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Bucurii  
pentru copii

– din România și din lume –

Turneul internaţional al 

simbolurilor şi obiceiurilor de Paşti 

este din nou la start!



An de an, creștinii din întreaga lume, copii și adulți, iau parte la Săptămâ-
na Mare. Este o perioadă cu totul specială. Ea reunește o suită de evenimente 
ce culminează cu ziua sfântă a Paștelui, Duminica în care creștinii celebrea-
ză miracolul Învierii Domnului. Pentru toți cei care au credință în Mân-
tuitorul Iisus Hristos, Sărbătoarea de Paști, cea mai veche între sărbătorile 
creștine și cea 
mai mare de 
peste an, este 
î nt âmpi n a -
tă creștinește 
cu cântece 
de bucurie, 
cu lumină și 
liniște sufle-
tească alături 
de familie și 
toți cei dragi.

Sărbătoarea Învierii Domnului

Sursă foto: https://pixabay.com/ro/photos/%C3%AEnvierea-lui-isus-hristos-pictur%C4%83-4627099/



Ouăle roşii
Sunt nelipsite din decorul festiv de Paști. Uneori frumos ornate atrag în 

jurul lor, mai ceva decât niște magneți colorați, cele mai uimitoare legende. 
Culoarea roșie a ouălor este strâns legată de miracolul renașterii Fiului Dom-
nului. Dintr-o legendă aflăm că nu toți oamenii au crezut în minunea Învie-
rii lui Iisus. Unul dintre ei ar fi spus printre altele că va crede doar dacă ouăle 

de pe masă se vor înroși. Și 
chiar așa s-a întâmplat. Ime-
diat ce a sfârșit ce avea de 
spus, ouăle de pe masă s-au 
înroșit. Pentru credincioșii 
creștini ouăle roșii amin-
tesc de bucuria și celebra-
rea Învierii, a unei noi vieți 
spirituale. După slujba de 
Înviere, formula de salut în-
tre creștini este „Hristos a 
Înviat!”, iar cea de răspuns, 
„Adevărat a Înviat!”.

Sursă foto: https://www.freepik.com/free-photo/lovely-girl-showing-easter-egg_1691045.htm



Simboluri şi obiceiuri

Ciocnirea ouălor 
Pentru copiii de pretutindeni, ouăle de Paști aduc de asemenea multă 

bucurie, mai ales când membrii familiei se reunesc pentru un moment 
mult așteptat: ciocnirea ouălor. Se spune că pentru a fi mereu împreu-
nă, toți cei din fami-
lie trebuie să mănân-
ce din primul ou care 
a fost ciocnit în ziua 
de Paști. Este și foarte 
distractiv să alegi un 
ou, să-i ghicești, după 
aspect, rezistența și să 
aștepți cu inima cât 
un purice confirma-
rea: oul ales de mine 
s-a dovedit cel mai 
puternic dintre toate.

Sursă foto: https://www.freepik.com/free-photo/mother-son-holding-painted-egg_6929349.htm



Să nu uităm însă ce ne transmite tradiția! Ritualul ciocnirii ouălor are, 
pentru participanți, reguli precum un joc, iar acestea trebuie să fie respec-
tate ca la carte. „Jocul” poate începe numai după slujba de Înviere; primul 
care ciocnește spune: „Hristos a Înviat!”, așteaptă să i se răspundă: „Ade-
vărat a Înviat!” și, numai după ce primește răspunsul potrivit, lovește cu 
vârful oului în vârful ce-
luilalt ou. Urmează run-
da a doua, atunci când 
ouăle sunt ciocnite dos 
în dos. Fiți senini în acest 
„joc”, bucurați-vă, și nu 
transformați ritualul 
într-o competiție. Mo-
tivul este altul: celebra-
rea Învierii Domnului, a 
vieții care renaște primă-
vara, a înnoirii timpului 
ca lendaristic.

Simboluri şi obiceiuri

Sursă foto: https://pixabay.com/ro/photos/rom%C3%A2nia-ou%C4%83-de-pa%C5%9Fte-oua-vopsite-599428/



În afară de... Paşti

Echinocțiul de primăvară  
și simbolurile străvechi ale renașterii

În afară de marea sărbătoare creștină de Paști, oamenii au cunoscut și alte 
tradiții, care se desfășurau în perioada în care noi, azi, sărbătorim Paștele. 
Acestea au fost reinterpretate de creștini odată cu minunea Învierii și se păs-
trează într-o formă modernă până în prezent.

Hai să călătorim împreună în timp, să ne întoarcem înaintea evenimentelor 
creștine pe care le celebrăm în prezent. Mai întâi facem un ocol științific și privim 
cu atenție datele. Astronomia, știința care studiază corpurile cerești și fenomenele 
cosmice, ne indică un fapt remarcat de oameni din cele mai îndepărtate timpuri. 
În fiecare an, deplasarea anuală a Pământului în jurul Soarelui – mișcarea de 
revoluție – marchează, la data de 21 martie, echinocțiul de primăvară, moment 

astronomic în care ziua și noaptea sunt egale. După acest 
eveniment cosmic, venirea primăverii face ca natura să 
renască, ramurile copacilor să înfrunzească, pajiștile să 
redevină verzi și presărate cu flori. Păsările își constru-
iesc cuiburile și le pregătesc din nou pentru a depune în 
ele ouăle, simboluri străvechi ale renașterii.

