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ИСТОРИЈАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА
ВЕЛИГДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

ISTORIA ŞI SEMNIFICAŢIA
SĂRBĂTORII PAŞTELUI

И покрај тоа што многу луге ширум светот и денес
го прославуваат Велигден, можеби најстариот празник во
историјата,
малку
се
тие
кои
ја
познаваат
семнификацијата на празникот, за многумина Велигден
значи една прилика за прослава, за празнување, една
можност за полни маси со јадење и пиење.
За прв пат Велигден бил празнуван пред околу
3400 години (1400 пред Христос), момент кога евреите го
напуштиле Египет со помош на Господ. Во Стариот Заевт
можеме да најдеме инструкции за дадени од Господ
запрославувањето на Велигден во вемето на Мојсие. Со
повод Велигден античките евреи си спомнувале дека
Господ ги спасил од ропството под кое биле во Египет.
Со самото појавување на Христијанството,
Господ ја обновува врската преку својот син, Месијата
Исус, врска која не е само со евреите туку и со сите
народи кои сакаат да примат прошка на гревовите преку
жртвата на Исус Христос.
Старото
верување
стоеше
во
базата
на
јагнешката крв од јагнето кое
било жртвувано за Велигден
по заповеддта дадена од
Господ.
По
повод
пребегнувањето од Египет,
кога првпат го прославиле
Велигден, сите евреи требале
да земат по едно јагне и да го
жртвуваат.
Потоа
со
јагнешката крв ги премачкале
рамките на кукните врати.
Следната вечер, ангелот на
мртвите пратен ос Господ,
поминал низ Египет и ги убил
сите првородени деца на
египканите чии кукни врати не
биле премачкани со јагнешка
крв. Јагнешката крв нудеше
гаранција, еден видлив знак
преку кои верниците даваа до
знаење
дека
верниците
сериозно го сватиле опоменувањето од Бога.
Во новиот завет јагнето било жртвувано преку
Спасителот Исус, а пак крвта која течела на крстот била
откупничката крв.
На тајната вечера, таа вечер кога бил предаден
од Јуда, пред да биде заробен, Исус Христос го
институира, празникот Велигден по новиот тестамент, по
заповеддта која му била дадена од Бога.
Празнувајки го Велигден сите Христијани си
припомнувааат за цената платена за откуп на нашето
ропство од гревот.
По повод Велигденските празници една од
главните активности на сите домакинки е бојадисувањето
на јајца, на големо задоволство на децата но и на
постарите. Јајцето е симбол на плодноста, на
обновувањето и на нов циклус на живот. Во секоја
фамилија постои по еден специјалист за бојадисување
јајца и за нивно шарање, за што треба да се има посебни
познавања на специфични техники, едните пренесени од
колено на колено стотици или илјадници години.
Во прастари времиња се користеле, природни
бои, овие користејки и ден денес често. На тој начин се
користела и се користат за бојадисување во црвено
малините, софранот и боровинките, за жолта и
портокалова боја се користело – лушпи од кромид, од
ореви, семки од целинар и кимион, за зелена боја лисја од

