
Data Paștilor
Concluzii la un dialog între credință și rațiune

Ion Macri*

Jésus-Christ est l’objet de tout, et le centre où tout tend. 

Qui le connaît, connaît la raison de toutes choses.

Blaise Pascal, Pensées, 556

ABSTR ACT  • The Time of Easter—Conclusions to a Dialogue between Faith and Reason.
This paper is an echo of the Romanian programme “Science and Religion” that was con-
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Definiția timpului Paștilor la evrei și la creștini 

Cuvântul Paști — în limba ebraică פסח [pesaḥ] — înseamnă trecere, este
trecerea Domnului, cu jertfă. 

Timpul Paștilor ebraice este timpul eliberării poporului evreu din robia
egipteană și conducerea lui, prin mâna lui Moise și a lui Aaron în Canaan,
Țara Făgăduinței, promisă de Dumnezeu patriarhilor Abraham, Isaac și Ia-
cob și urmașilor lor.

Timpul  Paștilor  creștine  este  timpul  tainei  Învierii  lui  Mesia,  Fiul  lui
Dumnezeu, Domnul Isus Christos, Care prin moartea Sa pe Cruce a ridicat
păcatul lumii, dăruind celor ce cred, iertarea păcatelor și apoi conducându-i
în Împărăția lui Dumnezeu, la Viața Veșnică. 

Este sărbătoarea libertății. 
Cuvântul Paști este un substantiv la plural, sărbătoarea ține șapte zile la

evrei și opt zile la creștini. 
Paștile creștine sunt precedate de patruzeci zile de post și apoi de Săp-

tămâna Mare, semnificând timpul de încercare și durere al acestei vieți; săr-
bătoarea Paștilor, culmea anului liturgic, cuprinde Duminica Învierii Dom-
nului și Săptămâna Luminată, semnificând viața care va veni, de veșnică se-
ninătate și bucurie2. 

În octava pascală, zilnic se spune către Domnul Isus rugăciunea3: „Dă-ne
nouă mai adevărat a ne împărtășii cu Tine în ziua cea neînserată a Împărăției
Tale. Amin.“

1 Cercetarea a fost prezentată cu titlul: „Some Considerations for the Calculation of the Date
of Easter“,  în  cadrul conferinței Transdisciplinary Approaches of the Dialogue between
Science, Art and Religion in the Europe of Tomorrow, 9-11 September 2007 (publicată la
Editura Curtea Veche, Sibiu 2007), precum și la Universitatea Tehnică de Construcții Bu-
curești: „Paștile, Calendarul și Mecanicienii“, Istoria Mecanicii 2 (2012) 7-38, 19.

2 Cf. Augustin, Enarrationes in Psalmos, 148, 2 (CCL 40, 2165-2166). 
3 Teofil Părăian, Ani de lumină, ani de bucurie, Lumea Credinței, București 2016, 170.
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Calculul datei pascale

Sărbătoarea Paștilor este dată în Sfânta Scriptură în timpul primăverii, un
timp al reînnoirii  pe întregul Pământ.  Pentru determinarea precisă a datei
Paștilor este consemnat un reper de timp astronomic: data primei Luni Pline
a anului, care era prima lună a primăverii, în antichitate. În calendarul luni-
solar al evreilor, este a paisprezecea zi a lunii Abib, redenumită Nisan, după
întoarcerea lor din robia babiloniană. Pentru determinarea datei Lunii Pline,
mai întâi se stabilea data Lunii Noi cu doi martori la Templul din Ierusalim
care, urcând pe munte, observau apariția cornului Lunii Noi după completa
ei  întunecare.  A paisprezecea  zi,  spre  seară,  se  contempla  pe  firmament
Luna Plină care marca începutul sărbătorilor pascale4.

În timpurile moderne, data Pesahului se află în actualul calendar ebraic.
Începutul sărbătorii, la 14 Nisan, rezultă din observarea cu strictețe a succe-
siunii fazelor Lunii și a numărului zilelor din lună, începând cu Roș Hașana,
prima zi a anului, toamna, ținându-se cont de anii lunari ordinari și bisecți
— care pot fi, în medie, de 354 zile (în 12 luni alternative de 29 și 30 zile),
respectiv de 384 zile (în 13 luni), sau, cu o zi în minus sau în plus față de
medie, defectivi sau excesivi — și de cerințele liturgice potrivit cărora anu-
mite sărbători trebuie să cadă în anumite zile ale săptămânii. Data Pesahului
cade în zilele impare ale săptămânii, adică duminica, marțea, joia și sâmbă-
ta, fiind uneori la o mică diferență de 1-2 zile față de data Lunii Pline.

La Primul Sinod ecumenic de la Niceea din anul 325, reperul lunar a fost
confirmat pentru creștini  în calendarul solar, dar precedat de un reper de
timp astronomic al Soarelui: data echinoxului vernal din 21 martie. 

Ziua Învierii se află în prima duminică după prima Lună Plină, după echi-
noxul vernal.

Spre deosebire de Paștile ebraice, care încep în seara primei Luni Pline a
primăverii, Paștile creștine încep în dimineața primei duminici, după seara
primei Luni Pline a primăverii. 

Data pascală se află în interiorul unui interval de timp de 35 de zile.
Determinarea datei pascale se poate face fie în modul zis astronomic, fiind-

că depinde de poziția Pământului față de Soare și de Lună, adică cu datele

4 Cf. Saul Leeman, „Why Is Pesach So Late This Year?“, Jewish Bible Quarterly 25 (1 /
1997)  12-17,  aici  15.  Ed.  on-line:  <https://jbqnew.jewishbible.org/assets/ Uploads/  25/  
JBQ_ 25.1.pdf#page=14> accesată la 4.9.2021.
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exacte ale echinoxului și ale primei Luni Pline care urmează, fie în modul zis
eclezial, cu un algoritm aplicabil într-un calendar perpetuu, cu o lună sinodică
medie, în cadrul unui an solar tropic mediu. Dacă calendarul este exact, rezul-
tatele celor două moduri de calcul, cu foarte rare excepții, coincid.

