră!
Povestitorul-De-odată …., Iuda se apropie plin de sfială de cei doi preoţi, întrerupându-le
discuţia.(Iuda apare de undeva din spatele scenei privind temător şi cu sfială într-o parte şi alta. Preoţii,
vazandu-l, privii la el plini de uimire, şi de-odată, îşi schimbă atitudinea cât si înfăţisarea, devenind
iubitori şi primitori, şi cu vorbe mieroase, preotul II deschise braţele pentru a-l îmbrăţişa pe vânzător.
Iuda se aplecă plin de smerenie prefăcută în faţa preotului şi îngenunghe în faţa acestuia)
Preotul. II- Nu se cade să te porţi aşa cu cei pe care îi consideri prieteni! Ridicăte fiule! (Preotul se
apropie prietenos de Iuda, se aplecă puţin asupra lui, şi cu cele două braţe îl îmbie a se ridica. Iuda se
ridică în picioare dar rămase în poziţia de supunere .
Preotul. II- Tu eşti unul din prietenii noştrii care pricepe mai bine dorinţa noastră de a apăra norodul
de învăţături străine. Vezi bine că învăţăturile voastre strică tradiţia şi obiceiurile pe care le avem de la
Moise şi strămăşii noştri ?!Iuda Iscarioteanul (are tendinţa de a îngenunchea din nou revenind inmediat
la poziţia de mai înainte) -Ce vreţi să-mi daţi, şi-l voi da în mâinile sfinţiilor voastre ?
Preotul I (scoate o pungă plina cu bani de argint si o ofera lui Iuda
- Iată 30 de arginti….o răsplată pe măsură !!!
Iuda Iscarioteanul( luă arginţii cu mare lăcomieşi punând degetul la capîn semn că i-avenit o idee)Veniţi la noapte in Grădina Ghetsimani…. acolo va fi împreună cu ceilalti ucenici, semnul după care îl
veţi cunoaste pe Iisus să fie acesta: “ Pe cine-L voi săruta eu, Acela este; să puneţi mâna pe El! (
spunând aceste cuvinte, Iuda ascunse arginţii sub haină culăcomie şi se îndreptă pe ascuns din nou la
grupul apostolilor. Cei doi preoţi se retrage frecându-şi mâinile plini de bucurie.)
Povestitorul:Astfel a fost vându Iisus pentru a se împlini cele scrise prin proorocul Ieremia care zice:
“Au luat cei treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, pe care l-au preţuit unii din fiii lui Israel; Fraţilor,
trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda,
care a fost călăuza celor care pretindea că slujeşte Lui Dumnezeu. Ierusalime, Ierusalime, care omori
pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimeşi la tine; de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum îşi
strânge găina puii supt aripi, şi n-aţi vrut! Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici ! Pentru că voi
închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre, nu-i
lăsaţi să intre. Voi umpleţi măsura părinţilor voştri! De aceea , iată, vă trimet prooroci, oameni care
vor păstra cuvintele Mele. Pe unii din ei îi veţi omorâ şi răstigni, pe alţii îi veţi bate în sinagogile
voastre, şi-i veţi prigoni din cetate în cetate; ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat, care a fost
vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, pe care l-aţi omorât
între Templu şi altar.”
Actul II Iisus şi ucenicii – Bucuria de a fi împreuna
( În timpul povestirii cei doisprezece ucenici împreună cu Iisus îşi fac apariţia , din spatele scenei de
după cortină. Iisus merge inaintea lor îndreptandu-se spre odaia de sus pregătită pentru Cină. Camera
poate fi o aşezare simplă a unei feţe de masă aşezată în centrul (sau: dreapta) Ajungând acolo, ucenicii
îsi exprimă bucuria de a fi împreună cu Iisus. Iisus se va aşeza cu faţa la public, în centrul ucenicilor.
Iuda Iscarioteanul va sta la stânga lui Iisus iar Ioan , fiul lui Zebedei la dreapta Sa.
Povestitorul:-Credinţa cea adevărată uneşte totul în Hristosşi-aduce-ntre popoare paceaşi-n suflete pe
Dumnezeu.Dar falsele credinţe ,lumea învrăjbesc şi o dezbinănefericind pe toţi aceia ce-ascultă-a lor
învăţături.Credinţa bună este caldă şi darnică şi milostivă,credinţa falsă este rece, zgârcită, sâlnică şi
rea,credinţa dreaptă este plină de-ngăduinţă, răbdătoare,credinţa falsă e îngustă, nengăduind decât pe-ai
săi.
