
Cuvânt la praznicul Sfintelor Paști 2022

Sfântul Apostol Pavel, în prima sa epistolă către corinteni, la capitolul 15, versetul 14, spunea 
aceste vorbe de o profunzime deosebită, care subliniază și evidențiază atât de bine crezul nostru 
creștin milenar: „Și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică 
este și credința voastră.” Fundamentul credinței creștine este, așadar, Învierea lui Hristos, Care S-a 
jertfit pentru noi, oamenii, oferindu-ne posibilitatea vieții veșnice. După alungarea primilor oameni 
din grădina Edenului, în urma păcatului strămoșesc, umanitatea s-a îndepărtat tot mai mult de 
Dumnezeu, urmându-și o cale proprie. Însă această cale nu avea o destinație precisă; înstrăinarea, 
solitudinea, persistența pe calea păcatelor fiind atributele acestei lumi fără de Dumnezeu. O împăcare, 
o apropiere de divinitate era necesară. Dar justețea și dreptatea divină trebuiau satisfăcute printr-o 
ofrandă de împăcare și, astfel, pentru a nu apăsa și mai mult pe umerii încovoiați de povara păcatelor ai 
umanității, din dragoste pentru creație, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în această lume, pe de-o parte 
pentru a ne arăta o alternativă mai bună la această viață fără de identitate, iar pe de altă parte pentru 
a aduce această ofrandă/jertfă de împăcare.

Astfel, „la plinirea vremii”, atunci când omenirea a ajuns să conștientizeze inutilitatea unei 
existențe fără de Dumnezeu, în ieslea Betleemului S-a născut un Prunc care a schimbat cursul istoriei: 
Mântuitorul Iisus Hristos.

După o activitate pământească deosebit de sugestivă în care omenirea a descoperit o alternativă 
la păcat – o viață virtuoasă, Iisus Hristos S-a adus pe Sine jertfă sângeroasă, tocmai ca prin moartea Sa, 
și mai apoi prin biruința asupra morții – Învierea, să rupă zăgazurile acestei morți, oferind posibilitatea 
eternității în anturajul lui Dumnezeu, cu condiția minimă ca orice om să lupte cu patimile și să 
împlinească poruncile lui Dumnezeu, să poată, astfel, câștiga această eternitate încă din viața aceasta.

Astfel, Învierea Domnului devine punctul central al credinței creștine, fundamentul crezului 
nostru și modalitatea prin care orice om, împlinind voința divină, să-și poată transfigura viața 
pământească într-un mod în care și pe acest pământ să conteze pentru umanitate, dar mai ales în 
veșnicie să fie alături de Dumnezeu și de sfinții Lui.

Să încercăm așadar, dragii mei, să facem ca viața noastră pământească să fie un reper pentru cei 
din jurul nostru, să nu ne pierdem în inutilitatea grijilor mărunte care ne asaltează existența și, mai ales, 
să contăm prin faptele, gândurile și acțiunile noastre în fața lui Dumnezeu.

Vă doresc să petreceți acest praznic binecuvântat în pace și cu liniște sufletească alături de cei dragi 
ai dumneavoastră, în ciuda tuturor provocărilor vieții care ne asaltează în aceste momente dificile. Să 
nu uitați, niciodată, că Hristos este prezent, mereu, în viețile noastre, oferindu-ne ajutorul Său ori de 
câte ori avem nevoie de El.

Un praznic binecuvântat tuturor!
(Protopop, Pr. Ionuț-Ciprian Boșca)

Dragi Frați Creștini! 
Să fie pace între popoare!
Cu aceste cuvinte ne rugăm zilnic în aceste vremuri iar Învierea Mântuitorului nostru trebuie 

să ne întărească în credință, în speranță și în iubire. Cu ajutorul Lui și noi să biruim răutatea, ura și 
indiferența. 

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște doresc tuturor credincioșilor din Deta Sărbători Fericite.

Kedves Keresztény Testvérek! 
LEGYEN BÉKE A NÉPEK KÖZÖTT!
Ezekkel a szavakkal kell, hogy imádkozzunk ezekben a napokban, és a mi Megváltónk 

főltámadása erősítsen meg minket a hitben, reményben és szeretetben, hogy az Ő segítségével legyőzzünk 
mi is minden rosszat, minden ártalmasat és minden gonoszságot.