Pentru un studiu comparat, s-a efectuat un calcul al datelor pascale pe 100
de ani în ambele moduri, astronomic și eclezial, la acesta folosindu-se algo-
ritmul lui Carl Friedrich Gauss din 1800 pentru datele pascale ortodoxe și al
lui Jean Michel Oudin din 1940 pentru datele pascale catolice5, programați
în limbajul Pascal. Rezultatele algoritmilor coincid deplin cu datele pascale
ale Bisericilor, tradițional înscrise în calendare și în Cărțile de rugăciune, și
mai nou, pe Internet.

Despre unele nepotriviri între datele pascale ale Bisericilor

Analiza datelor pascale la creștini și evrei 
în intervalul anilor 2001-2100

În Biserici, calculul datelor pascale se face în modul eclezial, regula com-
putus fiind aceeași pentru toate, dar se aplică în două calendare diferite: iuli-
an pentru Bisericile ortodoxe și gregorian pentru Bisericile catolice și pro-
testante. 

Calendarul iulian a fost introdus de Iulius Caesar  în anul 46 a.C., în tot
Imperiul Roman. El, pe când era pontifex maximus, având sarcina de a sta-
bili calendarul, a formulat criteriile, iar astronomul Sosigene din Alexandria
Egiptului l-a realizat. Calendarul a fost adoptat de întreaga Biserică la Pri-
mul Sinod ecumenic de la Niceea și folosit neschimbat la calculul pascal
mai bine de 1000 de ani.

Trebuie adăugat că regula de calcul a datei Paștilor nu face parte din dog-
ma Sinodului de la Niceea, că este suficient un sinod ecumenic pentru a fi
revizuită când va exista interesul, că eventuale modificări au fost prevăzute
în mod explicit în actele sinodului și, în fine, că nu a fost promulgată în epo-
că de Sfântul Papă Silvestru I, ci de împăratul Constantin cel Mare6. Astfel

5 Cf. U.S. Naval Observatory, The Date of Easter, Astronomical Applications, 23-Mar-05.
6 Cf. Jean-Eudes Arlot, Détermination de la date de Pâques (2010), ed. on-line:
<www.imcce.fr/en/grandpublic/systeme/promenade/pages4 /442.html>.
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s-a deschis calea corecțiilor, acestea rezultând din cunoașterea mai precisă a
duratei mișcării de revoluție a Pământului și de rotație a Lunii. Spre sfârșitul
Imperiului  Bizantin,  astronomii  cunoscuți  ai  timpului  Nichifor  Grigore
(1324) și apoi discipolul său monahul Isaac Arghirul (1372) intervin la cur-
tea imperială din Constantinopol7, sugerând corectarea calendarului, deoare-
ce data pascală căpătase 7 zile întârziere; ei propuneau adăugarea unei zile
anului, la intervale fixe. Corecțiile nu au fost efectuate până la căderea Con-
stantinopolului, în anul 1453, ci mai târziu, când întârzierea ajunsese la 10
zile. Astfel a luat naștere calendarul gregorian, introdus de Papa Grigore al
XIII-lea la 15 octombrie 1582, prin bula Inter Gravissimas, după calculele
astronomilor eminenți latini Giglio Ghiraldi și Christoph Clavius, la Roma.
Atunci data de 5 octombrie, prin adăugarea a 10 zile, a devenit 15 octom-
brie8. Calendarul gregorian este calendarul iulian corectat de întârzierile sur-
venite în decursul secolelor, care translau datele pascale tot mai spre vară, și
de repetarea lor. Calendarul gregorian reflectă exact timpul pe Terra, cum
cel iulian o făcea inițial și a fost adoptat imediat de țările catolice și treptat
de cele protestante. Majoritatea țărilor ortodoxe au adoptat calendarul grego-
rian după sinodul de la Constantinopol din 1923. În România,  calendarul
gregorian a fost introdus de stat în anul 1919, când data de luni 1 aprilie „stil
vechi“, prin adăugarea a 13 zile, a devenit luni 14 aprilie „stil nou“, și de Bi-
serică în anul 1924, când data de marți 1 octombrie a devenit marți 14 oc-
tombrie9. Calendarul iulian a rămas calendarul religios pentru Rusia, Serbia,
Georgia, Muntele Athos și unele Biserici ortodoxe locale, precum cea a Ie-
rusalimului,  iar în urma întâlnirii  inter-ortodoxe de la Moscova din 1948
rămâne, pentru data Paștilor și a sărbătorilor mobile  legate de aceasta,  și

7 Cf. Angeliki Laiou – Cécile Morrisson, Le Monde Byzantin, vol. 3, PUF, Paris 2011, 275.
8 Este ziua de naștere la Cer a sfintei Tereza de Ávila (1515-1582) fondatoarea, în anul

1568, împreună cu sfântul Ioan al Crucii (1542-1591) a ordinului carmeliților desculți
(OCD) ramura masculină și feminină. Doi sfinți care sunt poeți și scriitori mistici, maeș-
tri ai rugăciunii, Doctori ai Bisericii. Ordinul carmelit, cu titulatura Ordo Fratrum Bea-
tissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo, este un ordin contemplativ catolic cunoscut
prin austeritatea sa. Își are originea în Țara lui Israel, fiind fondat în secolul XII, în tim-
pul cruciadelor, de câțiva pelerini care, atrași de frumusețea Muntelui Carmel și de me-
moria Profetului Ilie Tesviteanul (secolul X a.C.), s-au stabilit acolo, au început o viață
eremitică și au construit un mic lăcaș de cult închinat Preacuratei Fecioare, de Dumnezeu
Născătoare, Maria.