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Actul III Iisus si ucenicii – Cina Domnului(după terminarea celor spuse, Iisus se ridică în picioare
spunând:)
IISUS:- “Am dorit mult, să mănânc Paştele acesta cu voi,înainte de patima Mea: Căci vă spun, că deacum încolo, nu le voi mai mânca, până la împlinirea lor în Împărăţia Lui Dumnezeu.
POVESTITORUL:-Şi luând pâinea, a mulţumit Lui Dumnezeu privind spre cer, spunând în şopată:
Îţi mulţumesc Tată din ceruri că ai găsit cu cale ca Trupul meu să se frângă pentru lumea aceasta spre
ridicarea lor din morţi.
IISUS:(Frange painea i-o dă uceniclor aflati ladreapta si stanga Sa)
- Acesta e Trupul Meu care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.
POVESTITORUL:„Tot astfel, după ce a mâncat, a luat paharul după ce a fost umplut cu vin, le-a dat,
zicând:
IISUS- Acest pahar este Legământul făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi ; să faceţi lucrul
asta spre pomenirea Mea.
Actul IV-Momentul marturisirii
IISUS - Adevarat vă spun că în noaptea aceasta unul dintre voi mă va vinde !(la auzul acestor cuvinte
ucenicii se tulbură..... se produce agitaţie intre ei... privesc cu suspiciune unul către altul....)
Andrei - Eu sunt Andrei, numele înseamnă: „bărbătesc”. Am fost atâta timp ucenicul lui Ioan
Botezătorul şi cel dintâi ucenic care la găsit pe Iisus. Petru este fratele meu şi îmi este martor.
Petru- Eu sunt Petru. Nu se poate să nu fi auzit despre mine ! Numele meu înseamnă stâncă.... şi ca o
stâncă voi ramâne de neclintit lângă Iisus ! Chiar dacă toţi se vor lepada , Eu sunt acela care îşi va da
viaţa pentru Păstorul meu!
Ioan fiul lui Zebedei - Numele meu este Ioan. Nu imi vine să cred ce a spus Domnul ! Cineva dintre
noi Il va vinde? Oare cine să fie? Este drept că acum câteva zile, eu şi fratele meu Iacov am avut o
cerinţă de la Iisus! De fapt, am trimis-o pe mama în locul nostru să vorbească . Cerinţa noastra era
aceea de a sta unul la dreapta şi unul la stânga lui Iisus atunci cand v-om judeca pe poporul nostru!
Iisus ne-a refuzat.Oare să fiu eu acela?
Iacov fiul lui Zebedei - M-i se spune Iacov fiul lui Zebedei. Mie şi frateleui meu Ioan , n-i se mai spun
şi Fiii Tunetului.Eeee.... odată nişte oameni din ţinutul samaritenilor nu au vrut sa-L primească pe
Iisus. Iar eu şi fratele meu, ne-am mâniat şi am vrut să îi nimicim pe oamenii aceia ! Bine ca i-a salvat
Iisus din mâinile noastre!
Acum eu sa-L vând pe Iisus????
Filip - Eu mă numesc Filip şi nu am sa-L vând pe Iisus ! Eu l-am adus la credinţă pe Natanel şi tot eu
sunt acela care i-am cerut Lui Iisus să-mi arate pe Tatăl.
Bartolomeu - Eu sunt Bartolomeu , fratele vostru, vă rog să aveţi încredere în mine!
Matei - Numele meu este Matei. Chiar dacă am fost vameş, nu înseamnă ca sunt şi trădător ! Iisus
poate spune cum L-am invitat la masă şi bogăţia mea am dat-o săracilor pentru al urma pe El. Cu
siguranţă nu s-a referit la mine !
Iacov fiul lui Alfeu - Eu sunt Iacov fiul lui Alfeu. Tatăl meu şi neamul meu este cunoscut în toata
Iudeea ! Am fost prezent la schimbarea la faţă şi la multe minuni. Credeţi că eu aş putea să-L vând pe
Iisus?