Deşi mulţi oameni din diverse părţi ale lumii
sărbătoresc şi azi Paştele, poate cea mai veche sărbătoare
din istorie, puţini sunt cei care-i cunosc semnificaţia, pentru
mulţi Paştele însemnând numai un prilej de aniversare, de
sărbătoare, un prilej de mese bogate cu multă mâncare şi
băutură.
Pentru prima dată Paştele a fost sărbătorit acum în
jur de peste 3400 de ani (cu 1400 de ani înainte de Hristos),
moment în care evreii au părăsit Egiptul cu ajutorul lui
Dumnezeu. În Vechiul Testament putem găsi instrucţiunile
date de Dumnezeu pentru sărbătorirea Paştelor în timpul lui
Moise. Cu ocazia Paştelui, evreii din antichitate îşi aminteau
de faptul că Dumnezeu i-a salvat din robia în care se aflau în
Egipt.
Odată cu apariţia creştinismului, Dumnezeu a
reînnoit legământul prin Fiul Său, Iisus Mesia, legământ care
nu mai este facut doar cu evreii ci cu toate popoarele care vor
să primească iertarea păcatelor
prin jertfa lui Iisus Hristos.
Legământul cel vechi
purta sigiliul sângelui unui miel
care trebuia sacrificat de Paşti
după instrucţiunile date de
Dumnezeu. Cu ocazia fugii din
Egipt, când au sărbătorit prima
dată Paştele, toţi evreii trebuiau
să ia un miel şi să îl sacrifice.
Apoi cu sângele mielului au uns
tocurile uşilor de la case. În
noaptea
următoare,
îngerul
morţii, trimis de Dumnezeu a
trecut prin Egipt şi a omorât toţi
primii fii născuţi ai egiptenilor din
casele care nu aveau pe tocul
uşii sângele mielului. Sângele
mielului oferea o garanţie, un
semn vizibil prin care credincioşii
dădeau de înţeles că au luat în
serios avertismentul Domnului.
În
Noul
Testament
mielul a fost înjunghiat prin
Mântuitorul Iisus, iar sângele lui care a curs pe cruce este
sângele răscumpărător.
La ,,Cina cea de Taină’’, în noaptea când a fost
trădat de Iuda, înainte de a fi arestat, Iisus Hristos a instituit
sărbătoarea Paştelui după Noul Testament, după porunca ce
i-a fost dată de Dumnezeu.
Sărbătorind Paştele, toţi creştinii îşi amintesc de
preţul care a fost plătit pentru răscumpărarea noastră din
sclavia păcatului.
Cu ocazia sărbătorilor de Paşti una din cele mai
importante preocupări a gospodinelor este vopsirea ouălor,
spre bucuria copiilor dar şi a celor vârstnici. Oul este simbolul
fecundităţii, al reînnoirii şi începutul unui nou ciclu de viaţă. În
fiecare familie a existat şi există câte un ,,specialist’’ în
vopsitul ouălor şi încondeiatul acestora, care necesită
cunoaşterea unor tehnici speciale, unele transmise din
generaţie în generaţie de sute sau chiar mii de ani.
În timpurile străvechi pentru vopsitul se foloseau
coloranţi naturali, aceştia folosindu-se destul de des şi azi.
Astfel se foloseau şi se mai folosesc şi azi penru vopsitul în
roşu zmeură, afinele şi sofranul, pentru culoarea galben şi
portocaliu – cojile de ceapă, cojile de nucă, seminţele de
ţelină şi chimionul, pentru culoarea verde, frunzele de spanac,
pentru culoarea castaniu frunzele şi lemnul de nuc şi
seminţele de mărar.
Unul din cele mai spectaculoase aspecte, care
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спанак, за костенова боја листови и кората од орев и
семки од копар.
Еден од најспектакуларните аспекти, каде е
неопходно и од особено познавање и искуство е
шарањето на јајцата или нивното накитување со различни
мотиви кои можат да бидат цветни, антропоморфни и
зооморфни, преку употребата на една шара најчесто
реализирана од страна на специјалистот за декорација на
јајцата.
Надвор од шарата за украсување на јајцата се
користат лисја од магданос или бело либје или било какви
листови кои се појавиле.
Треба да се напомене фактот дека мотивите со
кои се украсувале јајцата и кои постанувале симболи,
биле инспирирани од околината, од флората и фауната
специфична за зоната каде што живееле тие кои го
празнувале Велигден, на тој начин кај нас кај романците
посебно семантиката на шарените јајца претставува доказ
за опстојување на овие краеви.
Бои во кои претежно се бојадисуваат јајцата се
црвена, жолта, потоа портокалова и зелена секоја имајки
различно значење.
Во зависност од духовноста на секој народ, од
претходните верувања на Христијанството произлезени
од специфичниот начин на живот, празнувањето на
Велигден се разликува од еден кај друг народ, и покрај
тоа што сите Христијани го слават овој настан.
Обичајот да се бојадисуваат јајца на почетокот на
пролетта и да им се дарувааат на
ближните постоел пред појавувањето на
Христијанството. Бездруго вракањето во
живот, обновувањето на природата, е
празнувано од страна на египканите со
бојадисување на јајцата во црвена и
зелена боја, кои ги дарувале на
ближните, обичај кој постои и денес. Во
Германија, младите девојки бојадисуваат
и украсуваат јајца, кои потоа им ги
понудуваат на момчињата кои им се
допагаат, а пак секој маж на пријателите
им подарува бојадисани и украсени јајца
на своите пријатели. Кралевите на
Франција им подарувале на своите
Дворски симпатии позлатени јајца со
повод Велигден.
Уште во најстари времиња,
славоните на територијата на Украина ги
бојадисувале и украсувале јајцата
прославувајки го доагањето на пролетта.
Кај Ирците бојадисаните и украсените
јајца се конзумираат во раните утрински
часови на Велигден, ставајки на тој
начин крај на долгиот пост.
Во целата Христијанска традиција, јагнето е
симболот на Исус. Почнувајки од 9 век, јагнето постана
едно од основните специјалитети кои се наогале на
Велигденската трпеза на Папата од Рим.
Поврзано со поминувањето на времето кое е
неповратно и вечно преку преродбата и Воскресението на
природата во секоја година, првите џебни часовници
имале форма на јајце.
Без разлика кои се Велигденските обичаи, овие
имаат едно единствено значење, и тоа Воскреснувањето
на Господ Исус Христос, симболот на животната преродба
со самото доагање на пролетта.
Велигден значи собирање на сите македонци на црква, и
облечени не било како туку во нови алишта и со нови
обувки. На црква се слуша светата литургија и се кружи
околу црквата. Откако сите ке земат светло од на црква
веселбата продолжува дома, во секое домакинство каде
се поставува богата маса со многу јадења подготвени со