9 Ziua sfintei Parascheva.
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pentru celelalte țări ortodoxe. Astfel se face că în România, în Biserica orto-
doxă se sărbătorește Crăciunul pe stil nou și Paștile pe stil vechi.

a) Întârzierile calendarului iulian, cea solară și cea lunară; calculul lor

Întârzierea solară apare datorită diferenței între durata anului solar (tropic)
cunoscută în vechime, DSV = 365,25 zile, și cea reală cunoscută azi, DSA =
365,242188 zile. Diferența, notată ΔS , cu „regula de trei simplă“, dă întârzi-

erea solară
1
ΔS

, o zi la 128,0082 ani. Întârzierea lunară apare datorită di-

ferenței  între durata  lunației,  obținută  în  vechime  din  ciclul  metonic,

DLV=
19⋅DSV

235
=29,5308511 zile și cea cunoscută azi, DLA = 29,5305887

zile. Diferența, notată ΔL , dă întârzierea lunară
1
ΔL

în luni și, împărțind la

numărul lor mediu din an,
DSA

DLA

, dă o zi la 308,125 ani. 

În secolul XXI, în calendarul iulian, cele două întârzieri sunt: întârzierea
solară de 13 zile față de datele anului solar, care poate produce amânarea da-
tei pascale cu o lună, și întârzierea lunară de 5 zile față de datele fazelor lu-
nare, care poate produce amânarea datei pascale cu o săptămână. Concor-
danța și neconcordanța datelor pascale între cele două calendare se repetă ci-
clic, în medie la trei ani odată, astfel că într-un an se poate produce o necon-
cordanță de o săptămână, în următorul an, o neconcordanță de o lună sau de
o lună și o săptămână, și în al treilea an se poate produce concordanță. Dar,
în intervalele anilor 2018-2024 și 2062-2068, în 7 ani consecutivi ai secolu-
lui XXI, nu există o dată pascală comună. Din secolul XXII, în calendarul
iulian întârzierea solară va crește cu o zi și va fi de 14 zile, deoarece anul
2100 este bisect și februarie are 29 zile; în calendarul gregorian, cu regula
de eliminare a întârzierii solare, anul 2100, nefiind divizibil cu 400, nu e bi-
sect și februarie are 28 zile. La fel, din anul 2200 întârzierea solară va crește
cu o zi, ajungând la 15 zile, și din anul 2300 la 16 zile, dar va rămâne la 16
zile în anul 2400, acesta fiind divizibil cu 400 ș.a.m.d.
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b) Analiza intervalelor pascale la calendarele gregorian și iulian

Intervalul pascal gregorian este 22 martie – 25 aprilie, iar cel iulian este 4
aprilie  – 8 mai, ambele de 35 zile. Suprapunându-le geometric, se pun în
evidență trei subintervale: un subinterval comun (4–25 aprilie), de 22 zile, și
două subintervale necomune, de 13 zile, unul al datelor timpurii (22 martie
– 3 aprilie), aparținând intervalului gregorian, și altul al datelor târzii  (26
aprilie  – 8 mai), aparținând intervalului iulian. Subintervalul comun, cu o
extindere potrivită a lui, ar reprezenta, în viitor, baza de calcul pentru o dată
pascală comună tuturor creștinilor. Între cele două calendare apar și alte di-
ferențe. Astfel, în calendarul gregorian, datele pascale:

— sunt uneori înaintea celor ebraice — în anii când acestea sunt amânate;
— fiind la începutul primăverii, sunt adecvate spațiilor geografice care au

un climat mai cald, mediteranean;
— respectă criteriul timpului, cu o remarcabilă precizie, pe timp înde-

lungat.
În calendarul iulian, datele pascale:
— sunt întotdeauna după cele ebraice. Dar, dacă Pesahul începe în ziua

sâmbetei, nu vor urma duminică, ci duminica viitoare,  și nu vor coincide
niciodată cu data primului Paști creștin;

— fiind mai la mijlocul primăverii, sunt adecvate spațiilor geografice cu
un climat mai rece, ca de exemplu cel al Rusiei, și împlinesc pentru acestea
criteriul primăverii;

— când coincid cu datele calendarului gregorian respectă riguros criteriul
de date pascale universale;

— Luna Plină nu mai este vizibilă la Paști, dar este vizibilă la Cincizeci-
me, la Rusalii — sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt.

Aceste extraordinare concordanțe și complementarități ale timpului pascal
între confesiuni îndreaptă gândul la laudele aduse în psalmi Domnului de
profetul și regele David:

Mare este Domnul nostru și mare este tăria Lui și priceperea Lui nu are hotar… Cel
ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce numără mulțimea stele-
lor și dă tuturor numele lor. Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate ste-
lele și lumina (Psalmii 145;135;148).10

10 Citatele biblice sunt din Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Mi-
siune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1982.
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 Se poate conchide că un anume considerent de natură eclezială și faptul
de a nu lua în calcul spațiul geografic și data Paștilor ebraice târzii sunt mo-
tivele latente care mențin dezacordul dintre confesiunile creștine pentru sta-
bilirea unei date comune a Paștilor. Astfel, Bisericile își păstrează fiecare
propriul lor calendar, în ciuda multor dezbateri sinodale de-a lungul anilor,
și este previzibil că nici în viitor nu se va admite aceeași dată pentru toți, cât
timp se menține calculul datei pascale în două calendare și în funcție de un
singur criteriu.

De aici rezultă îndemnul de a determina riguros data pascală, în funcție de
două criterii: timpul dat pentru duminica pascală și spațiul geografic în care
este primăvară, ceea ce revine la transferarea unor date pascale timpurii, de
la prima Lună Plină vernală la cea de a doua, adică pe un interval pascal mai
spre mijlocul primăverii. De aici mai rezultă și părerea că data Paștilor nici
nu poate fi unică. Totuși, pentru fiecare emisferă a Pământului în parte, se
poate găsi o dată pascală comună, prin stabilirea intervalului pascal într-o
poziție medie de timp.