Toma - Chiar dacă m-i se spune Toma Geamănul, departe de mine gândul acesta! Aduceţi-vă aminte
de moartea lui Lazăr cum eu am dorit să mergem să murim şi noi odată cu el !
Levi - „Să nu mai mi se spună Levi, dacă eu am ceva de ascuns!”
Simon Cananitul - Aţi auzit vreodată că Simon Cananitul ar face o asemenea prostie? Nu am făcut
eu parte din partida zeloţilor?
Iuda Iscarioteanul:- Eu sunt Iuda Iscarioteanul, ceea ce am plănuit mai devreme a fost spre binele
poporului, ca Iisus să fie Impăratul Israelului şi astfel să scăpăm de asuprirea romanilor !
IISUSSe adreseaza lui Iuda- Iuda, ce ai de facut. Fă repede !
(atunci Iuda se ridică de la masa ucenicilor îndreptându-se către Templu unde îl aşteapta preoţii şi
soldaţii.
Actul V-Grădina Ghetsimani
IISUS- „Şedeţi aici până Mă voi duce acolo să mă rog.”Atunci Iisus a luat cu El pe Petru şi pe cei doi
fii ai lui Zebedei, si S-a întristat şiS-a mâhnit foarte rau. („face câţiva paşi în spatele scenei
IISUS le-a zis:-„Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici, şi vegheaţi împreună
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cu Mine.”
Povestitorul: Atunci Iisus, ca Unul care cunoştea gandurile lor le spuse: - V-am ales pe voi,
neânsemnaţi din acest popor, pentru a se împlinii Scripturile care zice: “Dumnezeu a ales lucrurile
nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să
să facă de ruşine pe cele tari, şi a ales lucrurile josnice ale lumii, şi lucrurile dispreţuite, ba încă
lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt.” Şi voi trebuie să reprezentaţi cele douăsprezece
seminţii ale lui Israel şi să duceţi până la marginile pământului învăţăturile Mele. Chiar şi preoţii cei
mai de seamă au rămas uimiţi de noua învăţătură pe care au auzit-o. Dintr-un popor atât de mare, aţi
rămas doar voi pentru că aţi fost aleşi de Tatăl Meu ca prin voi, Dumnezeu să poată schimba lumea.
Poporul acesta a fost întotdeauna tari de urechi, ori de câte ori am trimis prooroci pentru ai îndrepta
în învăţături şi fapte. Pe toţi i-au alungat cu pietre, i-au ucis în multe feluri. Drumul vostru va fi acelaşi
ca al lor şi ca al Meu. Sunt multe cuvinte pe care nu le-aţi înţeles acum, dar după învierea Mea voi
trimite Duhul Sfânt ca Mângâietor şi Îmi va ţine locul, vă va ajuta ca tristeţea să fie bucurie, şi
moartea, fericire. Vă spun aceste lucruri să le cunoaşteţi dinainte şi să nu vă fie teamă. Lumea nu vă va
înţelege pentru că sunt prea legaţi de obiceiurile, tradiţia lor, iar cei care vor înţelege sunt prea legaţi
de păcatele lumii acesteia pentru a crede. Dacă vă urăşte lumea, dacă vă va vorbi de rău, nu uitaţi că pe
Mine Fiul Lui Dumnezeu M-a urât şi M-a vorbit de rău înaintea voastră. Iubiţi-i chiar şi atunci când vă
va prigonii, şi vă va ucide din pricina adevărului pe care îl veţi spune. Stăruiţi în adevărul pe care vi lam spus şi iubiţi-vă unii pe alţii aşa cum v-am iubit Eu, ca lumina voastră să fie faptele credinţei şi
dragostea pe care v-o dau Eu să fie o mărturie vie că sunteţi ucenicii Mei
Actul VIPrinderea lui Iisus, fuga ucenicilor din grădina Ghetsimani
IISUS:Se adreseaza ucenicilor adormiti Ce faceti dormiţi ? sculaţi-vă căci iată se aprope vanzatorul !(
în acest timp apare Iuda împreună cu cei doi preoţi şi câţiva soldaţi romani cu săbii şi cu ciumege, şi cu
gălăgie mare Iuda era în fruntea lor şi mergând la Iisus, s-a apropiat de El zicând:)
IUDA:- Plecăciune, Învăţătorule ! Şi L-a sărutat.