necesită şi o deosebită pricepere şi îndemânare îl constituie
încondeierea sau împodobirea ouălor cu diferite motive care
pot fi florale, antropomorfe şi zoomorfe, prin folosirea unui
condei, de cele mai multe ori realizat de către ,,specialistul’’ în
decorarea ouălor.
În afară de condei, prin tehnici speciale se folosesc
frunze de diferite plante, la noi cum ar fi frunza de cucută ori
de pătrunjel sau oricare dintre frunzele care au apărut.
Trebuie menţionat faptul că motivele cu care erau
împodobite ouăle şi care deveneau simboluri, erau inspirate
din mediul înconjurător, din flora şi fauna specifică zonelor în
care trăiau cei care sărbătoreau Paştele, astfel că mai ales la
noi la români şi semantica ouălor încondeiate constituie
dovezi de continuitate pe aceste meleaguri.
Culori preferate pentru vopsirea ouălor erau roşul şi
galbenul, apoi portocaliul şi verdele, fiecare având semnificaţii
diferite.
În funcţie de spiritualitatea fiecărui popor, de
credinţele preexistente creştinismului generate de modul
specific de viaţă, sărbătoarea Paştelui este diferită de la un
popor la altul, deşi întreaga creştinătate celebrează acelaşi
eveniment.
Obiceiul de a vopsi ouă odată cu venirea primăverii
şi a le dărui persoanelor apropiate a existat dinainte de
apariţia creştinismului.
În întreaga tradiţie creştină, mielul este simbolul lui
Iisus. Începând din secolul al IX-lea, mielul a devenit unul din
principalele feluri de mâncare ce se regăseau pe masa de
Paşti a Papei de la Roma.
Legat de trecerea timpului care
este ireversibil şi etern prin renaşterea şi
învierea naturii în fiecare an, primele
ceasuri de buzunar aveau formă de ou.
Indiferent care sunt obiceiurile
de Paşti, acestea au o singură
semnificaţie şi anume aceea a învierii
Domnului
Iisus
Hristos,
simbolul
renaşterii vieţii odată cu venirea
primăverii.
La macedoneniii din România,
obiceiurile de Paşti se ţin cu sfinţenie.
Săptămâna Patimilor odată începută este
interzisă orice dispută, folosirea de
cuvinte grele, ocărâtoare. De-a lungul ei
se posteşte, fiecare după puterea sa.
Joia Mare pentru macedonenii din
România este ziua când se duc la
biserică miei care vor fi sacrificaţi pentru
ca preotul să dea cu apă sfinţită peste ei
şi să le facă un semn roşu. Tot joia se
roşesc ouăle. Obiceiul este ca femeile din
fiecare gospodărie să atârne într-o sită
sau ciur în locul unde pătrunde prima dată Soarele în casă,
unu, două sau trei ouă. În cazul în care gospodina doreşte să
aibă ouă şi de alte culori, acestea se colorează după apusul
soarelui. Mielul nu se taie decât în Vinerea Patimilor sau
Vinerea Mare fiind ziua răstignirii lui Isus Cristos pe cruce.
Această zi este zi de post negru fără apă, numai cu pâine
nedospită şi sare, unele persoane mâncând stând în picioare.
În această zi se trece pe sub mesele rânduite în biserici, de
trei ori. Sâmbăta Mare odată venită pune la încercare pe orice
gospodină şi femeie din comunitatea macedoneană. Bucatele
trebuiesc preparate dar nu şi gustate. Specific macedonenilor
pentru Sfânta Sărbătoare de Paşte este ciorba de gighiri (din
organele mielului). Ouăle roşite se mănâncă numai cu praf
subţire de schinduf alături, dacă se face baniţă (pasca cum
este cunoscută la români) ea se face cu brânză sărată sub
formă alungită şi împletită sau rotundă ca un soare.
Sfânta Sărbătoare de Paşti, înseamnă adunarea
tuturor macedonenilor la biserică, şi nu oricum, ci îmbrăcaţi şi
încălţaţi cu lucruri noi. La biserică se ascultă slujba şi se dă
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големо задоволство. Светлината земена од на црква не
се гаси, туку таа се става на прозорецот, за да му го
осветли патот на тој кој штотуку воскресна кон небото. Во
некои месности се пали оган во дворовите или во
црквените дворишта за да тие ги водат душите на
покојните кои преминаа во вечноста и се упатуваат накај
царството небесно. Од сега па натаму сите се срекаваат
со поздравот: Христос воскресна! И треба да се одговори:
Навистина Воскресна! Во првиот ден од велигден децата
почнуват да коледуват од кука на кука и да пеат песни за
велигден.
Константин Кашлару
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ocolul locaşului sfânt. După ce cu toţii au fost la biserică şi au
luat lumină, sărbătoarea se continuă acasă, în fiecare
gospodărie unde se pun mese întinse pline cu bucate gătite
cu drag şi sârg. Lumina luată din biserică nu se stinge, ea se
pune în geam să lumineze calea celui care tocmai a înviat
spre înaltul cerului. În unele comunităţi, se aprind focuri în
grădinile caselor sau ale bisericilor pentru ca ele să ghideze
sufletele tuturor celor ce au trecut în nefiinţă şi se îndreaptă
spre împărăţia cerului. De acum înainte toată lumea se
întâmpină cu salutul: Hristos voscrese ! (Cristos a înviat !) şi
trebuie primit răspunsul: Vistina voscrese ! (Adevărat a
înviat !). În Prima zi de Paşti, Duminică, copii încep să colinde
din casă în casă şi să făcă urări de Paşte.
Constantin Câşlaru.

RABOTNA POSETA NA
PRATENI^KATA LIANA
DUMITRESKU VO MAKEDONIJA

VIZITA DE LUCRU A
DEPUTATEI LIANA
DUMITRESCU ÎN MACEDONIA

Vo periodot 26-29 mart 2006, na pokana na gospoga
Cvetle Janeska, pretsedatelka na parlamentarnata grupa za
sorabotka so Romanija od kadarot na Parlamentot na Republika
Makedonija, ima{e oficijalna poseta vo Skopje na edna
parlamentarna delegacija, predvodena od strana na pratenik
Liana Dumitresku, pretsedatel na parlamentarnata grupa za
sorabotka so Republika Makedonija od kadarot na Parlamentot
na Romanija.
Celta na posetata be{e zaedni;kata `elba na dvete
strain za prodol`uvawe na dosega{nata sorabotka, na site
nivoa, a osobeno intenzivirawe na relaciite i razmena na
bilateralni parlamentarni poseti pomegu dvete zemji, na
specijalni komisii, podvlekuvajki ja `elbata na romanskata
strana da go prenese iskustvoto steknato vo tekot na
podgotovkite za vleguvawe vo Evropskata Unija, kako i
osobenata zna~ajnost na parlamentarnata diplomatija vo
promoviraweto na Makedonsko-romanska sorabotka vo mnogu
domeni.
Romanskata parlamentarna delegacija be{e sosavena
od: gospoga pratenik Liana Dumitresku, pretsedatel na grupata
za sorabotka so Republika Makedonija(Parlamentarna grupa na
naionalnite malcinstva), koja istovremeno e i potpretsedatel
na Dru{tvoto na Makedoncite od Romanija, gospodinot
pratenik
Viorel
Rako~eanu,
potpretsedatel
na
parlamentarnata grupa za sorabotka(Parlamentarna grupa PD),
kako i gospodinot pratenik Horia Viktor Toma, sekretar na
grupata
za
prijatelstvo(Parlamentarna
grupa
PNL).
Romanskata parlamentarna delegacija be{e pridru`ena za
vreme na oficijalna poseta na Skopje od gospoga Karmen Gulin,
ekspert vo generalnata direkcija za nadvore{ni relacii i
protocol, vo svojstvo na sekretar na delegacijata.
Zapra{ana kako se odviva{e ovaa poseta, gospogat
pratenik Liana Dumitresku ni go dade slednive informacii:
►Vo programata na posetata bea vklu~eni slednite momenti:
priemot na delegacijata od strana na gospodinot Lup~o
Jordanovski, pretsedatel na Parlamentot na Republika
Makedonija, edna sredba so gospoga Cvetle Janeska pretsedatel
na parlamentarnata grupa za sorabotka so Romanija, i so
~lenovi na grupata, i srdebi so pretstavnici na
parlamentarnite grupi od sobranieto na Republiak Makedonija
(SDSM, DUI, VMRO-NP, LDP, VMRO-DPMNE, DPA, LP,
ZNP), edna sredba so gospogata Karolina Ristova Asterut,
pretsedatel na komisijata za evropski pra{awa, i so ;lenovi na
komisijata, i edna sredba so gospodinot Jusuf Arifi,
potpretsedatel na komisijata za nadvore{na politika, i
so ;lenovite na komisijata. Istovremeno vo rabotnata programa
be{e vklu~eno i edno patuvawe vo Ohrid i Struga.
►Za vrene na celata poseta, romanskata delegacija be{e
pridru`ena od Gospoga Cvetle Janeska, pretsedatel na
parlamentarnata grupa za sorabotka so Romanija, od gospodin
Tihomir Ilievski, ambassador na Republika Makedonija vo
Bukure{t, od gospodinot Vasile Leka V.D ambassador, {ef na
romanskata diplomatska misija vo Skopje, kako i od gospodinot