Pentru luarea în calcul a criteriului primăverii, există argumente în decur-
sul timpului:

i) Amânarea datei Paștilor de către rabini, în antichitate, de la prima Lună
Plină vernală la cea de a doua, atunci când data primei era timpurie, adică în-
tr-o primăvară care nu venise în Israel11. Problema lunilor pascale timpurii a
fost rezolvată odată cu instituirea actualului calendar ebraic, începând cu anul
358/9, de patriarhul Hillel al II-lea. Calendar lunisolar, acesta are la bază ci-
clul metonic,  cunoscut de astronomii sumerieni,  babilonieni și apoi de cei
greci, care i-au dat numele astronomului Meton, 432 a.C. Caracteristica ciclu-
lui este că, după 19 ani, fazele lunare revin în aceeași zi a anului solar, la o di-
ferență de cca 2 ore. De aici se vede echilibrul a două perioade de timp: 19 ani
solari coincid cu 19 ani lunari. Aceștia cuprind 235 luni sinodice care au fost
dispuse în 12 ani lunari ordinari de 12 luni și în 7 ani lunari bisecți de 13 luni.
Anii bisecți12 au rangurile #3, #6, #8, #11, #14, #17, #19. În calendarul ebraic,

11 Cf. Saul Leeman, „Why Is Pesach So Late This Year?“, ibid..
12 La Atena, rangul metonic era numit „numărul de aur“, gravat în aur pe coloanele templu-

lui zeiței înțelepciunii, Pallas Athena: <fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_d% 27or_(astro-
nomie) & / Cycle métonique>.  Calendarul lunar a fost introdus de regele Seleucos I și
utilizat în tot Orientul în epoca macedoneană a grecilor Seleucizi 312-64 a.C. până la cu-
ceririle romane din Orient, începute de Pompei 66-62 în a.C.; cf. La Bible de Jérusalem,
Cerf, Paris 1973, Tableau Chronologique, 1818.
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Luna Plină timpurie cade întotdeauna în anii bisecți cu rangurile #3, #8, #11,
#19, când se face amânarea datei pascale prin intercalarea lunii Adar II înain-
tea lunii Nisan. Intervalul pascal ebraic în secolul XXI este 26 martie  – 25
aprilie (de la echinox, o săptămână mai în primăvară). Amânarea datei Paști-
lor are baza în Sfânta Scriptură, cartea Numerii 9, 9-11.

ii) Menținerea în uz a calendarului iulian, care are datele pascale adecvate
unui spațiu geografic cu o climă aspră, ca un reper pentru a considera în cal-
cul, criteriul primăverii.

iii) Nepotrivirea datei Paștilor între emisferele Pământului: Paștile din pri-
măvara boreală se petrec în timpul toamnei australe.

În emisfera boreală, se poate afirma că pentru fiecare confesiune începu-
tul primăverii este arătat de începutul intervalului pascal, ziua dinaintea lui
reprezentând data echinoxului: la evrei este la 25 martie, la catolici, la 21
martie, ziua începutului primăverii astronomice, iar la ortodocși, la 3 aprilie.
Un interval pascal mediu s-ar putea proiecta între datele de 26 martie și 4
aprilie, e.g. la 30 martie.

Propuneri pentru o dată pascală comună tuturor creștinilor13

1) O dată pascală unică fixă

Trebuie reamintit că nu se poate concepe o dată fixă pentru Paști, ci nu-
mai una variabilă, în funcție de poziția Soarelui, a Pământului și a Lunii,
adică de data primei Luni Pline a primăverii, așa cum este scris în Sfânta
Scriptură și cum se arată în Raportul Consiliului Mondial al Bisericilor, fi-
indcă data Paștilor are o dimensiune cosmică, care numai astfel calculată,
este păstrată14.

13 Cf. Eleuterio Fortino, „Un Paști comun este posibil. Este îndeajuns să ne întoarcem la
Niceea“, în L’Osservatore Romano (18 aprilie 2009), trad. Adrian Dancă:
<www.vaticannews.va/ro/biserica/ news/2019-03/data-comuna-pasti-apus-rasarit-
niceea. print.  html> accesat la 4 septembrie 2021;  „Cardinalul Koch susține o dată co-
mună  de  Paști  pentru  catolici  și  ortodocși“,  Catholica (12.3.2021):  <https://www.
catholica.ro/2021/03/12/cardinalul-koch-sustine-o-data-comuna-de-pasti-pentru-
catolici-si-ortodocsi/> accesat la 4.9.2021. 

14 Cf. World Council of Churches, Towards a Common Date for Easter, Aleppo 1997, II,
12, ii-iii: „(ii) Prin Învierea lui Christos, Soarele, Luna și toate elementele sunt restau-
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2) O dată pascală pe zone geografice

Sunt păstrate intervalele iulian și gregorian existente, iar Biserica acceptă,
printr-o nouă concepție de unitate, o dată pascală comună la toți creștinii din
aceeași zonă geografică,  propunere acceptată  de comunitățile  catolice din
Grecia, Etiopia și Egipt 15.

3) O dată pascală comună pe intervalul iulian 
corectat de întârzierea lunară16

Datele pascale timpurii, din subintervalul gregorian de la prima Lună Plină a
primăverii, s-ar transfera în interiorul intervalului iulian, la a doua Lună Plină a
primăverii. Un dezavantaj pentru țările catolice mediteraneene ar fi data pascală
cam târzie în anumiți ani, dar trebuie remarcat că aceasta ar fi odată la trei ani,
iar datele pascale extreme au o frecvență redusă, o dată în secol. 

4) O dată pascală comună, pe un interval pascal comun

Aceasta este propunerea autorului, urmată de un exemplu de calcul și de
tabelele datelor pascale.

