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 Cea mai mare sărbătoare a românilor este sărbătoarea Paștilor. Ea este precedată de 40 
de zile de post, în care creștinii se pregătesc spiritual pentru întâmpinarea marii 
sărbători.          

 La miezul nopții, se face slujba de înviere.. Lumea merge la biserică  cu candele și 
lumânări, pentru a le aprinde de la preot. În biserică este întuneric, oamenii așteaptă cu 
emoție momentul în care preotul iese din altar cu lumînarea aprinsă și spune, de trei ori: 
"Veniți de luați lumină!" Atunci se aprind toate luminile, iar preotul zice:"Hristos a 
înviat!" Și biserica răspunde: "Adevărat a înviat!". (Ana Ghiaur)-photo1 

 Slujba Învierii a durat aproximativ două ore , după care toți cei prezenți au fost miruiți 
de preot și au căpătat o punguță cu paște (bucățele de pâine sfințită stropite cu vin ). S-
au îndreptat apoi spre casă ducând lumina sfântă cu ei.( Andrușa R. Vătuiu)-photo2 

 A doua zi de Paști, se merge la cimitir, în straie țărănești, unde se face slujbă de 
pomenire pentru cei răposați. După slujbă, se aprind din nou candele pe morminte, se 
fac poze, iar după masa, la vecernie, se iese cu litia în curtea bisericii și  se fac rugăciuni 
deosebite, cântându-se "Hristos a înviat!" (Ana Ghiaur)-photo3   

 Masa care uneste intreaga familie de Sarbatoare este insotita de bucuria reunirii, de a fi 
impreuna toata familia, de a preda din generatie in generatie valorile morale care sustin 
fiecarei familie crestina. Acestea au fost "adaugate" ca ingredient si in felurile de 
mancare care au fost pregatite cu drag pentru acest minunat eveniment.-photo4, 
photo5, photo6  

 Alaturi de ouale vopsite, cozonac si prajituri, carnea de miel a fost pregatita in diverse 
feluri. Alegem mai jos sa prezentam reteta de ciorba de miel.Alegem din trupul mielului 
gatul, parte din cap si bucatele de carne pe care le spalam si le punem la fiert sa dea in 
clocot, dupa care scurgem apa si alaturi de morcovi, patrunjel, pastarnac, radacina, 
ceapa si usturoi taiate marunt le punem din nou la fiert. Dupa ce a atins temperatura de 
fierbere adaugam o canita de orez si lasam la fiert. Dupa ce totul a fiert adaugam un 
pinci de sare si piper si adaugam frunze proaspete de leustean tocate marunt.(Cristina 
Erdei)-photo7, photo8, photo9, photo10 

 Vopsitul ouălor de Paști în mod natural, folosind coji de ceapă. Ouăle sunt vopsite în mod diferit 
de la o regiune la alta a României. Vopseaua roșie simbolizează sângele lui Iisus și este culoarea 
tradițională. În zilele noastre, ouăle de Paști sunt vopsite în multe alte culori. Ouăle portocalii, 
maro sau gălbui sunt vopsite folosind ingrediente la-ndemână. Materialele naturale de colorare 
pot fi coji de ceapă, sfeclă roșie sau chiar varză roșie. De obicei, eu pun cojile de ceapă în 
suficientă apă fiartă pentru a le acoperi, folosind o lingură de lemn. Torn cantitatea de apă 
necesară pentru vopsit într-o oală mare. Întotdeauna fac unele ornamente folosind frunze de 
pătrunjel. Înfășor frunzele de pătrunjel în jurul oului, trag cu grijă ciorapul de nailon pe mână și 
așez oul peste el, asfel ca frunzele să nu se îndoaie. Apoi se întoarce ciorapul peste ou,se strânge 
și se răsucește la bază. Tot ce trebuie să faceți este să legați bine cu ață, ca să nu se desfacă. 
Când ouăle fierte sunt gata, lichidul colorat trebuie adus la punctul de fierbere, se adaugă o 
lingură de oțet și se amestecă bine, după care se oprește fierberea lichidului. Se adaugă ouăle 



unul câte unul, asigurându-vă că acestea sunt complet scufundate. Se lasă în vopsea atâta timp 
cât e nevoie pentru ca ouăle să capete nuanța pe care o dorim, apoi le scoatem din apă, le lăsăm 
să se răcească puțin și se taie ața. Se șterg frunzele de pătrunjel cu un prosop de hârtie și se pun 
ouăle pe el. Eu ung fiecare ou cu puțină vată înmuiată în puțin ulei, pentru a le da strălucire. 
(Daniela Văleanu) 

 Acum, putem aștepta momentul ciocnirii ouălor la capete, în ziua de Paști. Este un anume obicei 
de ciocnire a ouălor de Paști: se ciocnesc două ouă cap la cap, prima persoană spunând: "Hristos 
a Înviat", iar a doua zicând: "Adevărat a Înviat!"-photo11, photo12, photo13, photo14 

  Să ne ajute Dumnezeu să serbăm sănătoși multe Paști fericite și să ajungem cu sufletul în Rai!  

 

 

 