În perioada 26 - 29 martie 2006, la invitaţia doamnei
Cvetle Janeska, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie cu
România din cadrul Parlamentului Republicii Macedonia, a avut
loc vizita oficială la Skopje a unei delegaţii parlamentare, conduse
de către deputat Liana Dumitrescu, preşedintele Grupului
parlamentar de prietenie cu Republica Macedonia din cadrul
Parlamentul României.
Scopul vizitei l-a constituit dorinţa comună de continuare
şi aprofundare a colaborării de până acum, la toate nivelurile şi, în
special, de intensificare a relaţiilor şi schimburilor de vizite
parlamentare bilaterale dintre cele două ţări, dintre comisiile de
specialitate, subliniindu-se voinţa părţii române de a împărtăşi din
experienţa acumulată pe durata pregătirilor de aderare la Uniunea
Europeană, precum şi rolul deosebit al diplomaţiei parlamentare în
promovarea cooperării româno-macedonene în multiple domenii.
Delegaţia parlamentară română a fost compusă din:
doamna deputat Liana Dumitrescu, preşedintele Grupului de
prietenie cu R. Macedonia (Grupului parlamentar al minorităţilor
naţionale), care este în acelaşi timp şi vicepreşedintele Asociaţiei
Macedonenilor din România, domnul deputat Viorel Racoceanu,
vicepreşedinte al Grupului de prietenie (Grupul parlamentar PD),
precum şi domnul deputat Horia-Victor Toma, secretar al Grupului
de prietenie (Grupul parlamentar PNL). Delegaţia parlamentară
română a fost însoţită, în vizita la Skopje, de doamna Carmen
Gulin, expert în cadrul Direcţie generale de relaţii externe şi
protocol, în calitate de secretar al delegaţiei.
Întrebată cum anume a decurs această vizită Liana
Dumitrescu ne-a oferit următoarele informaţii :
►În programul vizitei au fost incluse următoarele momente:
primirea delegaţiei române de către domnul Ljupco Jordanovski,
preşedintele Parlamentului Republicii Macedonia, o întâlnire cu
doamna Cvetle Janeska, preşedintele Grupului parlamentar de
prietenie Macedonia-România, şi cu membri ai Grupului, întâlniri
cu reprezentanţii Grupurilor parlamentare din Adunarea R.
Macedonia (SDSM, DUI, VMRO-NP, LDP, VMRO-DPMNE,
DPA, LP, ZNP), o întâlnire cu doamna Karolina Ristova – Asterut,
preşedintele Comisiei pe probleme europene, şi cu membri ai
Comisiei, precum şi o întâlnire cu domnul Iusuf Arifi,
vicepreşedintele Comisiei de politică externă, şi cu membri ai
Comisiei. Totodată, programul vizitei a cuprins şi o deplasare în
localităţile Ohrid şi Struga.
►Pe tot parcursul vizitei în R. Macedonia, delegaţia română a fost
însoţită de doamna Cvetle Janeska, preşedintele Grupului
parlamentar de prietenie Macedonia-România, de domnul Tihomir
Ilievski, ambasadorul Republicii Macedonia la Bucureşti, de
domnul însărcinat cu afaceri a.i Vasile Leca, şeful misiunii
diplomatice române din Skopje, precum şi de domnul Rexhep
Prekopuca, secretarul Grupului parlamentar de prietenie
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Rexep Prekopuca sekretar na parlamentarnata grupa za
prijatelstvo so Romanija.
►Vo kadarot na razgovorite pomegu dvete parlamentarni grupi
za sorabotka, romanskite parlamentarci ja podvlekoa potrebata
za mnogu pointenzivna ekonomska makedonsko-romanska
sorabotka. Se potvrdi deka, za `al, deka se registrira eden pad
i pokraj toa {to realni uslovi za razmena postojat, no
neiskoristeni vo ovaa nasoka. Bilansot na komercijalnata
razmena pomegu dvete zemji ne e vo korist za Republika
Makedonija, i pokraj toa {to taa ima eden ogromen potencijal
no za `al neiskoristen. Taka [to na datata 31.12.2005,
totalniot volum na komercijalna razmena na Romanija so
Republika Makedonija be{e od 64,4 milioni amerikanski
dolari od koi izvoz 60,1 milioni amerikanski dolari i uvoz od
4,3 milioni amerikanski dolari, soldoto stanuvajki
55,8
milioni amerikanski dolari vo polza na Romanija.
►Kulturnata sorabotka be{e edno drugo pra{awe diskutirano
na sredbata pomegu dvete parlamentarni grupi za sortabotka. Vo
ovaa nasoka romanskata strana napomna za veke postoe~kiot
dogovor vo ovoj domen, koj i pokraj toa {to te{ko funkcionira
sepak funkcionira i ja naglasi zna~ajnosta na ovoj domen na
sorabotka, poka`uvajki deka kulturnite razmeni dosega si go
ka`ale svojot zbor, a pak prifatlivosta na romanskoto op
{testvo kon Republika Makedonija vo poslednite tri godini e
osteno podobrena. Na toj na~in romanskata strana se proiznese
so konkretni predlozi za intenzivirawe na kulturnite razmeni
preku organizirawe na manifestacii povrzani za Republika

