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Sfintele Paşti
Sărbătorim diferit, 

trăim mereu la fel , aceeaşi mare bucurie DESTINUL FERICIT AL UNEI SĂRBĂTORI



Învierea, piatra de temelie a creștinismului
Pe un blog dedicat unui creștinism activ, autorul unui articol își întreba 

retoric cititorii: „Ce este atât de special legat de Paște?”. Și într-adevăr, în 
afara unor evenimente istorice și evanghelice, care au condus la întemeierea 
creștinismului, ce este atât de special de Paști?

Creștinismul este religia cu cei mai mulți adepți din lume (2.1 miliarde, 
conform unor estimări aproximative din anul 2011). Totul a pornit de la un 
miracol, Învierea, biruința supremă asupra morții. „omorârea morții”, potrivit 
părintelui Arsenie Boca. Evenimentul petrecut în urmă cu două milenii repre-
zintă nașterea creștinismului, 
piatra lui de temelie. Atunci 
apăreau zorii unei noi religii ce 
a fost conturată prin învățăturile 

trasate de figura sa cen-
trală, Iisus Hristos, și 

desăvârșită prin mi-
nunile Mântuito-
rului și jertfa Sa. 

Ce este atât de special de Paşti?

Sursă foto: https://pixabay.com/ro/photos/rusia-sankt-petersburg-3577024/

https://crestinismactiv.ro/ce-este-atat-de-special-legat-de-paste


Sfintele Paşti
Tradiția creștină păstrată și ea de milenii parcurge în aceste zile Săp-

tămâna Patimilor. Este perioada ce precede în mod tradițional Învierea 
lui Iisus, momentul culminant al celei mai mari sărbători creștine de 
peste an, sărbătoarea de Paști. 

În Săptămâna Patimilor creștinii comemorează, prin post și rugăciune, 
patimile la care a fost supus Iisus Hristos și alte două momente dramatice, 
Răstignirea și Moartea acestuia, urmând ca Duminica, în ziua sfântă a 
Paștelui, să celebreze, cu bucurie, în lumină și în pace sufletească, Învierea.

Ce este atât de special de Paşti?

Sursă foto: https://pixabay.com/ro/photos/cruce-isus-cred-c%C4%83-biserica-4941685/



Sărbătorim diferit,  
dar trăim mereu aceeaşi mare bucurie

Despre Înviere, părintele ieromonah creștin ortodox român, Arsenie 
Boca, spunea că este „singura minune care li se arată tuturor, credincioşi şi 
necredincioşi deopotrivă”. Și într-adevăr este o perioadă care ne îndeamnă 
pe toți la împăcare sufletească, care ne aduce mai aproape sufletește de cei 
din familie, de toți cei dragi. Iar diferențele care se manifestă între datele la 
care creștinii de culte diferite sărbătoresc Paștele sau în felul în care se pre-
gătesc aceștia, în diferite zone ale țării, de Paști, nu fac decât să sporească 
farmecul sărbătorii și să o perpetueze în timp, ducând mai departe destinul 
ei fericit. Pentru că Sărbătorim diferit, 

 trăim mereu la fel , aceeaşi mare bucurie 

Ce este atât de special de Paşti?

Sursă foto: https://pixabay.com/photos/easter-eggs-easter-egg-decoration-2107208/



Ziua de Paști este „prima duminică după pri-
ma lună plină care cade după sau de echinocțiul 
de primăvară.” Pare a fi cât se poate de clar ceea 
ce a fost stabilit în anul 325 de către Primul 
conciliu de la Niceea, cu alte cuvinte primul 
conciliu ecumenic al bisericii creștine convo-
cat de însuși împăratul Constantin cel Mare, 
pentru a pune bazele dogmatice și canonice 
ale creștinismului.

