]nvierea Domnului

Întrebări
despre
Sfintele Paşti
Paşti
Ce semnifică cuvântul Paşti?

Cuvântul Paşti în traducerea din limba
ebraică înseamnă trecere sau izbăvire de
primejdie. Paştile iudaic este stabilit de
Proorocul Moise, după ieşirea din Egipt,
fiind călăuziţi de Dumnezeu sub chipul stâlpului de foc, cu scopul de a
aduce mereu aminte fiilor lui Israel că Domnul Dumnezeu i-a scos din
robie şi i-a trecut prin Marea Roşie ca pe uscat, făcând minuni mari cu ei.
Precum atunci moartea a trecut pe alături de casele evreilor, iar ei au fost
eliberaţi din robia egipteană şi au primit pământul făgăduit, la fel şi de
Paştile creştinilor, Învierea Domnului Iisus, moartea veşnică a trecut pe
alături de noi, Hristos Cel Înviat eliberându-ne din robia diavolului și a
păcatului, dându-ne viaţă veşnică.

Ce sărbătoresc creştinii de Paşti?
Paştile creştin este trecerea de la moarte la viaţa veşnică. În creştinism,
denumirea de „Paşti“ pentru sărbătoarea Învierii Domnului s-a păstrat
pentru că însuşi Mântuitorul S-a folosit de acest cuvânt atunci când le-a
vorbit Apostolilor despre apropierea sărbătorii Paştilor: „Ştiţi că peste
două zile vor fi Paştile şi Fiul Omului va fi dat să fie răstignit“ (Matei 26, 2).
Întrebându-L pe Mântuitorul unde să pregătească Paştile, Apostolii au
folosit acelaşi cuvânt: „Unde voieşti să-Ţi pregătim să mănânci Paştile?“
(Matei 26, 17). Termenul „Paşti“ a trecut în vocabularul creştin mai ales
pentru faptul că momentele istorice comemorate în cadrul sărbătorii
noastre (Patimile, moartea şi Învierea Domnului) au coincis cu Paştile
evreilor din acel an.

De ce Sfintele Paşti se sărbătoreşte la date diferite?
În Vechiul Testament evreii sărbătoreau Paştile în perioada 14-21 a
lunii nisan, ce corespunde cu începutul lunii martie din timpul nostru.
Aşa se sărbătorea şi în timpul vieţii pământeşti a lui Iisus. Izvoarele
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amintesc că în Biserica primară au existat mari diferenţe regionale în ceea
ce priveşte data şi modul sărbătoririi Paştelui. Neînţelegerile cu privire la
sărbătorirea Sfintelor Paşti dintre Bisericile Autocefale au încetat numai
după hotărârea Primului Sinod Ecumenic din anul 325. Conform acestei
hotărâri, Sfintele Paşti se sărbătoreşte în prima zi de duminică după luna
plină de primăvară, care poate cădea în aceeaşi zi cu echinocţiul de
primăvară sau îndată după el, dar nu mai devreme de echinocţiul de
primăvară şi nu mai înainte de Paştile evreilor. Dacă Paştile creştin
coincide cu cel evreiesc, se amână cu o duminică.

Cum şi cât timp se sărbătoreşte Sfintele Paşti?
Bucuria Învierii Luminate a Domnului Iisus Hristos nu poate încăpea
într-o singură zi. S-a stabilit o prăznuire deosebită pe parcursul întregii
săptămâni, care se numeşte Săptămâna Luminată. Toate cele 7 zile ale
creaţiei sunt pline de lumina lui Hristos, Hristos cel Răstignit şi Înviat!
Sărbătorirea Sfintelor Paşti durează 40 de zile, până la Înălţarea
Domnului, iar creștinii vor aminti vestea Învierii Domnului prin salutul
“Hristos a Înviat!” , la care se va răspunde cu ”Adevărat a Înviat!”.

De este cineva binecredincios şi iubitor de Dumnezeu, să se
bucure de acest praznic frumos şi luminat. De este cineva
slugă înţeleaptă, să intre, bucurându-se, întru bucuria
Domnului său. De s-a ostenit cineva postind, să-şi ia acum
răsplata. De a lucrat cineva din ceasul cel dintâi, să-şi
primească astăzi plata cea dreaptă. De a venit cineva după
ceasul al treilea, mulţumind să prăznuiască. De a ajuns cineva
după ceasul al şaselea, să nu se îndoiască, nicidecum, căci cu
nimic nu va fi păgubit. De a întârziat cineva până în ceasul al
nouălea, să se apropie, nicidecum îndoindu-se. De a ajuns
cineva abia în ceasul al unsprezecelea, să nu se teamă din
pricina întârzierii, căci darnic fiind Stăpânul, primeşte pe cel
de pe urmă ca şi pe cel dintâi, odihneşte pe cel din al
unsprezecelea ceas ca şi pe cel ce a lucrat din ceasul dintâi; şi
pe cel de pe urmă miluieşte, şi pe cel dintâi mângâie; şi aceluia
plăteşte, şi acestuia dăruieşte; şi faptele le primeşte; şi gândul îl
ţine în seamă, şi lucrul îl preţuieşte, şi voinţa o laudă.
Cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur la Învierea Domnului
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