Minden kedves dettai hívőnek kívánok 
Boldog Húsvéti Ünnepeket.

Liebe christliche Brüder!
MÖGE FRIEDEN  ZWISCHEN  DEN  VÖLKERN!
Mit diesen Worten müssen wir in diesen Tagen beten, und die Auferstehu8ng unseres Erlösers 

wird uns im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe stärken, damit wir mit seiner Hilfe alles 
Schädlisce und alles Böse überwinden können.

Ich wünsche allen lieben Gläubigen von Detta ein frohes Osterfest.
(Preot paroh a Bisericii Catolice Deta 

Lokodi Attila)

 
Lumina sfântă să ne călăuzească pașii spre mântuire
An de an, Sărbătoarea Paștilor aduce lumină și bucurie sfântă în viața noastră. 

Pentru acest Praznic al Praznicelor ne-am pregătit sufletește de-a lungul Postului Mare, 
hrănindu-ne cu lumina rugăciunii, a nevoințelor și a Sfintelor Taine. Învierea Domnului 
Hristos ne arată, tuturor, rostul dumnezeiesc al vieții noastre. Oricâte suferințe am avea, 
oricâte încercări ar veni peste noi, oricât de mult am fi copleșiți de necazuri, ziua de Paști 
rămâne pentru noi lumină, speranță și mângâiere, dăruind un sens mântuitor tuturor 
încercărilor vieții noastre.

De Paște toți creștinii sărbătorim cu inima și sufletul, bucurându-ne de această 
mare sărbătoare. În noaptea de înviere, când clopotele  sună în cor ritmul bucuriei, al 
speranței și a milosteniei, lumina sfântă să ne călăuzească pașii spre mântuire. Iar Hristos, 
cel mare, care a înviat din morți, să aducă pace pe pământ, cea mult dorită în zilele 
noastre, pentru care ne rugăm cu toții zi de zi.

Paște Fericit! Hristos a Înviat! Hristos Voskrese!
(Preot paroh Biserica Ortodoxă Sârbă Deta 

Liubodrag Boghicevici)

Învierea Domnului Hristos
În prag de mare sărbătoare și început de primăvară vă salutăm din nou cu HRISTOS 

A ÎNVIAT. Câtă bucurie în inimile noastre aduce de fiecare dată învierea Mântuitorului 
Isus. Să nu uităm că tot ce a făcut El a fost și este spre mântuirea sufletelor noastre. Să-L 
cinstim cu adorare, supunere și credință. Învierea Lui a învins testul timpului. Au trecut 
aproape două milenii și credincioșii Lui proclamă Învierea Sa din morți. Au fost vremuri de 
prigoană, de lupte împotriva urmașilor Săi, dar toate acestea au avut ca rezultat înmulțirea 
celor ce cred în Învierea Mântuitorului. Apoi Învierea Lui a învins testul tribunalului 
evreiesc. Evanghelistul Matei ne confirmă faptul ca soldații de la mormântul Domnului Au 
fost cumpărați cu o sumă însemnată de bani ca să transmită o minciună care nu a rezistat. 
Ucenicii Lui și Biserica Sa au vestit cu înflăcărare și credință Învierea Sa din morți. A trecut 
și a învins și testul temerii de moarte. Domnul Isus a spus: Eu sunt Învierea și Viața. Omul se 
teme de moarte , dar odată ce Domnul a învins moartea , aceasta nu ne mai sperie. Moartea 
ne pregătește de viață veșnică. Aproape toți Ucenicii si-au dat viața pentru Hristos. Temerea 
de moarte nu mai există. Cineva spunea: Mă tem nu de moarte ci de veșnicia morții. 
GD Hardy cercetător canadian spunea : Există doua întrebări. Prima: A învins cineva 
moartea? A doua: Jerry acestuia mă ajută? Istoria spune așa: mormântul lui Confucius: 
ocupat. Mormântul lui Buddha: ocupat. Mormântul lui Mahomed: ocupat. Mormântul lui 
Isus: gol. Ce se mai poate adăuga? Hristos e viu credem noi și în acest an sărbătorim cu inimi 
curate și pline de credința și nădejde Învierea Sa. 