Macedonia-România.
►În cadrul discuţiilor dintre cele două Grupuri parlamentare de
prietenie, parlamentarii români au subliniat necesitatea unei
colaborări româno-macedonene mult mai intense în vederea măririi
volumului de schimburi economice. S-a afirmat că, din păcate, se
înregistrează un nivel scăzut al schimburilor deşi există posibilităţi
reale, dar nefructificate în acest sens. Balanţa schimburilor
comerciale dintre cele două ţări nu este favorabilă Macedoniei,
deşi aceasta deţine un potenţial însemnat, dar nevalorificat. Astfel,
la data de 31.12.2005 volumul total al schimburilor comerciale ale
României cu Macedonia a fost de 64,4 milioane dolari SUA, din
care exportul a fost de 60,1 milioane dolari SUA si importul de 4,3
milioane dolari SUA, soldul fiind de 55,8 milioane dolari SUA in
favoarea României.
►Colaborarea culturală a fost un alt subiect al discuţiilor
desfăşurate în cadrul întâlnirii celor două Grupuri parlamentare de
prietenie. În acest sens, partea română a amintit de Programul de
colaborare existent deja în acest domeniu, care „deşi funcţionează
greoi, funcţionează totuşi”, şi a accentuat importanţa acestui
domeniu de colaborare, arătând că schimburile culturale avute până
acum şi-au spus cuvântul, iar percepţia societăţii româneşti în
legătură cu R. Macedonia este mult îmbunătăţită în ultimii 3 ani.
Astfel, partea română a venit cu propuneri concrete de intensificare
a schimburilor culturale prin organizarea unor manifestări legate de
R. Macedonia în România şi de România în R. Macedonia. Au fost

Makedonija vo Romanija i za Romanija vo Republika Makedonija.
Vo ovaa prilika bea spomnati dva nastani koi ke se odr`at vo
Romanija povrzani za Republika Makedonija i toa: prisustvoto
vo Romanija i lobito na romanskata televizija koe ke mu se
pravi na makedonskiot pretstavnik na konkursot Eurovizija,
kako i u~estvuvaweto na festivalot Zlatno Slavej~e na edna
serija manifestacii organizirani vo Romanija, zaklu~no so
snimawe na eden spektakol vo studiata na TVR.
►Faktot deka vo Parlamentot na Romanija postoi eden
pretstavnik na makedonskoto malcinstvo gi izraduva
domakinite.
►Se doka`a deka na{ite zemji imale i imaat isti prioriteti
vo patot koj treba da se pomine za integrirawe vo evroatlanskite i evropskite strukturi. So ovaa prilika
makedonskata strana se zablagodari na romanskata strana za
poddr{kata dadena i pobara prodol`uvawe na podr{kata i po 1
januari 2007 godina za vlez vo NATO i EU kako i site
internacionalni organizacii od koi Romanija veke e del.
Istovremeno be{e naglasena `elbata na na{ite domakini za
potpie{uvawe na kolku poveke dogovori za sorabotka so
Romanija. Vo najrazli~ni domeni so visok potencijal
(zemjodelstvo, ekolo{ka trgovija, hemiska
industrija,
metalurgija, energetska industrija, konstrukcii itn), kako i
`elbata za redresirawe na ekonomskiot balans, nefavorabilna

amintite cu această ocazie, două dintre manifestările culturale
legate de R. Macedonia care urmează să aibă loc în România, şi
anume: prezenţa în România şi lobby-ul la Televiziunea română
care se va face reprezentantului macedonean la concursul
Eurovizion, precum şi participarea Festivalului „Zlatno Slaveice”
la o serie de manifestări organizate în România, inclusiv
înregistrarea în studiourile TVR a unui spectacol.
►Faptul că în Parlamentul României există un reprezentant al
minorităţii macedonene a bucurat mult partea gazdă.
►S-a convenit că ţările noastre au avut şi au aceleaşi priorităţi de
parcurs în drumul pentru integrarea în structurile euro-atlantice şi
europene. Cu acest prilej partea macedoneană a mulţumit părţii
române pentru susţinerea acordată şi a cerut continuarea sprijinului
şi după 1 ian. 2007 pentru accederea în structurile NATO şi UE,
precum şi în cadrul tuturor organizaţiilor internaţionale din care
România face parte. Totodată, a fost evidenţiată dorinţa gazdelor
de a semna cât mai multe tratate de colaborare cu România, în
diverse domenii cu potenţial ridicat (agricultură, comerţ ecologic,
industria chimică, industria metalurgie, industria energetică,
construcţii, etc), precum şi dorinţa de redresare a balanţei
economice, nefavorabilă în acest moment R. Macedonia.
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vo momentov za Republika Makedonija.
►Sredbata na parlamentarnata grupa za sorabotka od Romanija
so Republika Makedonija so pretsedatelite i ~lenovite na
komisiite za nadvore{na politika i evropski pra{awa se
odviva{e vo edna krajno topla i prijatelska atmosfera.
Romanskata strana u{te edna{ potvrdi deka relaciite i
sorabotkata pomegu dvete zemji odsekoga{ se prijatelski,
iskreni, dlaboki i prisutni vo site domeni na javniot `ivot vo
Romanija, a pak Republika Makedonija u~iva vo podr{kata na
Romanija vo nejzinite aktivnosti za postignuvawe na svoite
celi.
►Romanskata strana ja naglasi in a zna~ajnosta na dogovorot
CEFTA za Republika Makedonija, koj nudi mo`nost za slobodna
trgovska razmena vo zonata na isto~na Evropa i koj pretstavuva
edna dobra mo`nost za vlez i sorabotka na evropskiot Pazar,
kako i za pogolema sorabotka i razvoj na ekonomskite relacii.
►Istovremeno romanskite parlamentarci poka`aa deka mnogu
e zna~ajno, bez ogled koj se naoga na vlast, politika za
integracija treba da bide postojana i poddr`ana od vladata,
kako i neophodnosta za postoewe na eden zaedni~ki glas na
politi~kata klasa vo evropskata problematika. Be{e povtorena
podgotvenosta na romanskata strana za podr`ka vo domenite vo
koi se ima interes, vo prakti~nite domeni, kako i za
podgotvenosta za prifakawe na iskustvoto od stranata na
domakinite.
►Romanskata strana potencira{e deka Romanija(koja edna
brojna populacija) po 1 januari 2007, koga ke postane
ramnopravna ~lenka na Unijata, ke ima edna priveligirana
pozicija vo Unijata, kako i silen glas. Toga{, Romanija ke ima
edna druga pozicija kako i pogolemo iskustvo i ke ja poddr~uva i
ponatamu Makedonija vo ispolnuvaweto na svoite celi za
nadvore{na politika, kako iv o site domeni na aktivnost.
►Bea istaknati odli~nata organizacija na posetata i uslovite,
~lenovite na romanskata parlamentarna grupa upatuvajki
blagodarnost na makedonskite prestavnici za otvorenosta,
prijatelstvoto i toplinata so koja bea presretnati i im
ostavija usni pokani za poseta na Romanija, vedna{ po
parlamentarnite izbori, ili vo prviot period na 2007, na site
so koi se sretnaa.