Iisus i-a zis: - Prietene, ce ai venit să faci, fă ! ( Atunci oamenii aceia, preoţii şi soldaţii, s-au apropiat, au
pus mâinile pe Iisus, L-au prins şi L-au legat. Toţi ucenicii s-au răspândit cu mare teamă)
POVESTITORUL: Şi astfel s-a împlinit ce era scris în Scripturi de profetul Zaharia: „ Scoală-te, sabie,
asupra păstorului Meu, şi asupra Omului care îmi este tovarăş ! zice Domnul oştirilor. Loveşte pe
Păstor, şi se vor risipi oile ! Şi îmi voi întoarce mâna spre cei mici şi neînsemnaţi. Dar după ce voi
învia, voi merge înaintea lor în Galilea”

Iepurică Pufulică şi Paştele
Stoican Monica Georgeta
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Picior de Munte, Dâmboviţa
Povestea începe demult, tare demult, într-o noapte de iarnă cumplită, pe când zeiţa Eastre se
plimba tristă pe la ferestrele oamenilor, privind cu jind copilaşii acestora. Se gândea la cât de tristă şi
nefericită este că nu are şi ea un copilaş, căruia să-i cânte seara, la culcare, să-l învelească, să-l mângâie
cu dragoste, să-i umple şi ei viaţa de fericire. ”Ce dragălaş este şi cât de minunat poate fi!” – ofta zeiţa
privind acum un băieţel bucălat, cu bucle aurii strălucind în bătaia luminii plăpânde a lumânării, care
se agăţa cu mânuţele sale mici de gâtul tatălui său care tocmai intrase în cămăruţă.
Eastre oftă din nou şi trecu mai departe, la următoarea căsuţă. Vai! Dar ce îi fu dat să vadă?
Trei fetiţe tăbărâră pe tatăl lor, pentru a pune stăpânire fiecare dintre ele pe unica păpuşică ponosită,
ruptă şi fără o mânuţă, pe care tatăl lor o adusese de la boierul unde lucrase toată ziua. Bineînţeles că
cea mare a reuşit să pună stăpânire pe păpuşă, nu înainte ca cea mijlocie să-i smulgă acesteia cealaltă
mânuţă. Ţipetele şi văicărelile lor umplură casa şi îi săgetară zeiţei inima.
Nemaiputându-şi stăpâni lacrimile, zeiţa goni peste pădurea ce înconjura sătucul, hohotind de
milă şi durere. Nu putea înţelege de ce trebuie să sufere copiii, cum poate fi viaţa nedreaptă în privinţa
lor, cum aceste fiinţe atât de minunate pot avea parte de sărăcie, tristeţe şi lacrimi. Se aşeză pe un dâmb
şi lacrimile nu mai conteneau.
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Cum stătea ea aşa, mare îi fu mirarea când zări în bătaia lunii o păsărică ghemuită care scâncea
neîncetat.
Ce ai păţit? o întrebă Eastre.
Sunt rănită… am aripa ruptă şi… o să mor! hohoti cu durere păsărica.
Te pot salva, dar numai cu o condiţie: trebuie să te transform într-o altă fiinţă. Eu sunt o zeiţă şi
am această putere, de a schimba o viaţă în alta. Daca vrei, spune-mi în ce ai vrea să te transform!
Pasărea încremeni la auzul acestor cuvinte, nevenindu-i să creadă această propunere de a începe
o altă viaţă, în locul morţii sale. După câteva secunde, simţi o bucurie imensă la gândul de a putea avea
o viaţă nouă, precum cea a animăluţelor pufoase văzute în zborul ei pe deasupra câmpului.
Vreau! Vreau să fiu iepurică!
Iepurică vei fi! grăi Eastre acoperind pasărea cu voalul ei care îi atârna peste umerii albi. Te va
chema Iepurica Pufulica şi te voi iubi mereu.
De atunci, în fiecare noapte, zeiţa vorbea cu Pufulica despre copilaşii pe care îi iubea atât de
mult şi pe care îi urmărea cu multă dragoste, despre supărările de care au parte, despre traiul greu al
multora dintre ei. Pufulica suspina la gândul că există tristeţe în viaţa copiilor şi tot venea cu idei
pentru a le schimba viaţa:
Dacă am fura toţi copiii să-i ducem în castelul tău să se joace mereu?
Pufulica, cum să facem aşa ceva? Copiii ar fi trişti după părinţii lor.