Paște binecuvântat!     
  Pastore a Bisericii Baptiste Deta Sporea Gheorghe

Hristos a înviat!
Învierea Domnului Isus Hristos este miracolul care dă speranță orcărui om. 
Învierea presupune întotdeauna o moarte ante-mergătoare. Învierea ne spune că 

înaintea ei, a fost o moarte. Această realitate o putem vedea în natura înconjurătoare. Cum 
bobul de grâu semanat, întâi trebuie să moară, ca apoi să dea spic, iar mai pe urmă să producă 
rod bogat, tot așa, învierea Domnului Isus ne vorbește despre o moarte necesară, urmată de 
o înviere care să aducă rod bogat. Privind la această lucrare minunată – moartea și învierea 
Domnului Isus – ne întrebăm de ce a fost nevoie totuși ca Fiul lui Dumnezeu să moară? 

Moartea în trup a Domnului Isus a fost o moarte jertfitoare. Adică, El nu a murit de 
o boală sau de degradare a trupului său fizic, ci a murit pe crucea din Golgota, răstignit de 
cei din vremea aceea. Condamnat pe nedrept, Cel care nu a păcătuit niciodată, Cel Sfânt și 
Curat, El a acceptat această pedeapsă cu moartea. Dar această pedeapsă care a căzut peste El, 
de fapt, era pedeapsa pe care noi o meritam. El a acceptat aceasta în locul nostru. Era singura 
variantă în care omul muritor poate avea speranța că va scăpa de moartea veșnică. A fost 
nevoie de moartea Lui, pentru că era singura moarte care a luat cu ea toată pedeapsa omului.

Învierea în trup a Domnului Isus a fost miracolul care aduce speranța. El a înviat să ne 
spună nouă că da, moartea Lui a fost o moarte jertfitoare. Adică, toți cei care vin la El prin 
pocăință și credință, urmate de o decizie de a trăi pentru El, scapă de pedeapsa veșnică. De 
asemenea, învierea Lui ne dovedește că toate cuvintele rostite de El sunt adevărate și vrednice 
de crezare. Apoi, învierea Lui va aduce pe mulți fii la slavă. Aceasta înseamnă că promisiunea 
veșniciei omului împreună cu El este rodul pe care îl va produce învierea Sa în fața Tatălui Ceresc. 
El a murit singur, ca apoi să umple cerul cu toți cei care se întorc la El. Ce promisiune minunată!

Dragi cetățeni ai orașului Deta, fie ca această Sărbătoare a Învierii să ne îndrepte 
privirile spre jertfa Lui! Această lucrare a morții și învierii Lui nu este doar un act istoric, 
ci este o lucrare cu efect veșnic. Iar în aceste vremuri destul de dificile pentru noi toți, să nu 
uităm că ceea ce rămâne sigur este mântuirea, pe care Domnul Isus o oferă în dar celor care 
se întorc la El cu pocăință și credință. 

Hristos a Înviat!       
  (pastor Matei Popa, Biserica Penticostală Deta)
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Fie ca minunea Învierii Domnului să ne aducă 
bucurie și pace în suflete, iar lumina primită în noaptea 
de Paști să rămână cu noi pe tot parcursul anului. În 
pragul celui mai mare praznic al creștinătății, fiecare 
inimă ar trebui deschisă spre iubire, credință și iertare, 
iar prezența persoanelor dragi să ne călăuzească spre 
smerenie și recunoștință. Vă urez tuturor sănătate și 
belșug în săvârșirea faptelor bune! 

Hristos a Înviat!

Petru Roman, primarul Orașului Deta
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UN MEDIU CURAT PENTRU O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ!
Ne apropiem cu pași repezi de cea mai mare sărbătoare a creștinătății - 

Învierea Domnului nostru Isus Hristos, și este perioada ideală de a medita asupra 
noastră: a nevoilor, atitudinilor noastre, a comportamentului nostru față de tot 
ceea ce ne înconjoară, a acțiunilor noastre , dar și asupra nevoilor aproapelui 
nostru, precum și a nevoilor comunității unde ne desfășurăm activitatea zilnică 
și unde dăm sens darului suprem, numit viață. Ne aflăm în perioada în care  
pregătirile sunt în toi iar ele se raportează în cea mai mare parte la ”curățenie”, 
fie că este vorba despre curățirea spirituală a trupului, a locuinței, a grădinii, sau 
chiar a mediului înconjurător din cadrul localității noastre. Tot această perioadă,  
ne insuflă și cel mai profund sentiment - IUBIREA, ea fiind cea care ne apropie 
unul de celălalt și care ne îndeamnă la acțiuni înspre binele comunității.