►Întâlnirea delegaţiei parlamentare române a Grupului de
prietenie cu R. Macedonia cu preşedinţii şi membrii Comisiilor
pentru politică externă şi pentru probleme europene s-a desfăşurat
într-o atmosferă extrem de caldă şi prietenească. Partea română a
reafirmat faptul că relaţiile şi colaborarea dintre cele două ţări sunt
dintotdeauna prieteneşti, profunde, sincere şi prezente în toate
domeniile vieţii publice din România, iar R. Macedonia se bucură
de susţinerea României în demersurile sale pentru atingerea
principalelor obiective.
►Partea română a arătat importanţa acordului CEFTA pentru R.
Macedonia, care dă posibilitatea de comerţ liber în zona Europei de
Est, şi care reprezintă o modalitate benefică de intrare şi colaborare
pe piaţa europeană în general, precum şi o posibilitate mare de
colaborare şi dezvoltare a relaţiilor economice.
►Totodată, parlamentarii români au arătat că este foarte important
ca, indiferent de cine se va afla la putere, politica privind aderarea
să fie continuată de guvern, precum şi necesitatea existenţei unui
glas comun al clasei politice în problematica europeană. A fost
reiterată disponibilitatea părţii române în identificarea şi strângerea
colaborării pe domenii de interes, pe domenii practice, precum şi
pentru punerea la dispoziţia gazdelor a experienţei româneşti.
►Partea română au ţinut să sublinieze că România (care este un
popor mare) după 1 ianuarie 2007, când va deveni membră cu
drepturi depline a Uniunii, va avea o poziţie privilegiată în
interiorul UE, precum şi un cuvând greu de spus. Atunci, România
va avea o altă poziţie, o mult mai mare experienţă şi va sprijini în
continuare Macedonia în îndeplinirea obiectivelor sale de politică
externă, precum şi în toate domeniile de activitate.
►Au fost apreciate bunele condiţii de organizare a vizitei, membrii
delegaţiei parlamentare române adresând mulţumiri
reprezentanţilor părţii macedonene pentru ospitalitatea, prietenia şi
căldura cu care au fost întâmpinaţi şi au lansat invitaţii verbale de a
vizita România, imediat după alegerile parlamentare, sau în prima
perioadă a anului 2007, tuturor celor cu care s-au întâlnit.

Покажувајки ја уште еднаш улогата на жената во
македонската заедница, одекот на манифестациите
посветени нејзе се чуствуваат и сега. Ви претставуваме еден
прилог посвете на 8 ми март.

Demonstrând încă o dată rolul femeii în comunitatea
macedoneană, reverberaţiile manifestaţilor dedicate acesteia se
mai fac resimţite şi acum. Vă prezentăm un articol dedicat zilei de
8 Martie.

8 mi MART PRAZNIK NA ЖENATA

8 MARTIE – SĂRBĂTOAREA FEMEII

Pokraj ~etirigodi{nata proslava od formiraweto
na Organizacijata na `enite, denot 8 mi mart be{e
praznuvan vo kadarot na Dru{tvoto na Makedoncite od
Romanija vo Herkulane.
Vo edna intimna i prijatna atmosfera, gospoga
Konstantina Dumitresku, pretsedatelka na D.M.R, i
gospogica Liana Dumitresku, potpretsedatelka na D.M.R
organiziraa praznuvawe po povod denot na `enata, i posebno
na
makedonskata
`ena,
pridru`eno
od
prijatni
iznenaduvawa, u{te edna{ poka`uvajki deka se odli~ni
predvodnici i organizatori, soedinuvajki go korisnoto so
ubavoto.
Ova praznuvawe be{e organizirano so dvojna cel.
Edna da se slavi `enata, a drugata ima{e socijalen karakter
preku osnovaweto na edna socijalna programa za pomo{ na
licata (~lenovi na dru{tvoto) koi imaat najrazli~ni te
{kotii, mojata familija be{e prvata koja {to beneficira
{e od ovaa programa.
Gospogica Liana Dumitresku i gospoga Konstantina
Dumitresku odr`aa ubav govor za ovoj praznik i zanovata
programa formirana od strana na D.M.R, podvekuvajki go
faktot deka vo edna zaednica i posebno vo edno dru{tvo
kako {to sme nie, ~lenovite treba da se pomagaat pomegu niv
toga{ koga se naogaat vo nepogoda kako vo edna golema
familija.
Im blagodaram posebno na gospoga Konstantina
Dumitresku i na gospogica Liana Dumitresku za pomoi{ta