Dacă le-am pune multe dulciuri şi jucării lângă pătuţurile lor?
Nu am putea face acest lucru în fiecare zi, oricât mi-aş dori şi eu. Nu am avea timpul necesar, iar
copiii s-ar îmbolnăvi de prea multe dulciuri şi nu ar mai învăţa dacă ar avea numai jucării…
Uşor, uşor, vremea începu să se schimbe. Zăpada se topise, pomişorii începură să
înmugurească, totul era minunat, dar Pufulica nu se putea bucura aşa cum ar fi vrut de tot ceea ce o
înconjura. De la o vreme, se simţea puţin cam obosită şi nu mai putea alerga aşa bine. Era ciudat, deşi
avea un sentiment de parcă mai trăise această stare. Iarba răsărise, soarele începea să ardă mai mult, iar
păsărelele zburau agitate către cuiburile lor. ”Păsările! Păsările trebuie să facă acum ouşoare! Eu am
fost pasăre…” – oftă cu tristeţe Pufulica. ”Oare voi face ouşoare?” Zeiţa uitase să o anunţe că acest
lucru va rămâne în continuare o bucurie în viaţa ei.
Nu mai stătu pe gânduri şi fugi departe, departe, tocmai în Împărăţia Iepuraşilor. Îi încolţise în
minte un singur gând: va aduce copiilor din întreaga lume bucurii, iar Eastre va fi încântată de ea. În
sfârşit, va reuşi să îi mulţumească zeiţei pentru faptul că i-a salvat viaţa.
Ajunsă în Împărăţia Iepuraşilor, le povesti acestora planul său. Iepuraşii sunt animăluţe
drăguţe, pufoase şi iubitoare. S-au bucurat auzind planul Pufulicăi şi s-au pus pe treabă. Până seara,
atelierul proaspăt construit era aproape plin cu jucării şi dulciurele. Pufulica se odihnea în pătuţul ei,
bucuroasă cum nu mai fusese niciodată.
În acest timp, Eastre o căuta neîncetat, gândindu-se că singura soluţie ar fi să apeleze la vecinul
ei, zeul Morbidus, spre a o găsi pe Pufulica cu ajutorul globului său fermecat. Morbidus era un
prefăcut, un răutăcios şi un smiorcăit. Îşi dorea tare mult să fie în centrul atenţiei Eastrei, dar nu
reuşise acest lucru niciodată.
Ce ai păţit, Eastre? o întrebă cu un o îngrijorare prefăcută.
A dispărut Pufulica… izbucni în plâns zeiţa.
Vai, ce rău îmi pare! Te ajut eu să o găseşti, dacă accepţi să fim prieteni. Îmi doresc de mult timp
acest lucru. Promit să îţi fiu prieten bun.
Eastre nu a stat pe gânduri şi a fost de acord, crezând în vorbele lui Morbidus. Era atât de
tristă, încât nu a văzut zâmbetul şiret din colţul gurii acestuia şi nici îngrijoarea lui prefăcută. ”L-am
judecat greşit până acum! Să-mi fie ruşine! Nu mă voi mai îndoi de el niciodată!” îşi zise cu remuşcare
zeiţa.
Privind în globul magic, Eastre zări atelierul din Împărăţia Iepuraşilor, văzu jucăriile şi pe
Pufulica cum râdea fericită ţinând în braţe multe ouă. Aruncând praf magic împrejurul ei, Eastre făcu
o vrajă şi într-o clipită ajunse la Pufulica.
M-am speriat foarte tare! Ce bine îmi pare să te găsesc cu bine!
Îmi pare rău că nu am avut răbdare să te aştept pentru a-ţi spune! Mă poţi ierta? Am vrut să îţi fac o
surpriză, atât ţie, cât şi copiilor din lume. Mă poţi ierta? nu mai contenea Pufulica.
Desigur! Dar ce faceţi aici?
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Vrem să pregătim cadouri pentru copii, pentru a-i face fericiţi pe toţi, din întreaga lume, măcar o zi
pe an! Şi… aş vrea să vopsesc ouăle în multe culori, pentru a şti că există magie, există minuni, există
iepuraşi care aduc ouă şi cadouri!
Minunat! Minunat! strigă Eastre cu o fericire nemărginită. Dar, zâmbi ea, cred că mai aveţi nevoie
de ajutor. Mai aveţi nevoie de o minune… Cum le veţi duce darurile copiilor?