Din iubire și respect pentru orașul nostru a luat naștere inițiativa Primăriei 
Deta de a organiza prima ediție a acțiunii ”Săptămâna curățeniei în orașul  Deta”, 
desfășurată în perioada 28.03 - 03.04.2022, lansând invitația tuturor asociaților 
neguvernamentale din localitate, finanțate de către Primăria și Consiliul Local 
Deta de a desfășura acțiuni de curățenie și ecologizare pe toată suprafața orașului 
nostru. Marea bucurie și împlinire a organizatorilor a fost faptul că fiecare 
invitație a fost acceptată, participând din fiecare organizație un număr însemnat 
de membrii, ceea ce a dus la un real succes a acestei acțiuni.

Această inițiativă a luat naștere și datorită necesității unui număr însemnat 
de oameni în raport cu cantitatea mare de deșeuri existentă pe străzile, în 
cartierele, spațiile verzi și zonele localității noastre. Acțiunea de ecologizare  stă 
în spatele promovării protecției mediului și a resurselor naturii (precum este 
Parcul Anton Kratzer și pârâul Birdeanca) în rândul cetățenilor orașului Deta. 
Cu siguranță toți membrii asociațiilor participanți la acțiunea de curățenie sunt 
un bun și însemnat exemplu în acest sens, însă să nu uităm faptul că fiecare 

dintre noi este responsabil față de îngrijirea locului în care trăim și totodată față 
de acțiunile noastre,  iar numai prin protejarea mediului înconjurător vom putea 
transmite generațiilor viitoare o moștenire valoroasă. Totodată plasând în centrul 
preocupărilor noastre  din viața de zi cu zi acțiuni minime și eficiente  care vizează 
ecologia ne implicăm direct în sănătatea comunității noastre, un aspect care este 
primordial pentru fiecare dintre noi.

Să avem un comportament ecologic înseamnă să fim atenți cu lucrurile 
pe care le facem. Acestea nu trebuie să dăuneze mediului în care trăim. Trebuie 
să gândim global și să acționăm local. Tot ceea ce facem reflectă un impact 
asupra mediului în care trăim. Cu toții ne dorim o casă  frumoasă, încăpătoare, 
primitoare, comodă, estetică și nu în ultimul rând ,,verde”. Este ușor să avem o 
astfel de casă dacă ne preocupăm mai mult ceea ce se întâmplă pe stradă, dacă 
păstrăm curățenia, dacă protejăm parcurile și zonele verzi și dacă ne îngrijim de 
oraș ca de propriul nostru lăcaș. Sunt lucruri atât de simple care nu ne vor afecta 
modul de viață sesizabil, dar vor avea un impact pozitiv asupra mediului. Dacă 
fiecare dintre noi ne-am concentra pe propriile acțiuni și nu am mai arunca hârtii 
și sticlele pe stradă, nu am  mai arunca coji de semințe pe trotuare, cu siguranță 
am avea  un oraș mai curat. Astfel, poate ceilalți ne vor urma exemplul, iar în 
felul acesta, începem ușor, ușor să ocrotim mediul nostru natural și al tuturor 
celor care îl „locuiesc". 

Mulțumim tuturor celor care au răspuns afirmativ inițiativei noastre și 
invităm cetățenii orașului nostru în a întâmpina împreună Învierea Domnului 
‒ datorită căreia putem primi mântuire veșnică ‒ cu grijă, respect și iubire față 
de întreaga noastră comunitate și să ne conservăm orașul sub principiul acestor 
valori!

Diana Božić

Frumusețea unei localități este dată de locuitorii săi și de gradul de civilizație 
al acestora! Am încercat și noi, în calitate de asociație, să demonstrăm acest lucru 
într-unul din cartierele orașului. (Elena Ghenescu) Respect! 