Sursă foto: https://pixabay.com/ro/illustrations/sunrise-spa%C5%A3iu-outer-space-glob-1756274/



În afară de... Paşti

Zeița Éostre
În vechime, luna aprilie era denumită de strămoșii germanilor și en-

glezilor, în calendarul lor, după zeița Ēostre sau Ostara. Zeiță a zori-
lor, vestind începutul în credința vechilor germani, Ēostre era celebrată 

în luna aprilie. Miturile din jurul acestei 
zeițe aduc în prim plan un alt personaj 
foarte îndrăgit astăzi de copii: pe străbu-
nicul iepurașului de Paști, cel care făcea 
ouă precum o pasăre. Poveștile legate de 
zeița zorilor relatează cum o pasăre rănită 
în timpul iernii a fost transformată de ea 
în iepure pentru a fi salvată. În semn de 
prețuire, iepurele depunea ouă în ziua în 
care era celebrată zeița, precum o pasăre. 
În acest fel, puteți face și voi legătura între 
numele zeiței și cuvintele din limba ger-
mană și engleză care denumesc sărbătoa-
rea pascală: Ostern respectiv Easter.

Sursă foto: https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Ostara_by_Johannes_Gehrts.jpg



În afară de... Paşti

Iepurașul de Paști
Astăzi, Iepurașul de Paști este într-adevăr o vedetă între simboluri-

le sărbătorii. Iar atunci când este făcut din ciocolată devine o adevărată 
atracție. Povestea iepurașilor de Paști din ciocolată a început să se răspân-
dească în lume aproximativ acum două sute de ani. În prezent, în toată 
lumea, milioane de dulciuri în formă de iepurași se fabrică și se consumă 
în perioada sărbătorii de Paști.

Dar chiar dacă este atât de popular și îndrăgit de copiii din întreaga lume, 
Iepurașul de Paști are și el nevoie de ajutor. Așa se face că în Elveția ouă-

le vopsite sunt aduse de cuc, 
tot așa cum, în anumite părți 
ale Germaniei, vulpea este cea 
darnică, iar în Australia, misi-
unea Iepurașului a fost prelua-
tă de un animăluț local numit 
bilby, un drăgălaș reprezen-
tant al unei specii australiene 
amenințate cu dispariția.

Sursă foto: https://pixabay.com/ro/photos/paste-iepure-alb-pa%C5%9Fte-ou%C4%83-ou-2173193/



Să intrăm în jocul… ouălor de Paști!

De-a rostogolul, într-o avalanșă de culoare
Aflați că… datorită formei lor ovale și a rezistenței căpătate prin fier-

bere, ouăle pregătite în hăinuțe festive, strălucitoare și colorate, pot fi 
date… de-a dura. Chiar și o avalanșă colorată poate fi stârnită. Se întâmplă 
în unele locuri din Transilvania, la noi în țară. Nu știm exact cine a avut 
primul ideea, 
dar copiii din 
c o mu n i t ă ț i l e 
săsești participă 
cu entuziasm la 
acest joc. Învin-
gătorul este cel 
care reușește să 
prindă cele mai 
multe ouă nevă-
tămate, adică 
nesparte.

Sursă foto: https://povestisasesti.com/2013/04/01/traditii-de-paste-la-sasi/



Să intrăm în jocul… ouălor de Paști!

Egg rolling sau Easter egg roll
Obiceiul unui joc asemănător cu cel descris înainte este practicat și în 

alte țări, precum Marea Britanie sau Statele Unite ale Americii. În Marea Bri-
tanie, această tradiție este păstrată de sute de ani, deși ouă de ciocolată sunt 
folosite astăzi, în unele locuri din Regat, în locul celor tradiționale de Paști. 
Oul care se rostogolește cel mai departe este desemnat câștigător.

A doua zi de Paști, în Statele Unite ale Americii, copiii și părinții sunt primiți 
chiar de președintele țării și de Prima 
Doamnă să participe, în zona sudi-
că a peluzei de la Casa Albă, la acest 
joc năzdrăvan. Ouăle sunt rostogoli-
te prin iarbă cu ajutorul unui instru-
ment având forma unei linguri cu 
mâner lung.

Evenimentul a fost început în 1814 
de Dolley Madison, soția președintelui 
american James Madison, și continuă 
să fie o tradiție anuală în SUA.

Sursă foto: https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_White_House_Easter_Egg_Roll_2017_
JNB_1779_(33792291300).jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_White_House_Easter_Egg_Roll_2017_JNB_1779_(33792291300).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_White_House_Easter_Egg_Roll_2017_JNB_1779_(33792291300).jpg


Recorduri
În zilele de Paști sunt permise și chiar înregistrate cele mai neobișnuite 

recorduri.
De pildă, în Cartea Recordurile a fost înregistrat, în 2011 recordul unui 

ou uriaș. Oul gigant nu este creația vreunui dinozaur atins de miracolul În-
vierii ci a fost fabricat de italienii din Tosca, din ciocolată, cu ocazia Paștelui. 
Atingea înălțimea unui bloc cu patru etaje – 10,39 metri – și cântărea 7,2 
tone, cam cât un elefant dintre cei mai mari.

Tradițional în Germania, de Paște, oamenii as-
cund ouă colorate în casă și în grădină, iar copii tre-
buie să le găsească. De aici a pornit un alt obicei bi-
necunoscut în lumea întreagă: „Vânătoarea de ouă”.

Tradiția a ajuns și în Cartea Recordurilor. 
Una dintre cele mai mari vânători de ouă intrate 
în Cartea Recordurilor a fost cea din statul Flo-
rida, din 1 aprilie 2007. Atunci cinci sute unu de 
mii de ouă au fost „vânate” de 9 753 de copii și 
părinți într-un parc, Cypress Gardens Adventu-
re Park, din Winter Haven.

Sursă foto: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2016/3/easter-weekend-ten-egg-ceptional-
world-records-to-get-you-in-the-mood-421867?fb_comment_id=997998666952932_998698340216298
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