Fasika
Wielkanoc (Fasika) jest jednym z największych świąt w Etiopii, obchodzonych w tutejszym Kościele
Ortodoksyjnym po 55 dniach postu. Ortodoksyjni chrześcijanie nie jedzą wtedy mięsa ani jajek czy
produktów mlecznych, nie piją teŜ mleka. SpoŜywa się wtedy posiłki z soczewicy, z mączki z suszonego
grochu, z róŜnych rodzajów zbóŜ, owoce oraz rozmaite sosy warzywne jedzone z popularną tu indŜerą
lub z lokalnym chlebem. Najbardziej gorliwi wyznawcy tej religii codziennie modlą się powstrzymują od
jedzenia aŜ do godziny 15.00. Wyjątkiem są soboty i niedziele, kiedy modlitwy są odprawiane wczesnym
rankiem i zaraz po nich moŜna zjeść posiłek.
Tydzień przed Wielkanocą świętuje się Niedzielę Palmową na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy na
osiołku, kiedy witały go tłumy ludzi wołając “Hosanna” i ścieląc przed nim na drodze liście palmowe.
Zwyczajem etiopskich wyznawców Kościoła Ortodoksyjnego jest ozdabianie czół dekoracją z liścia
palmowego, owijanego dookoła głowy, często z dodatkowym elementem dekoracyjnym z przodu. Taka
ozdoba noszona jest przez cały dzień i jest nieomylnym znakiem rozpoznawczym, Ŝe za tydzień juŜ
Fasika.
Jak w kaŜde wielkie święto, Etiopczycy ubierają się podczas Wielkanocy w swoje tradycyjne stroje,
przewaŜnie białe netele (powiewne, obszerne szale) dla kobiet oraz białe spodnie i koszule do kolan dla
męŜczyzn. Taka tradycja ubioru zdominowała właściwie całą Etiopię, choć jest charakterystyczna tylko
dla jednego z osiemdziesięciu sześciu ludów tego kraju - dla ludu Amhara.
W sobotę przed Wielkanocą ludzie udają się do kościoła na godz. 18.00, Ŝeby modlić się przy świecach
przez cała noc aŜ do godz. 2-3 rano, kiedy to uroczyście ogłasza się, Ŝe Pan Jezus zmartwychwstał.
Dopiero wtedy moŜna iść do domu i zakończyć post ucztą z kurczaka lub ze świeŜo zarŜniętego baranka,
jedzonego oczywiście z tradycyjną indŜerą.
Ewangeliczni chrześcijanie mają ten sam powód do świętowania - Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
W Wielki Piątek rano odbywa się uroczyste naboŜeństwo w kościołach, a po południu tego dnia
rozpoczyna się przedstawianie róŜnych inscenizacji przygotowanych przez młodzieŜ. Tematem
wiodącym jest zmartwychwstanie, ale od poszczególnych kongregacji zaleŜy, czy będzie to dokładne
przedstawienie męki i śmierci Pana Jezusa, czy teŜ jakieś bardziej współcześnie osadzone historie. Jeśli
przedstawienie jest ściśle oparte na Ewangelii, w Wielkanocny poranek jest kontynuowane jako
inscenizacja zmartwychwstania.
Główne obchody Fasiki równieŜ w kościołach ewangelicznych mają miejsce w noc poprzedzającą to
święto. Ludzie przychodzą do kościoła około godziny 21.00 i modlą się ze świecami z rękach przez całą
noc aŜ do 4-5 rano, kiedy rozpoczyna się uroczysty pochód ulicami miasta ze śpiewem, graniem na
bębnach i pląsaniem, które są wyrazem radości z faktu zmartwychwstania Pana Jezusa. W ostatnich
latach organizowane są wspólne naboŜeństwa kościołów ewangelicznych na wielkim stadionie w Addis
Abebie, stolicy Etiopii.
W niedzielny poranek wielkanocny takŜe odbywa się uroczyste naboŜeństwo z kazaniem na temat
zmartwychwstania, choć po nocnych modlitwach zakończonych śpiewem ludzie schodzą się do kościoła
znacznie wolniej niŜ zwykle.☺
Niedziela Wielkanocna to czas ucztowania w domach własnych i u bliŜszej czy dalszej rodziny, racząc się
tradycyjnym „doro łot” (pikantny sos z kurczaka) lub baranim mięsem. Bardzo popularna jest równieŜ
koźlina czy wołowina. Etiopczycy lubią mieć wolny poniedziałek po Wielkanocy, ale nie jest to oficjalnie
wolny od pracy dzień, jak u nas w Polsce.
Z serdecznymi pozdrowieniami z Etiopii.
Iza Karpienia i Tamyru Tybebu