Pentru a împlini dezideratul datelor pascale comune, mai întâi, o condiție
esențială este determinarea datei Paștilor după definiția Primului Sinod ecu-

rate la primordiala lor capacitate de a spune slava lui Dumnezeu (Psalmii 18, 1 -2; 148,
3). Paștile/Pesahul revelează strânsa legătură dintre Creație și Răscumpărare, ca inse-
parabile aspecte ale revelației lui Dumnezeu. Principiile de la Niceea pentru calculul
datei Paștilor/Pesahului, bazate așa cum sunt pe ciclul Soarelui și Lunii, reflectă aceas -
tă dimensiune cosmică mult mai complet decât un sistem de date fixe. (iii) De adăugat,
pentru a sublinia multiplele și importantele aspecte simbolice ale sărbătorii, că o dată
mobilă pentru celebrarea Paștilor/Pesahului arată într-un mod palpabil dramatica cale
prin care Învierea întrerupe confortabilele rutine ale acestei lumi. Deși o astfel de dată
în anumite privințe poate fi mai puțin convenabilă decât o duminică fixă, se pune în
atenție un semnificativ aspect teologic care altfel ar fi trecut cu vederea.“  Ed. on-line:
<http://download.elca.org/ELCA%20Resource%20Repository/  Towards_ A_Common_
Date_For_Easter.pdf> accesată la 4.9.2021.

15 Cf. Decretul Orientalium ecclesiarum, nr. 20.
16 O idee mai veche a autorului, în Ion Macri, „Timpul Paștilor. Un studiu pentru dialogul

dintre credință și rațiune“, Caietele Institutului Catolic 19-20 (1-2 / 2012) 283.
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menic de la Niceea în modul de calcul astronomic — în care întârzierile ca-
lendaristice nu intervin — apoi este luarea în calcul a criteriului primăverii.
Pentru aceasta, un interval pascal comun s-ar proiecta între actualele inter-
vale gregorian și iulian, situat într-o poziție medie de timp față de ele (nici
prea devreme, nici foarte târziu) convenabil ambelor tradiții creștine, orto-
doxă și catolică-protestantă.

Soluție simplă, exactă și elegantă.

Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria. Ziua zilei
spune cuvânt, și noaptea nopții vestește știința. Făcut-ai luna spre vremi, soarele și-a
cunoscut apusul său. Scaunul Lui ca soarele înaintea Mea și ca luna, întocmită în veac
și martor credincios în cer (Psalmii 18; 103; 88).

Și luna, totdeauna exactă, însemnează lunile și împarte timpul. Din lună este sem-
nul sărbătorii, lumină care scade până la sfârșit (Sirah 43, 7s).

Un exemplu de date pascale comune, calculate în 
modul astronomic, pe tot Pământul, de-a lungul anilor 2017-2050 

În fiecare emisferă a Pământului este proiectat câte un interval pascal  în
timpuri primăvăratice, la un număr de zile după data echinoxului vernal/au-
tumnal, adică după începutul primăverii astronomice din fiecare emisferă. În
emisfera nordică s-a ales intervalul pascal 30 martie – 3 mai, provenind din
extinderea subintervalului comun 4 aprilie – 25 aprilie, cu 5 zile înainte și 8
zile după el. În emisfera sudică, s-a ales intervalul 24 septembrie  – 28 oc-
tombrie, astfel ca datele intervalului Cincizecimii să nu se suprapună peste
datele fixe ale sărbătorii Nașterii Domnului. 

Intervalele pascale cuprind fiecare 35 de zile. Data Paștilor se află în pro-
xima duminică după data primei/a doua Luni Pline a primăverii, după echi-
noxul boreal/austral, respectiv după data de început a intervalului ales. 

Când data Lunii Pline este duminică, atunci data Paștilor se amână în du-
minica următoare, după regula pascală obișnuită, de a nu coincide cu data
pascală ebraică, fiindcă creștinii sărbătoresc Învierea Domnului și pe Isus
Christos Cel Înviat.

Este satisfăcută cerința ca datele Paștilor creștine să fie după cele ebraice.
Din regula Sfântului Chiril al Alexandriei, pentru determinarea capetelor

intervalului  pascal,  înlocuind data de 21 cu data de 29 martie,  rezultă că
atunci când la 29 martie este Lună Plină și este sâmbătă, Paștile vor fi la 30
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martie, iar atunci când la 29 martie este Lună Plină și este duminică, Paștile
vor fi la 3 mai. În mod analog rezultă capetele intervalului pascal austral.

În  coloana  Duminica  Paștilor  comune se  regăsește  majoritatea  datelor
pascale din calendarul gregorian, în coincidență cu cele din calendarul iuli-
an, acestea fiind corectate de întârzierea de o săptămână, marcate cu caracte-
re cursive. Datele pascale care erau comune în calendarele iulian și gregori-
an au rămas comune și sunt marcate cu caractere aldine. 

Alături de coloana Paștilor comune se află, pentru comparare, cele două
coloane ale datelor pascale gregoriene și iuliane.

Din coloana datelor Pesahului se deduce că ciclul metonic în curs este
2017-2035.

În intervalul proiectat, datele pascale se grupează în duminicile lunii apri-
lie, satisfăcând astfel un mai vechi îndemn al Părinților de la Vatican.

N.B.: Datele pascale la meridianele Greenwich și Ierusalim coincid pe pe-
rioada studiată.

Datele pascale pe intervalul proiectat [30 martie – 3 mai]: 
Emisfera nordică, primăvara boreală, echinox la 20 martie

Anno
Domini

Duminica
Paștilor
comune

Duminica
pascală

gregoriană

Duminica
pascală
iuliană

Luna Plină
UTC

Pesah
15 Nisan

2017 16 apr. 16 apr. 16 apr. Marți 11 apr. 6:08 Marți, 11 apr.

2018 1 apr. 1 apr. 8 apr. Sâmbătă 31 mart. 12:37 Sâmb., 31 mart.