(Asociația Sportivă a Seniorilor Deta 2017)
Președinte: Prof Zoltan Saitos. – ecologizare cartierul Elena Ghenescu

Curățenia orașului este o dovadă de bun simț, sănătate, respect față de ceea 
ce ne înconjoară și  printr-un efort comun păstrăm orașul curat și frumos. Prin 

respectarea acestei reguli simple  demonstrăm grija față de comunitatea din care 
facem parte. 

Asociația Reviczky Gyul -, ecologizare zona blocuri ANL, 
zona Termal, Balta

Petru Roman

Editorial

Adevărata comunitate

Îmi aduc aminte din copilărie cum, odată cu 
venirea primăverii, părinții, bunicii, vecinii, cu 
toții ieșeam la curățenia de Paști. Nu așteptam să 
vină cineva să ne cheme. Era ceva firesc și normal. 
Era chiar o bucurie să punem mâna și să facem 
curat în fața casei. Mă bucur să văd că acest obicei 
nu a dispărut din viața comunității noastre. Am 
văzut în aceste zile cum asociațiile din oraș s-au 
mobilizat exemplar și au reușit, într-o perioadă 
foarte scurtă, să schimbe fața comunității în care 
trăim prin ecologizarea mai multor zone din oraș. 

Asta e adevărata comunitate! O comunitate în care 
muncim cot la cot, dar ne și bucurăm și sărbătorim 
împreună. Curățenia de Paști în oraș a fost un succes 
și acum ne putem bucura de Sfintele Sărbători 
de Paști și de tot ce înseamnă aceste momente 
minunate pentru familiile noastre. Sunt mândru 
de orașul în care trăim și mai ales de oamenii din 
Deta și Opatița și nu voi renunța niciodată să vă 
dau exemplu peste tot pe unde merg, în țară sau 
în străinătate. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți 
pentru comunitatea noastră!



Voluntarii asociației Team 4Life+ Deta au participat la acțiunea de 
ecologizare, timp de 3 ore făcând curățenie în zona centurii orașului, dând 
dovadă de implicare și respect pentru mediul înconjurător. Sperăm, ca prin 
exemplul nostru, să contribuim la creșterea gradului de implicare a tuturor 
cetățenilor în viața comunității, pentru că doar împreună vom reuși să păstrăm 
orașul nostru cât mai curat.

Asociația Team 4Life, 
prof. Tanko Maria – ecologizare Centura orașului

Natura este la fel de sensibilă ca și noi oamenii. Așa cum o persoană se 
poate îmbolnăvi din cauza unor viruși, și mediul pote fi poluat și rănit, dacă nu 
este îngrijit de către noi, oamenii. Astfel, gradul de deteriorare al mediului din 
orașul nostru depinde de dezvoltarea unei atitudini pozitive în rândul nostru, al 
cetățenilor față de protejarea mediului înconjurător și implicit a localității unde 
ne ducem traiul de zi cu zi! 

Asociatia ”Țiparul” Deta, 
Președinte: Szelei Tiberiu  – ecologizare zona Țiglărie

Oamenii și natura sunt interdependenți, iar la sat fragilitatea mediului 
înconjurător este cu atât mai evidentă. În urma acțiunii de curățenie în satul 
Opatița am observat faptul că ritmul vieții rurale se păstrează deoarece localnicii 
respectă natura. În mare parte satul Opatița este curat,  ceea ce dovedește că 
aici locuiesc oameni gospodari. Cu toate acestea trebuie să ne îndreptăm zi 
de zi atenția asupra protejării mediului înconurător, conștientizând faptul 
că precum sportul,  mediul și natura reprezintă sănătate, si sperăm ca prin 
implicarea activă în domeniul ecologizării să fim un exemplu și noi sportivii 
în acest sens.

Clubul Sprotiv Deta, Administrator: 
Ionuț Iacob – ecologizare sat Opatița

”Natura pentru viată, și viață pentru natură!” Cu acest gând am pornit la 
drum întreaga săptămână în vederea ecologizării și curețeniei, în zonele unor 
imporatante cartiere din oraș, constatând faptul că pentru a face ceva în vederea 
salvării naturii atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii. 
De aceea, în conștiința noastră se află secretul unei comunități mai îngrijite, mai 
sănătoase și mai unite!

