
Lumina sfanta si pelerinaj, de Pasti
Pentru al doilea an consecutiv, crestinii au sarbatorit Sfintele Pasti impreuna, asa ca in Saptamana Mare
si de invierea Domnului, ortodocsi, catolici, evanghelici si reformati au poposit in biserici spre a
rememora sacrificiul facut de Iisus Hristos pentru mantuirea lumii. Astfel, joi, ortodocsii au luat parte la
Denia celor 12 Evanghelii, iar vineri s-au intalnit la Denia Prohodului Domnului. 
  
  Hristos a inviat!
  
  in noaptea de sambata spre duminica, bisericiile au fost pline gratie numarului mare de credinciosi
veniti sa ia Lumina sfanta si tot ca de obicei, mult mai putini au fost cei care au rezistat pana la finalul
serviciului religios. Unii au ales sa rosteasca intaiul "Hristos a inviat!" in Catedrala Mitropolitana, altii au
preferat bisericile mici din cartiere, in vreme ce multi tineri s-au indreptat spre Muzeul din Dumbrava
Sibiului, acolo unde Slujba de inviere a fost oficiata la Biserica din Bezded. Sute de sibieni s-au strans in
fata lacasului pentru a primi lumina, iar unii dintre ei s-au inchinat in fata icoanelor imparatesti datate in
1759. Biserica de lemn din Bezded este monument istoric si a fost adusa in muzeul sibian in 1990. 
  
  Lumina Sfanta luata in bisericile Sibiului a fost adusa si in acest an de la Ierusalim, informeaza Trinitas
TV.
  
  Pelerini ai invierii 
  
  De patru ani in Sibiu s-a nascut o noua traditie: cea a vestirii invierii Mantuitorului pe strazile Sibiului.
Sute de credinciosi se strang in prima zi de Pasti si canta "Hristos a inviat!" pentru cei care care nu au
putut lua lumina in noaptea de inviere. 2011 a pastrat obiceiul si duminica ortodocsii au pornit in
pelerinaj. 
  
  Pentru inceput, la orele amiezii, toti preotii ortodocsi din parohiile Sibiului s-au intalnit la Catedrala
Mitropolitana pentru a oficia Vecernia "A doua inviere ". S-a citit Evanghelia in doisprezece limbi pentru
a arata ca mantuirea este universala, ca Mantuitorul a murit si a inviat pentru intreaga omenire, iar in final
ierarhi, preoti si credinciosi au pornit sa raspandeasca vestea invierii in centrul istoric al Sibiului. Au
strabatut strada Mitropoliei, Piata Mare, strada Nicolae Balceascu, Parcul Astra si s-au intors in catedrala
pentru o ultima rugaciune.
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