Alături de cea de a patra aniversare a formării
Organizaţiei de Femei, ziua de 8 Martie a fost sărbătorită în cadrul
Asociaţiei Macedonenilor din România la Herculane.
Într-un cadru intim şi plăcut, d-na Constantina
Dumitrescu, preşedinta A.M.R., şi d-ra Liana Dumitrescu,
vicepreşedinta A.M.R. au organizat această sărbătoare a Femeii, şi
în special a Femeii macedonene, presărată cu surprize plăcute,
dând dovadă încă o dată de buni conducători şi organizatori,
îmbinând utilul cu plăcutul.
Dar această sărbătoare a avut o dublă intenţie. Una de a
sărbători Femeia, iar cea de-a doua a avut un caracter social prin
iniţierea unui program social de întrajutorare pentru persoanele
(membrii asociaţiei) aflate în diverse dificultăţi, familia mea fiind
prima care a beneficiat de ajutorul acordat prin intermediul acestui
program.
D-ra Liana Dumitrescu şi d-na Constantina Dumitrescu
au vorbit foarte frumos despre această sărbătoare şi despre noul
program al A.M.R., subliniind faptul că într-o societate, şi mai
ales într-o asociaţie aşa cum suntem noi, membrii acesteia trebuie
să se ajute între ei atunci când sunt în impas, ca într-o mare
familie.
Mulţumesc în mod special d-nei Constantina şi d-rei
Liana pentru ajutorul acordat cu această ocazie, precum şi cu alte
ocazii. Mulţumesc, deasemenea, tuturor celor care au fost prezenţi
acolo pentru înţelegere şi sprijin. Şi deşi nu prea vorbesc despre
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koja ni ja pru`ija vo ovaa prigoda, kako i vo drugi priliki.
Isto taka im blagodaram i na tie koi bea tamu prisutni za
razbiraweto i za podr{kata. I pokraj ne zboruvam mnogu za
toa {to go ~ustvuvam, takvi raboti zasekoga{ ostanuvaat vo
mojata du{a i vo mojot um, zazemajki posebno mesto.
Po ovaa aktivnost gospoga Konstantina Dumitresku
dodeli podaroci na site `eni prisutni tamu od strana na dru
{tvoto.
Potoa nie, od Folklorniot Ansambl Sonce,
oble~eni vo makedonski narodni nosii, igravme za na{ite
majki, koi taa ve~er ja so~inuvaa najzna~ajnata i najdragata
publika koja sme ja imale i koja ke ja imame nekoga{. I
pokraj toa {to imavme golemi emocii, be{e prv pat koga se
se odviva{e vo najdobar red, bez gre{ki taka kako {to
treba, kako edna beskrajna po~it za tie koi bile i ke bidat
kraj nas za sekoga{, za na{ite MAJKI.
Imavme i 3 slavenici, trojca rodeni vo mesec mart,
koi taka kako {to e tradicija vo D.M.R, tradicija stvorena
od strana na gospoga Konstantina Dumitresku bea
proslaveni so {ampansko i totra i im se pee{e “Za mnogu
godini” a potoa primaa ~estitki od site prisutni.
No ve~erta ne zavr{i ovde sleduva{e bogata trpeza,
muzika i igri do docnite ~asovi, koga umorni i so du{ite
polni so neizmerna radost i emocii sekoj zamina vo svojata
soba, za odmor pred zaminuvaweto, zatoa {to sledniot den
site zaminavme kon na{ite domovi.
Ne uspeavme da ja posetime mnogu okolinata, zatoa
{to vremeto ne be{e mnogu prijatelski raspolo`eno.
Prviot den be{e vrne`liv a vtoriot ima{e malku Sonce, a
popladneto povtorno ima{e do`d.
I pokraj toa {to be{e edna kratka sredba, takvite
srdebi gi zasiluvaat mnogu silno vrskite pomegu lugeto.
U{te edna{ vi blagodaram za se na site.
Za mnogu godini na site `eni od Romanija, od
Makedonija i od cel svet.
Parvulesku Elena Daniela

ceea ce simt, astfel de lucruri rămân pentru totdeauna în sufletul şi
în mintea mea, ocupând un loc aparte.
După această acţiune, d-na Constantina Dumitrescu a
oferit cadouri din partea asociaţiei, tuturor femeilor prezente
acolo.
Apoi noi, cei din Ansamblul de dansuri „Sonţe”,
îmbrăcaţi în costume populare macedonene, am dansat pentru
mamele noastre, care în acea seară au constituit cel mai important
şi cel mai îndrăgit public pe care l-am avut şi pe care-l vom avea
vreodată. Şi deşi am avut emoţii foarte mari, a fost prima dată
când ne-a ieşit totul bine, fără greşeli, aşa cum trebuia, ca un
omagiu pentru cele care au fost şi vor fi mereu lângă noi
necondiţionat, pentru MAMELE noastre.
Am avut şi 3 sărbătoriţi, 3 persoane născute în luna
martie, care, aşa după cum este tradiţia A.M.R., tradiţie instituită
de către d-na Constantina Dumitrescu, au fost sărbătorite cu
şampanie şi tort şi li s-a cântat „La mulţi ani!” şi apoi au fost
felicitate de toţi ceilalţi.
Dar seara nu s-a sfârşit aşa. A urmat mâncarea, muzica
şi dansul până noaptea târziu, când obosiţi şi cu sufletele pline de
fericire şi emoţie fiecare s-a retras în camera sa, pentru odihna
dinaintea plecării, deoarece a doua zi am plecat înapoi la casele
noastre.
Nu am reuşit să vizităm prea mult împrejurimile,
deoarece vremea nu a fost prea prietenoasă. În prima zi a plouat,
iar a doua zi a fost soare puţin, iar după-amiaza a plouat iar.
Chiar dacă a fost pentru scurt timp, a fost frumos şi
reconfortant. Astfel de reuniuni dezvoltă şi întăresc mai mult
legăturile dintre oameni.
Uste ednas blagodaram mnogu za se za site.
Za mnogu godini na site zenite od Romanija, od
Makedonija i od tel svetot!

Интернационалниот фестивал на кој почна да учествува
ансамблот ‘‘Сонце‘‘ особено затоа што овај се одржа во
земја за која се поврзани по душа и род(Република
Македонија), несомнено остава белези во душите и
срцата на учесниците. Како што ви ветивме почнуваме
одново со материјали посветени на фестивалот
‘‘Дионисови Чествувања‘‘ со еден текст напишан со
многу чуства.