Asociația Pensionarilor, 
Președinte Voiculescu Alexandru – ecologizare zonele Tg. Mare, 
P-ța Libertății, Muzeu

Și elevii Liceului Tehnologic ”Sf. Nicolae” din Deta, au participat la acțiunea de 
curățenie a orașului. Astfel, cu mic, cu mare, elevii de la ciclurile primar, gimnazial, 
liceal și de la școala profesională, însoțiți de învățători, profesori sau dirginți, și-
au fixat ca punct de curățare Parcul ”Anton Kratzer” din Deta, conștietizând în 
acest fel importanța implicării fizice în comunitate dar și beneficiile ecologizării și 
protejării mediului în care trăim, învățăm ori ne petrecem timpul liber. 

Liceul Tehnologic ”Sf Nicolae” Deta, 
director adjunct: Vâlcea Cristina – ecologizare 
Parc Anton Kratzer Deta

Implicarea în comunitate reprezintă pentru noi dovada faptului că își pasă de 
fapt de aceea comunitate. de aceea, susținem și ne implicăm activ în orice acțiune 
care aduce bunăstarelocalității unde trăim și cetățenilor acesteia! Considerăm că avem 
nevoie de ”Un prezent curat pentru un viitor curat!” și este rpimordial să acționăm 
cu toții ca atare!!!

Asociația ”Corsarii”, 
Președinte Cătană Sorin – ecologizare 
Calea Opatiței (de la barieră)
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Maghiari
Paștele este cea mai importantă sărbătoare 

creștină pentru maghiarii dinn Deta și dincolo 
de semnificaţia religioasă, există o mulţime de 
obiceiuri precreștine cum este și încondeiatul 
ouălor. Este o formă de artă populară, care 
îmbină simbolurile religioase cu filosofia despre 
viaţă și moarte, sau chiar activităţi din viaţa de zi 
cu zi a oamenilor. Chiar dacă procesul decorării 
ouălor necesită multă răbdare, se pot crea 
mici opere de artă. Transmise din generaţie în 
generaţie, simbolurile păstrate în ornamentica 
ouălor de Paște, denotă creativitatea și simţul 
artistic al oamenilor. În tradiţiile populare, 
ouăle de Paște sunt considerate un simbol 
al regenerării și purificării, iar încondeierea 
este o tradiţie străveche. Această tehnică 
presupune vopsirea ouălor numai în culoarea 
roșie. Încondeierea începe prin trasarea liniilor 
desenului de bază, cu chișiţa înmuiată în ceară 
topită. Ceara trasată are menirea de a proteja 

culoarea de sub ea. Urmează apoi cufundarea 
oului în culoarea galbenă. După uscare urmează 
o nouă trasare de modele și o altă cufundare, 
de data aceasta în culoarea roșie. După câteva 
cufundări și după îndepărtarea cerii cu o cârpă 
încălzită, se obţine oul încondeiat. Pentru a 
avea luciu, oul se unge cu slănină sau grăsime.

Stanciu Clara - coordonator artiostic 
Ansamblul „Margaretta” 

Germani
Se spune că în joia verde clopotele zboară 

la Roma ca să se spovedească. De atunci și 
pană la slujba de Înviere clopotele rămân 
tăcute, nu mai bat. În această zi se întâlnesc 
copiii cu un învățător în fața bisericii și sunt 
împărțiți de către acesta în grupe. Ei vor merge 
pe străzi și în fața fiecărei case vor face zgomot 
cu un dispozitiv numit “Ratsch”, îndemnând 
la rugăciune când e timpul să bată clopotele, 
dimineața, la prânz și seara. Sâmbătă, după ce 
“clopotele s-au întors din Roma”, copiii merg 
prin sat pentru a primi recompensa  muncii 
lor. Darurile oferite erau ouă roșii pentru care 
copiii mulțumeau cu o poezie : 

“Wir danken fur die Gaben, die wir 
empfangen haben! Gelobet sei Jesus Christus!”

Laudat sa fie Isus Hristos! 
Frohe Ostern! Paste fericit!
Gerhart Șămanțu – Președintele F.D. 