Ziua de Paşti şi cum calculăm data la care o sărbătorim

Sursă foto: https://www.publicdomainpictures.net/pictures/110000/velka/
constantine-the-great.jpg

Sursă foto: https://pixabay.com/ro/photos/lun%C4%83-plin%C4%83-cerul-de-sear%C4%83-1775764/



Calendar pe stil vechi sau pe stil nou?
Pentru a fi preciși însă trebuie 

să știm mai întâi care este calenda-
rul după care ne orientăm în calcula-
rea datei? Acest lucru este important 
deoarece de la acel moment până în 
prezent a intervenit un alt moment 
de răscruce în viața bisericii creștine 

și a canoanelor ei: Marea Schismă 
din 1054 este un eveniment ce 

a împărțit creștinismul în 
două mari ramuri, ves-
tică (catolică) și estică 
(ortodoxă).
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Ziua de Paşti şi cum calculăm data la care o sărbătorim

Sursă foto: https://www.publicdomainpictures.net/pictures/300000/velka/easter-girl-with-bun-
nies-1907.jpg

Sursă foto: https://www.freepik.com/free-vector/floral-calendar-2020-template-set_6196820.htm

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolic%C4%83


Calendar pe stil vechi sau pe stil nou?
Biserica Catolică și Bisericile Protestante urmează calendarul gregorian, 

decretat de Papa Grigore al XIII-lea în 24 februarie 1582, pentru a corecta 
calendarul iulian introdus de împăratul roman Iulius Cezar în anul 46 î. Hr. 
Calendarul iulian nu era întru totul în acord cu cel astronomic. Anul mediu 
iulian era ceva mai lung decât cel astronomic, ceea ce făcea ca echinocțiul 
de primăvară se se mute ușor înapoi în anul calendaristic. Astfel se explică 
reforma realizată prin calendarul gregorian. Această variantă de calendar 
este utilizată și azi, având cea mai mare răspândire. 

Până la Congresul interortodox 
de la Constantinopol din anul 1923, 
Bisericile Ortodoxe nu au acceptat 
reforma gregoriană din secolul al 

XVI-lea, menținând mai de-
parte calendarul iulian, 

care de atunci înainte s-a 
numit „calendar pe stil 
vechi”.

Ziua de Paşti şi cum calculăm data la care o sărbătorim

Sursă foto: https://pixabay.com/photos/cesar-roman-statue-sculpture-2766395/



Reperele astronomice ale sărbătorii  
şi când fac românii Paştele

Pentru a sintetiza, din punct de vedere astronomic, două evenimente in-
tervin în calcularea datei în care sărbătorim Paștele: mișcarea de revoluție a 
Pământului sau deplasarea anuală a Pământului în jurul Soarelui, care mar-
chează în preajma zilei de 21 martie echinocțiul de primăvară, și deplasarea 
Lunii în jurul Pământului, cu cele patru faze ale sale reluate după aproxima-

tiv 29,5 de zile. 
În anul 1919, România a adoptat reforma 

calendarului gregorian când ziua de 1 aprilie 
pe stil vechi a devenit 14 aprilie pe stil 
nou. În prezent Biserica Ortodoxă Română 
sărbătorește Crăciunul după calendarul gre-
gorian, iar Paștele după calendarul 
iulian. În calendarul gregorian, 21 
martie, ziua echinocțiului de pri-
măvară din calendarul iulian, este 
de fapt ziua de 3 aprilie.

Ziua de Paşti şi cum calculăm data la care o sărbătorim

Sursă foto: https://pixabay.com/photos/space-planet-earth-orbit-sky-1201086/



Diferenţe între zilele de Paşti – la catolici,  
protestanţi şi ortodocşi

De aceea, data Paștilor în Bisericile Ortodoxe nu poate fi mai devreme de 
4 aprilie, iar în Bisericile Catolică și Protestante mai devreme de 22 martie. 

Creștinii catolici și protestanți sărbătoresc la date diferite Paștele față de 
cei ortodocși. 

Așa cum putem citi pe Wikipedia „după 2 sau 4 ani în care diferența este 0-1 
săptămâni, urmează un singur an în care diferența este de 4 sau 5 săptămâni (de 
exemplu în 2013, 2016, 2021 etc.). 
Aceasta se datorează faptului că, în 
acești ani, luna plină care cade după 3 
aprilie este diferită de luna plină care 
cade după 21 martie. Dacă Biserici-

le ar folosi același ciclu lunar, 
diferența dintre echinocții 

ar duce la o diferență în 
ziua Paștilor de 0 sau de 
4 săptămâni.”