2019
21 apr. 21 apr. 28 apr.

Joi 21 mart. 1:42
Vineri 19 apr. 11:11

~ 14 Adar II #3
Sâmbătă 20 apr.

2020 12 apr. 12 apr. 19 apr. Miercuri 8 apr. 2:34 Joi 9 apr.

2021
2 mai

4 apr.
2 mai

Dum. 28 mart. 18:49
Marți 27 apr. 3:32

Dum. 28 mart.

2022 17 apr. 17 apr. 24 apr. Sâmbătă 16 apr. 18:56 Sâmbătă 16 apr.

2023 9 apr. 9 apr. 16 apr. Joi 6 apr. 4:36 Joi 6 apr.

2024
28 apr.

31 mart.
5 mai

Luni 25 martie 7:00
Marți 23 apr. 23:50

~ 15 Adar II #8
Marți 23 apr.
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Anno
Domini

Duminica
Paștilor
comune

Duminica
pascală

gregoriană

Duminica
pascală
iuliană

Luna Plină
UTC

Pesah
15 Nisan

2025 20 apr. 20 apr. 20 apr. Dum. 13 apr. 00:23 Dum. 13 apr.

2026 5 apr. 5 apr. 12 apr. Joi 2 apr. 2:12 Joi 2 apr.

2027
25 apr.

28 mart.
2 mai

Luni 22 mart. 10:43
Marți 20 apr. 22:26

~13 Adar II #11
Joi 22 apr.

2028 16 apr. 16 apr. 16 apr. Dum. 9 apr. 10:26 Marți 11 apr.

2029 1 apr. 1 apr. 8 apr. Vineri 30 mart. 2:26 Sâmb. 31 mart.

2030 21 apr. 21 apr. 28 apr. Joi 18 apr. 3:20 Joi 18 aprilie

2031 13 apr. 13 apr. 13 apr. Luni 7 apr. 17:22 Marți 8 apr.

2032
2 mai

28 mart.
2 mai

Sâmb. 27 mart. 00:46
Dum. 25 apr. 15:10

Sâmb. 27 mart.

2033 17 apr. 17 apr. 24 apr. Joi 14 apr. 19:17 Joi 14 aprilie

2034 9 apr. 9 apr. 9 apr. Luni 3 apr. 19:19 Marți 4 apr.

2035
29 apr.

25 mart.
29 apr.

Vineri 23 mart. 22:41
Dum. 22 apr. 13:20

~12 Adar II #19
Marți 24 apr.

2036 13 apr. 13 apr. 20 apr. Joi 10 aprilie 20:22 Sâmb. 12 apr.

2037 5 apr. 5 apr. 5 apr. Marți 31 mart. 9:53 Marți 31 mart.

2038
25 apr. 25 apr. 25 apr.

Dum. 21 mart. 2:10
Luni 19 apr. 10:36

~14 Adar II #3
Marți 20 apr.

2039 10 apr. 10 apr. 17 apr. Sâmbătă 9 apr. 2:54 Sâmb. 9 apr.

2040
29 apr.

1 apr.
6 mai

Miercuri 28 mart. 15:13
Vineri 27 aprilie 2:39

Joi 29 mart.

2041 21 apr. 21 apr. 21 apr. Marți 16 apr. 12:02 Marți 16 apr.

2042 6 apr. 6 apr. 13 apr. Sâmbătă 5 apr. 14:16 Sâmb. 5 apr.

2043
26 apr.

29 mart.
3 mai

Miercuri 25 mart. 14:25
Vineri 24 apr. 7:22

~13 Adar II #8
Sâmb. 25 apr.

2044 17 apr. 17 apr. 24 apr. Marți 12 aprilie 9:38 Marți 12 apr.
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Anno
Domini

Duminica
Paștilor
comune

Duminica
pascală

gregoriană

Duminica
pascală
iuliană

Luna Plină
UTC

Pesah
15 Nisan

2045 9 apr. 9 apr. 9 apr. Sâmbătă 1 apr. 18:42 Dum. 2 apr.

2046
22 apr.

25 mart.
29 apr.

Joi 22 martie 9:26
Vineri 20 aprilie 18:19

~14 Adar II #11
Sâmb. 21 apr.

2047 14 apr. 14 apr. 21 apr. Miercuri 10 apr. 10:35 Joi 11 apr.

2048 5 apr. 5 apr. 5 apr. Luni 30 martie 2:05 Dum. 29 mart.

2049 25 apr. 18 apr. 25 apr. Duminică 18 apr. 1:06 Sâmbătă 17 apr.

2050 10 apr. 10 apr. 17 apr. Joi 7 aprilie 8:13 Joi 7 apr.

Datele pascale pe intervalul proiectat [24 septembrie – 28 octombrie]
Emisfera Sudică, primăvara australă, echinox la 23 septembrie:

Anno Domini
Luna plină 

UTC
Duminica 

Paștilor comune
Duminica 
Rusaliilor

2017 Joi 5 oct. 18:41 8 oct. 26 nov.

2018 Marți 25 sept. 2:54 30 sept. 18 nov.

2019 Dum. 13 oct. 21:10 20 oct. 8 dec.

2020 Joi 1 oct. 21:06 4 oct. 22 nov.

2021 Miercuri 20 oct. 14:56 24 oct. 12 dec.

2022 Dum. 9 oct. 20:53 16 oct. 4 dec.

2023 Vineri 29 sept. 9:57 1 oct. 19 nov.

2024 Joi 17 oct. 11:27 20 oct. 8 dec.

2025 Marți 7 oct. 3:48 12 oct. 30 nov.

2026 Sâmbătă 26 sept. 16:49 27 sept. 15 nov.

2027 Vineri 15 oct. 13:48 17 oct. 5 dec.

2028 Marți 3 oct. 16:25 8 oct. 26 nov.
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Anno Domini
Luna plină 

UTC
Duminica 

Paștilor comune
Duminica 
Rusaliilor

2029 Luni 22 oct. 9:28 28 oct. 16 dec.

2030 Vineri 11 oct. 10:45 13 oct. 1 dec.

2031 Marți 30 sept. 18:57 5 oct. 23 nov.

2032 Luni 18 oct. 18:58 24 oct. 12 dec.

2033 Sâmbătă 8 oct. 10:58 9 oct. 27 nov.

2034 Joi 28 sept. 2:57 1 oct. 19 nov.

2035 Miercuri 17 oct. 2:36 21 oct. 9 dec.

2036 Duminică 5 oct. 10:16 12 oct. 30 nov.

2037 Joi 24 sept. 11:32 27 sept. 15 nov.

2038 Miercuri 13 oct. 4:21 17 oct. 5 dec.

2039 Duminică 2 oct. 7:21 9 oct. 27 nov.

2040 Sâmbătă 20 oct. 4:48 21 oct. 9 dec.

2041 Joi 3 oct. 3:32 6 oct. 24 nov.

2042 Luni 29 sept. 10:35 5 oct. 23 nov.

2043 Dum. 18 oct. 11:56 25 oct. 13 dec.

2044 Vineri 7 oct. 00:30 9 oct. 27 nov.

2045 Marți 26 sept. 6:12 1 oct. 19 nov.

2046 Dum. 14 oct. 23:42 21 oct. 9 dec.

2047 Joi 3 oct. 23:41 6 oct. 24 nov.

2048 Miercuri 21 oct. 18:24 25 oct. 13 dec.

2049 Luni 11 oct. 2:51 17 oct. 5 dec.

2050 Vineri 30 sept. 17:31 2 oct. 20 nov.



140 • ION MACRI

Meditație

 În recomandările Consiliului Mondial al Bisericilor se scrie: 

Împreună creștinii trebuie să dea mărturie pentru Învierea lui Christos și să proclame
bucuria lor pentru victoria Lui asupra păcatului, a suferinței și a morții. Unitatea pe
care o vor reflecta în calitate de creștini va fi pentru mulți un semn de speranță și de
mărturie către lume. Această sărbătorire a Sfintelor Paști la aceeași dată nu ar trebui
să fie excepția, ci regula.17

O pledoarie în favoarea unității creștine este luarea în calcul a criteriului
spațiului geografic comun, adică o singură dată pascală în aceeași regiune.
Un exemplu: la 16 aprilie 1995 la Roma și împrejurimile sale, Biserici de rit
oriental au sărbătorit Paștile cu Bisericile de rit occidental, la data gregoria-
nă, dând curs rugăminții  de unitate a pontifului roman Sfântul Papă Ioan
Paul al II-lea (1920-2005). Alt exemplu: în Țara Sfântă, începând cu anul
2014, an cu dată pascală comună tuturor creștinilor, există inițiativa ca Bise-
rica catolică să adopte data Bisericii ortodoxe pentru Paști18. Existența în de-
cursul timpului a datelor pascale diferite a îmbogățit moștenirea spirituală a
Bisericii; a le elimina cu totul ar diminua-o cu ceva ce este tocmai posibili-
tatea de înțelegere și de definire viitoare a timpului universal al  Paștilor,
unul dintre criterii fiind unitatea spațiu-timp. 

Sfânta lumină așteptată la Mormântul Domnului la Ierusalim, în Sâmbăta
Mare a Paștilor ortodoxe, atunci când sunt reuniți creștinii de toate confesiu-
nile și credincioși ai altor religii, este o confirmare și o binecuvântare la cu-
rata și legitima dorință de unitate a oamenilor cu Părintele ceresc și întreo-
laltă: Ut unum sint: „Ca toți să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine și
Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai
trimis“ (Ioan 17, 21). 

În privința stabilirii datelor pascale, se pot reaminti cuvintele Mântuitoru-
lui:

Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricâte
veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Iarăși grăiesc vouă că, dacă doi din-

17 World Council of Churches, raport cit., II, 16.
18 Cf. „În Țara Sfântă catolicii adoptă data ortodocșilor pentru Paște“, Catholica (9.2.2013):

<https://www.catholica.ro/2013/02/09/in-tara-sfanta-catolicii-adopta-data-ortodocsilor- 
pentru- paste/> accesat la 4.9.2021.
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tre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de
către Tatăl Meu, Care este în ceruri (Matei 18, 18-19).

Din cele ce au fost prezentate până acum se poate vedea că adevărata co-
moară a cunoașterii nu este monopolul nimănui, nici din punctul de vedere
științific, nici din cel religios, ci părțile ei se pot vedea pretutindeni și la toți,
caracterizându-i. Polifonia eforturilor umane pentru cunoaștere revelează ade-
vărata cunoaștere ca dar al Duhului Sfânt, al Duhului Adevărului, unul din
cele șapte daruri minunate ale Sale, între care este darul cunoștinței de Dum-
nezeu și de lucrările Sale (Isaia 11, 2; Ioan 6, 29).19 El se primește în misterul
credinței și în căutările rațiunii, menținând tot timpul armonia între ele. 

„Credința și rațiunea sunt ca două aripi cu care spiritul uman se înalță spre
contemplarea adevărului“ scria Sfântul Ioan Paul al II-lea în Preambulul en-
ciclicei Fides et Ratio, concluzionând apoi în Cazul Galilei că știința și cre-
dința sunt, amândouă, daruri ale lui Dumnezeu20.