German Deta

Bulgari
Precum toate tradițiile moștenite, bulgarii 

din orașul Deta le păstrează cu sfințenie și pe 
cele legate de cea mai importantă sărbătoare 
religioasă – Învierea Mântuitorului. Una dintre 

aceste tradiții este pregătirea de către gospodine 
a unei pâini împletite, din aluat dospit numită 
”kîrivai”, având formă rotundă în mijlocul 
căreia se introduce un ou roșu. Această pâine 
se pune într-un coș de nuiele alături de cârnați, 
șuncă fiartă și ouă roșii denumit ”konkătă” 
și se duce în dimineața de Paște de către toți 
membrii familiei la biserică unde are loc 
liturghia, în cadrul căreia se sfințește acest 
coș. Apoi, când credincioșii se întorc acasă pe 
masa de sărbătoare, pe lângă friptura de miel 
cu salată verde se servesc și preparatele din coș. 
Masa nu poate fi servită până când toți mesenii 
nu se roagă, iar apoi cel mai în vârstă membru 
al familiei taie ”kîrivaiul”. Pâinea împletită, se 
împarte împreună cu oul din mijloc în mod 
egal tuturor membrilor familiei prezenți la 
masă.

Tapanov Ana-Maria - Președinte 
Uniunea Bulgară Deta

Sârbi
Este foarte bine cunoscut faptul că sârbii 

sărbătoresc Paștele cu aceeași intensitate cu 
care sărbătoresc însăși viața. Deși calendarul 
lor religios este cel Iulian, Paștele este comun 
pentru toate bisericile ortodoxe. Spre deosebire 
de credincioșii ortodocși români, în casele 
cărora cele mai multe dintre gospodine vopsesc 
ouăle în Joia Mare sau Sâmbăta Paștelui, sârbii 
Din Deta le vopsesc în Vinerea Mare. În mod 

tradițional sunt vopsite cu ajutorul plantelor 
și purtând modele imprimate din frunze, cel 
mai adesea cu coji de ceapă galbenă și roșie, 
fiind strânse cu mult timp înainte de către 
gospodine și ornamentate cu diverse frunze, 
din iarbă, sau frunze de mărar. În joia mare, 
denumită și joia verde dis de dimineață, 
sârboaicele pregătesc colaci dospiți pe care îi 
vor da de pomana morților împreună cu o 
cană de mânerul căreia se leagă un buchețel 
modest de flori de primăvară, și care mai 
apoi este umplută cu apă din fântână. Acesta 
se oferă vecinilor sau rudelor după Sfânta 
Liturghie, o slujbă specială la care se sfințește 
nafura pentru împărtășirea tuturor bolnavilor 
pe tot parcursul anului. Pentru masa de prânz 
în joia verde se pregătește și spanac sau urzici 
de post.

Români
Credincioșii ortodocși români din 

Deta păstrează o tradiție extrem de veche 
a bisericii ortodoxe, și anume bătaia de 
toacă, un instrument care a fost folosit de 
către creștini cu mult înainte de apariția 

clopotelor. Începând cu joia patimilor din 
săptămâna mare, în bisericile ortodoxe nu se 
mai aud clopotele ci doar bătăile de toacă, 
până în noaptea învierii, când clopotele vor 
vesti Învierea Domnului Isus Hristos. Toaca 
este construită de cele mai multe ori dintr-o 
scândură de lemn în care se bate cu două 
ciocănașe, la orele fixate pentru rugăciune. 
Bătăile de toacă sunt asemuite în lumea 
ortodoxă cu bătutul piroanelor în mâinile și 
picioarele lui Hristos. Cel care bate toaca se 
gândește la cele suferite de Hristos pe Crucea 
de pe Golgotă. Toaca nu este doar o bătaie 
în scândură, ci aceasta este legată de pulsul 
inimii. Cei care trăiesc atunci când bat toaca 
susțin că în acele momente simt nevoia de 
rugăciune. De la cel mai mic membru al 
familiei până la ce mai în vârstă, se întrece în 
curtea bisericii din joia mare până în noaptea 
învierii în bătutul tocii, credincioșii fiind 
astfel mai aproape de suferința mântuitorului 
nostru Isus Hristos, toaca făcând în acest fel 
legătura între cer și pământ! 
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