Păi… Pufulica rămase încurcată, căutând în mintea ei un răspuns.
Vă voi ajuta eu!
Zeiţa suflă praf magic peste iepuroşeni (iepuroii care erau mai zvelţi şi mai iuţi), iar aceştia
prinseră puterea magică de a călători precum gândul. Iepuroşenii pregătiră caleştile, iar iepuricii
(iepuraşii mai micuţi şi mai dibaci) se apucară de vopsit ouăle Pufulicăi, pentru a putea oferi copiilor
darurile a doua zi, căci a doua zi era o zi importantă pentru oameni, sărbătoreau Paştele, adică Învierea
Domnului.
Astfel, de dimineaţă, când oamenii se pregăteau pentru a merge la biserică, cu mic cu mare,
copiii rămaseră muţi de uimire când zăriră iepuroşenii care împrăştiau cadouri, jucării şi dulciurele, şi
ouă viu colorate. Fericirea din ochii copiilor lumină întreg pământul, magia sărbătorii de Paşte
contopindu-se cu magia copilăriei. Natura toată râdea, iar pacea şi fericirea puseră stăpânire deplină
asupra oamenilor.
Astfel, an de an, Pufulica îşi arăta recunoştinţa faţă de Eastre, iar copiii aşteptau Paştele cu mai
multă nerăbdare şi bucurie. Eastre era încântată şi foarte fericită, privind copiii nerăbdători să-şi
deschidă cadourile. În fiecare an, ziua de Paşte era o zi magică, ziua în care sufletele se renăşteau, întreg
pământul întinerea, iar copiii simţeau mai bine ca oricine această magie, căci, se ştie doar, copiii au
sufletul mult mai curat, pur şi minunat, doar ei putând să lumineze cel mai mult întreg pământul.
Însă, după cum bine ştie oricine, în poveşti există şi încercări grele prin care trec personajele
bune. După cum v-am spus mai devreme, prietenia zeiţei o dorea tare mult Morbidus, căruia nu-i
plăcea deloc faptul că altcineva o face atât de fericită pe Eastre. An după an s-a tot gândit cum să îi
acapareze atenţia Eastrei, de a o îndepărta pe aceasta de Pufulica. Într-un târziu, a înţeles că singurul
lucru pe care îl poate face este să fure Paştele copiilor, bineînţeles, vrând să o învinovăţească pe
Pufulica.
N-a mai stat pe gânduri şi s-a transformat într-un iepuric (dacă aţi uitat ce înseamnă, vă
reamintesc, copii: erau iepuraşii care lucrau în atelier) şi se apucă de ambalat cadouri. Însă, când
nimeni nu era atent, dar mai ales noaptea, el rupea jucării şi fura din ouă. Se apropia Paştele şi, spre
deosebire de alţi ani, lucrul mergea mai greu ca de obicei.
Pufulica, care a simţit de la început că nu este ceva în regulă cu noul iepuric, s-a hotărât să
urmărească întreaga activitate din atelier. S-a pitit într-un cadou mai mare, şi-a luat provizii pentru a se
putea hrăni şi s-a pus pe urmărit. Mare i-a fost mâhnirea noaptea, când a văzut ce se petrece. Iepuricul
a intrat pe furiş în atelier şi, făcând nişte semne ciudate, s-a transformat în Morbidus, zeul pe care ea îl
credea prieten cu Eastre.
Fiind mai repezită, mai iute de felul ei, nu s-a putut stăpâni şi a ieşit din ascunzătoare:
Ce faci aici? Cum ţi-ai permis să îţi baţi joc de munca noastră? Eastre se va supăra foarte tare pe
tine!
Ha, ha, ha! rânji cu răutate Morbidus. Nu va afla ceea ce crezi tu! Tu eşti cea vinovată! Pe tine se
va supăra Eastre, pentru că pe tine te va găsi mâine aici, între jucăriile acestea stricare şi ouăle astea
sparte! Şi, zicând acestea, aruncă o vrajă asupra Pufulicăi, adormind-o imediat. Apoi, se apucă şi rupse
toate jucăriile, rânjind în hohote că planul lui va reuşi. După ce sparse toate ouăle, ieşi triumfător şi
încuie atelierul, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic.