Ziua de Paşti şi cum calculăm data la care o sărbătorim

Sursă foto: https://pixabay.com/photos/l%C3%BCbeck-st-mary-s-church-clock-4588782/

https://ro.wikipedia.org
https://ro.wikipedia.org/wiki/2021


Echinocțiul de primăvară a fost și în tradițiile spirituale precreștine 
un reper al creației, al înnoirii și renașterii. Este momentul când ziua și 
noaptea își împart aproape egal cele 24 de ore ale uneia dintre zilele de 
19, 20 sau 21 martie, date din calendar care marchează începutul primă-
verii astronomice. Renașterea naturii, începutul unui nou ciclu de viață 
erau motive de bucurie și speranță pentru oameni, care le celebrau în 
festivități dedicate vieții și fertilității.

De la credinţele străvechi, la simbolurile pascale

Sursă foto: https://pixabay.com/photos/firecrackers-shooting-110312/



Odată cu trecerea la creștinism au fost preluate de creștini, fiind îmbogățite 
cu semnificații noi, specifice tradițiilor de Paști, și simboluri ale unor credințe 
străvechi precum oul – simbol al începutului și creației primordiale, prezent 
în toate cosmogoniile lumii –, crucea, având semnificații în multe culturi 
precreștine, fiind, alături de cerc, centru și pătrat, și în relație cu ele, un sim-
bol fundamental universal, mielul – animalul de sacrificiu la mai multe po-
poare, simbolizând puritatea, inocența și simplitatea.

Tot creștinii au completat lista de simboluri tradiționale de Paști cu pre-
paratele alimentare precum 
pasca și cozonacul, dar și cu 
lumânarea de Înviere căreia i 
se atribuie simbolul Învierii, 
exprimând pentru creștini, 
biruinţa vieţii asupra 
morţii și a luminii 
lui Hristos asu-
pra întunericu-
lui păcatului. 

De la credinţele străvechi, la simbolurile pascale

Sursă foto: https://pixabay.com/photos/easter-easter-cake-holiday-church-3533033/



Pasca cu puteri tămăduitoare
Despre Pască, unul dintre simbolurile pascale și deserturile specifice me-

niului de Paști, aflăm că se prepară în Joia Mare sau în Sâmbăta Mare din 
aluat dospit, frământat din făină curată de grâu, și copt, în formă rotundă, în 
cuptor. Produsul, înainte de a fi oferit spre gustare, trebuie mai întâi dus la 
biserică în noaptea Învierii sau duminica dimineața, în ziua sfântă a Paștilor 
pentru a fi sfințit. În acest fel pasca se crede că va capăta puteri tămăduitoare. 

În țara noastră, Pasca se prepară mai mult în Moldova și Bucovina, în cele-
lalte zone având formă dreptunghiulară și purtând numele de cozonac. De altfel 
chiar pasca este făcută din aluat de cozonac umplut cu brânză de vacă și stafi-
de. Forma rotundă a pascăi se explică prin 
credința oamenilor că tot așa au fost scu-
tecele lui Hristos. Prăjitura pascală se mai 

face în patru colțuri, după cum a fost 
piatra de mormânt a Mântuito-

rului. Pasca simbolizează pâi-
nea binecuvântată de Hristos 
la Cina cea de Taină.

Diversitatea obiceiurilor şi bucuria sărbătorii

Sursă foto: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Pască.jpg



Obiceiuri de Paști 
Joia Mare în Oltenia

În Oltenia, torsul și țesutul trebuiau terminate de către femei până în Joia 
Mare pe care oamenii o mai numesc și Joi Mari, Joia Patimilor, Joia Neagră 
sau Joimăriţa. Numele de Joimărița amintește celor din Oltenia de o zeitate 
a morții care avea în grijă focurile din Joia Mare, dar ulterior devine un per-
sonaj de temut pentru cei leneși pe care îi va pedepsi prin foc. Întruchiparea 

acestuia este o femeie urâtă și pu-
ternică deghizată în vrăjitoare care 
dă foc fuioarelor găsite netoarse. În 
Oltenia, obiceiurile străvechi con-
tinuă să se păstreze. În Joia Mare 
se face ultima pomenire a morţilor 
din Postul Mare. Și astăzi 
oamenii fac în zori, în 
curţi sau la morminte 
focuri, pentru morţi, 
din boz sau nuiele.