Adevărata cunoaștere se primește și se menține în comuniune fraternă, că
unde este unire21 acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în
veac (Psalmul 132). Această binecuvântare este asupra întregii Biserici când
ea este în unitate, unitate pentru care Sfântul Apostol Paul îndemna:

a umbla cu vrednicie, după chemarea cu care ați fost chemați, cu toată smerenia și
blândețea, îngăduindu-vă unii pe alții în iubire, silindu-vă să păstrați unitatea Duhului,
întru legătura păcii (Efeseni 4, 1-3)… Cunoștința însă semețește, iar iubirea zidește.
Iar dacă i se pare cuiva că cunoaște ceva, încă nu a cunoscut cum trebuie să cunoască.
Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, acela este cunoscut de El (1 Corinteni 8, 1-3).
Iar voi sunteți trupul lui Christos și mădulare (fiecare) în parte (1 Corinteni 12, 27).

19 Blaise Pascal, Pensées, 556.
20 Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Fides et ratio (14.9.1998), Preambul; cf. nr. 34;

Ioan Paul al II-lea, Planul lui Dumnezeu, Editura Enciclopedică, București 1999, 14.
21 Cf.  Maxim Mărturisitorul:  Adevărata cunoaștere poartă în sine puterea iubirii,  apud

Nicolae  Moldoveanu,  Dicționar  de  înțelepciune  patristică,  Casa  Școalelor,  București
1997, 172; William Shakespeare,  Measure for Measure, III, ii: „Love talks with better
knowledge, and knowledge with dearer love“ („În iubire se întrevede cunoașterea adevă-
rată și cunoașterea adevărată înseamnă prețioasa iubire“) (trad. în teatru). Blaise Pascal,
Pensées, 347, 277: „L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature ; mais c’est
un roseau pensant… Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C’est de là qu’il faut
nous relever et non de l’espace et de la durée, que nous ne saurions remplir.Travaillons
donc à bien penser : voilà le principe de la morale. Le cœur a ses raisons que la raison ne
connaît point. On le sent en mille choses… C’est le cœur qui sent Dieu, et non la raison.
Voilà ce que c’est que la foi : Dieu sensible au cœur, non à la raison“. 
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Astăzi, Sfântul Apostol Paul ne reamintește de căutarea Domnului cu stă-
ruință, fiindcă purtăm chipul Lui: imaginea Adevărului, la fel cum odinioară
îi îndemna pe atenieni, în Areopagul din Atena, de față fiind și unii dintre fi-
lozofii epicurei și stoici, și cita din scrierile poeților și filozofilor Eladei 

să caute pe Dumnezeu, doar L-ar pipăi și L-ar găsi, deși nu este departe de fiecare
dintre noi. Căci în El trăim și ne mișcăm și suntem, precum au zis și unii dintre poeții
voștri: „căci al Lui neam și suntem“ (Fapte 17, 27-28)22. El este pacea noastră (Efe-
seni 2, 14). 

Bucuria pascală deplină se arată atunci când toți ajung în lumina Adevă-
rului și a Bunătății. 

Domnul a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața“.
Ce este Adevărul?  Adevărul este o persoană: Unul, Bunul Dumnezeu în

Mântuitorul, Fiul Său Unul-Născut, Domnul nostru Isus Christos și în Mân-
gâietorul, Preasfântul, Bunul și de viață Făcătorul Lor Duh (cf. Ioan 14, 6;
18, 37-38; 1 Ioan 5, 7; Psalmul 61).

„Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și nici un cuvânt nu
este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin.“23

Memento

Sfântul Apostol Paul spune:

Dar cele ce îmi erau mie câștig, acestea le-am socotit pentru Christos pagubă. Ba mai
mult: eu pe toate le socotesc că sunt pagubă, față de înălțimea cunoașterii lui Christos
Isus, Domnul meu, pentru Care m-am lipsit de toate și le privesc drept gunoaie, ca pe
Christos să dobândesc și să mă aflu întru El, nu având dreptatea mea cea din Lege, ci
pe aceea care este prin credința în Christos, dreptatea cea de la Dumnezeu pe temeiul
credinței, ca să-L cunosc pe El și puterea Învierii Lui și să fiu primit părtaș la patimile

22 Cf.  La Bible de Jérusalem, Cerf, Paris, 1973, Fapte 17, 27-28, nota f;  Aratus din Soli,
Cilicia (315-240) poet de prestigiu al antichității, prezenta cosmogonia stoică în versuri:
Phaenomena 1, 5; Cleantes din Assos (330-232), conducător al școlii stoice, se exprima
în același spirit. Zenon din Citium, Cipru (334-262) creatorul filozofiei stoice, o teologie
a harului: Divinitatea întrepătrunde lumea la fel ca mierea fagurii, apud Nicolae Balca,
Istoria Filozofiei Antice, EIBMBOR, București 1982, 247. O teologie a harului aflăm în
Psalmul  32,  5: „Iubește  milostenia  și  judecata,  Domnul;  de  mila  Domului  plin  este
pământul“.

23 Din Slujba Sfințirii Apei, la Bobotează.
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Lui, făcându-mă asemenea cu El în moartea Lui, ca doar să pot ajunge la învierea cea
din morți. Nu zic că am și dobândit îndreptarea ori că sunt desăvârșit; dar o urmăresc
ca doar o voi prinde, întrucât și eu am fost prins de Christos Isus (Filipeni 3, 7-12).

Sfântul Augustin afirmă: 

și totuși el, omul acesta, care nu-i decât o părticică a creației Tale, vrea să Te laude pe
Tine. Tu îl îndemni să simtă desfătare în faptul că Te laudă, fiindcă Tu ne-ai zidit pe
noi pentru Tine; și neliniștită este inima noastră, până se va odihni întru Tine.24

Ne spune Domnul:

Eu sunt: Lumina lumii (Ioan 8, 12); Calea, Adevărul și Viața (14, 6); Învierea și viața
(11, 25); Pâinea vieții (6, 35); Vița cea adevărată (15, 1); Păstorul cel bun (10, 11);
Ușa oilor (10, 7); Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul
(Apocalipsa 22, 13).

24 Augustin, Confesiuni, I, trad. Gh. I. Șerban, Humanitas, București 2005.