În zori, iepuricii şi iepuroşenii se îndreptau vioi şi veseli către atelier, însoţiţi de Eastre,
întrucât era ajunul Paştelui. Când au deshis uşa, au rămas înmărmuriţi şi îngroziţi.
Cum e posibil?
Ce s-a întâmplat?
Ce ne facem?
Cine a îndrăznit?
Vai de cel care a făcut asta!
Nu se poate!
Vai, ce vom face?
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Atelierul arăta mai ceva ca o cameră în care s-au jucat mai mulţi copii neastâmpăraţi (voi ştiţi
că există copii care fac foarte multă dezordine în camerele lor şi, din neatenţie, sau curiozitate, strică
multe jucării, nu?).
Pe o inimioară de pluş, dormea, liniştită, Pufulica. Nici nu visa ce urma să se întâmple.
Hei, trezeşte-te! Ce ai făcut aici?
De ce ai distrus totul?
Toţi tăbărâră pe ea, supăraţi, plângând de tristeţe şi durere că cea pe care o iubeau cu toţii a
fost capabilă de aşa ceva. Nu le venea să creadă şi îi cereau socoteală pentru ceea ce s-a întâmplat.
Pufulica a înmărmurit. Degeaba a început să plângă, să se vaite, să povestească, nimeni nu o asculta.
Eastre, cu mare durere în suflet, se retrase şi ea plângând în castelul ei, unde, ca din întâmplare, o
aştepta Morbidus.
Dar să vedem ce s-a mai întâmplat la atelier. Rămasă singură, părăsită, Pufulica plângea şi nu-i
venea să creadă că totul este aievea. Nu putea înţelege cum a putut Morbidus să distrugă Paştele
copiilor, să distrugă lumina din ochii acestora, lumină ce trebuia să pună stăpânire peste întreg
pământul. Cu ochii în lacrimi, încercând să strângă jucării şi ouă rămase neatinse, nestricate , nici nu
băgă de seamă urmele de praf magic ale lui Morbidus. Copii, voi ştiţi că cine era atins de praf magic
putea face minuni, nu? Astfel, până seara, cadourile erau gata, ouăle vopsite, iar Pufulicăi nu-i venea să
creadă că totul e pregătit pentru a doua zi. Dar, totul era în zadar, iepuroşenii nu erau alături de ea, nu
avea cine să ducă darurile copiilor.
În acest timp, Morbidus încerca să o înveselească pe Eastre, dar nimic din ceea ce făcea sau
zicea nu reuşea să îi scoată un zâmbet. Fericirea din ochii ei dispăruse şi, pentru prima dată, Morbidus
avu un sentiment ciudat. Se simţea singur, atât de singur, deşi o avea alături pe zeiţa pe care o dorea.
Încercând să înţeleagă ce se întâmplă cu el, simţi prelingându-i-se pe obraji două lacrimi mari. Atunci a
înţeles.
Eastre, îngăimă el cu vocea tremurândă, ştii… Te rog să mă ierţi! Eu sunt vinovat!
Ce zici? ridică privirea spre el zeiţa.
Eu… eu am distrus totul! Te rog să mă ierţi! Am vrut doar să fim prieteni!
Dar suntem prieteni! Credeam că suntem prieteni! strigă plângând Eastre.
Da, dar voiam să fii prieten doar cu mine! Am greşit enorm! Acum am înţeles! Te rog să mă ierţi!
Zeiţa nu-l mai ascultă. Era deja târziu. Într-o clipită strânse toţi iepuraşii şi ajunseră la atelier.
Mare le-a fost tuturor bucuria când au găsit darurile deja pregătite. Cu toţii au încărcat darurile şi au
plecat la drum fericiţi.
Se lumina de ziuă, iar copilaşii din întreaga lume aveau să găsească iar jucării, ouă şi dulciuri,
aveau să lumineze întreg pământul cu bucuria din ochii lor micuţi şi dulci.
Cât despre Morbidus, spre a-şi ispăşi pedeapsa, Pufulica a găsit o modalitate minunată,
bineînţeles, tot spre binele vostru, al copiilor. Spre a nu face carii de la prea multe dulciurele,
Morbidus prepară cozonac, pentru ca iepuraşii să le ducă tuturor copiilor, an de an, de Paşte, jucării,
ouă vopsite şi cozonaci.
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