Sursă foto: https://pixabay.com/photos/fire-flames-flame-combustion-palo-62730/

Diversitatea obiceiurilor şi bucuria sărbătorii



Treburile casnice sunt în schimb cele care trebuie să preocupe gospodi-
nele în perioada pregătirilor pentru marea sărbătoare. „Curăţenia de Paști” 
semnifică primenirea și revenirea la viaţă. Dacă femeile dorm în Joia Mare 
se spune că vor dormi tot timpul anului, drept urmare obiceiul le impune 
să nu doarmă în această zi din Săptămâna Patimilor. Tot în Joia Mare se 
vopsesc și ouăle de Paști, oamenii merg la biserică, pentru a se împărtăși și 

spovedi, ducând pâi-
nea care va fi sfințită 
de preot, stropită cu 
vin și împărţită în 
noaptea de Înviere. 
Vineri în Biserică se 
cântă Prohodul și este 
considerat un pă-
cat orice lu-
cru făcut 
în casă. 

Sursă foto: https://www.freepik.com/free-photo/family-with-little-son-painting_4587518.htm

Diversitatea obiceiurilor şi bucuria sărbătorii



A doua zi de Paști – obiceiul stropitului  
în Oltenia și Ardeal

Udatul fetelor în Oltenia și Stropitul în Ardeal sunt obiceiuri asemănă-
toare practicate în aceste două zone ale țării în a doua zi de Paști. Izvorul lor 
este comun, totul pornind de la o frumoasă legendă din perioada primilor 
creștini pe când:

O fată creştină mergea la târg să vândă ouă. Pe drum s-a întâlnit cu o fată pă-
gână 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 bi-
nele creştin şi a întrebat-o dacă nu se creştinează. Fata păgâ-
nă 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, foarte impresionate, au leşinat 

de emoție. Câţiva trecători le-au văzut şi le-au 
stropit cu apă. De atunci şi până în zilele noas-
tre se păstrează obiceiul stropitului de Paşte.

Diversitatea obiceiurilor şi bucuria sărbătorii

Sursă foto: https://pixabay.com/photos/girl-traditional-
costume-romania-1071192/



În a doua zi de Paști, în Oltenia, feciorii folosesc nu numai apa ci și par-
fumul pentru a uda fetele pe care vor să le ducă în faţa altarului. Udate de 
feciori, fetele vor fi frumoase și fertile, având succes tot anul. În semn de re-
compensă feciorii primesc de la fete băutură și daruri, iar celor mai mici li se 
oferă ouă roșii și bănuţi.

Inspirați de comunitatea săsească, în care bărbații de toate vârstele, căsătoriți 
sau nu, obișnuiesc să stropească a doua zi de Paști femeile și fetele din familie 
și din localitate, tinerii români din Ardeal merg în casele unde sunt fete de mă-
ritat. Grupuri-grupuri de tineri bat la poartă și se adresează părinților fetelor 
cu formula tradițională: „Am auzit că 
aveţi un trandafir, am venit să-l udăm, 
ca să nu se ofilească.” sau recită ver-
surile „Într-un coș cu viorele, / Cântă 
două păsărele, / Păsările ciripesc, / Îmi 

daţi voie să stropesc?”. Tine-
rii sunt poftiţi în casă, iar 

fetele sunt stropite cu apă 
sau parfum. 

Diversitatea obiceiurilor şi bucuria sărbătorii

Sursă foto: https://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/1/1688/18104939/1/6675768-mediafax-
foto-laszlo-mihaly.jpg



Ai citit, te-ai informat?
Acum, vizionează şi lasă-te inspirat!

Simplu și foarte distractiv:  
Cum să faci un coșuleț de Paști cu ouă frumos decorate  

(pentru începători)

Probă de îndemânare și răbdare: 
Coșulețul de Paști din elastice colorate (pentru avansați)

În spiritul tradițiilor: 
• Cum se încondeiază ouăle
• Focurile rituale de Joimari

https://ro.pinterest.com/pin/560346378635552296/?nic_v1=1al3tYDYZYkS45gVuEq0Ava%2FrKod%2BgAEUMaNRRi1U2BHFoPUCWy17V2AmQgMt0PkHS
https://www.youtube.com/watch?v=5-SGEMVkh18
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=iuUIMD6QKlU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ZKvf1lykwUo
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