Festivalurile internaţionale la care a început să participe
ansamblul “SONŢE”, mai ales dacă acestea se desfăşoară într-o
ţară pentru care există şegături de suflet şi de neam (Republica
Macedonia), lasă invariabil semne în conştiinţa şi în inima
participanţilor. După cum v-am promis reluăm seria articolelor
dedicate festivalului “Dionisovi Cestvuvania” cu un articol scris
cu multă sensibilitate.

ПОВТОРНО ДОМА ...
Ми се растрепери срцето од радост кога ја дознав веста дека
повторно ке одам во Македонија, дека повторно ке одам
ДОМА. Приликата беше поврзана со присуството на
Друштвото на Македонците од Романија и ансамблот
‘‘Сонце‘‘ на манифестацијата ‘‘Дионисови Чествувања – 2006‘‘
организирана како и секоја година во Скопје од страна на
Фондацијата ‘‘Скрб и Утеха‘‘. Навракањето па и на неколку
дена во земјата на моите предци, имаше еден освежувачки
ефект, енергетски ист со оној на еден кристален планински
извор, испиен во еден летен пеколен ден. Мојата душа
тагуваше да пристигне таму, мојата душа со отчукувањето ги
одбројуваше моментите до кога пак ке чекорам на
македонска земја.
Тик – такот на одминатите моменти до чекорот на
лубената земја, отпочна да одбројува наназад уште четврток
23 фебруари, рано наутро кога сите се качивме во автобусот.
Нетрпеливоста беше голема и времето си поигруваше со
мене растегајки се недозволено многу, продолжувајки ми ја
состојбата на фигуративно чекање. И покрај тоа што надвор
беше зима, во мојата душе царуваше лето. Беа спомените од
летниот одмор, моментите поминати на брегот на Охридското
Езеро, беше благото летно сонце галејки ги водите на
езерото, птичјата песна будејки не наутро, беше звукот на
водата удирајки на брегот, беа прекрасните црквени циглени

Pîrvulescu Elena-Daniela

DIN NOU ACASĂ ....
A tresărit inima în mine de bucurie la aflarea veştii că
vom merge din nou în Macedonia, că vom merge din nou
ACASĂ.
Prilejul era legat de prezenţa Asociaţiei
Macedonenilor din România şi a ansamblului Sonţe la
manifestările prilejuite de “Dionisovi Cestvuvanie – 2006”
organizate ca în fiecare an la Skopje de către fundaţia “Skrb I
Uteha”. Revenirea chiar şi pentru puţine zile pe pământul
străbunilor mei a avut un efect revigorant, energizant
echivalent cu acela al unui izvor cristalin de munte băut într-o
zi toridă de vară. Sufletul meu tânjea să ajungă acolo, inima
mea cu bătăile sale număra clipele până când voi păşi din nou
pe pământ macedonean.
Tic-tacul clipelor scurse până la momentul punerii
piciorului pe pământul iubit, începuse deja numărătoarea
inversă încă de joi 23 februarie, dis de dimineaţă când ne-am
urcat cu toţii în autocar. Nerăbdarea era mare şi timpul se juca
cu mine dilatându-se nepermis de mult, prelungind starea de
aşteptare înfrigurată. Cu toate că era iarnă afară, în sufletul
meu era vară. Erau aducerile aminte ale taberei de anul trecut,
erau momentele petrecute pe malul lacului Ohrid, era soarele
dulce al verii mângâind linele ape ale lacului, era cântecul
păsărilor sculându-ne dimineaţa, era sunetul apei lovindu-se
de mal, erau acoperişurile de ţiglă ale bisericuţelor dogorind
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покриви вѓештени од топлината на црвено златните летни
сончеви зраци. Беше лето во мојата душа и мојата фигура ја
зрачеше топлина на земјата на која требаше да зачекорам. Ги
затворив очите за да спомените на лубеното место ми бидат
поблизу и ги стиснав силно клепките за одвивањето на
настаните не одмине премногу брзо. Од моментот кога
работата на срцето се забрзуваше знаев дека се
доближуваме.
Моментот во кој можев да кажам дека повторно
сум ... ДОМА се наближуваше. Веке одмината половината од
денот, чинеше да сончевите зраци преку стаклото на
автобусот да се слеат на моите затворени очи. Бев
предупредена дека дојде моментот ... моментот да повторно
зачекорам на македонска земја. Пристигнавме и целиот умор
нетрпеливоста и ладното исчекување се изгуби. Стигнавме и
одеднаш радоста почна да тече низ моите вени, стоплувајки
го моето здрвено тело и душата полна со надежи. Сонцето
танцуваше покрај мојата душа во време што автобусот ја
следеше искршената линија која водеше во Скопје. Мојата
душа танцуваше од радост и воедно со неа автобусот се
паркираше полн со мои пријатели и другари од ансамблот
‘‘Сонце‘‘.
Скопје не пречека како секогаш полно со топлина.
Така почуствував јас и покрај тоа што надвор во слабата
вечерна светлина се гледаа многубројни отворени обоени
чадори. Не беше само дожд, беа моите топли солзи
радосници на повторната средба со градот. Ми се допадна во
тој момент да верувам дека не беше дожд, туку дека беа
солзите на градот кој ни посака добредојде. Беа солзите на
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căldură sufletească sub razele amurgurilor roşiatice ale
văratecului soare. Era vară în sufletul meu şi fiinţa mea emana
căldura pământului pe care urma să calc. Am închis ochii
pentru ca memoriile locului iubit să îmi revină prin faţa ochilor
şi am strâns pleoapele pentru ca derularea lor eterică să nu se
termine şi să se risipească prea repede. Din monetul în care
bătăile inimii mi s-au accelerat am ştiut că eram aproape.
Momentul în care puteam să spun din nou sunt …
ACASĂ se apropia. Deja trecut, mijlocul zilei, făcea ca sorele
să trimită raze piezişe prin geamurile autocarului direct în ochii
mei închişi. Eram anunţată că venise timpul … timpul să pun
din nou piciorul pe pământ macedonean. Am ajuns, şi toată
oboseala nerăbdării şi a înfriguratei aşteptări s-a risipit. Am
ajuns şi deodată bucuria a început să-mi curgă prin vine,
încălzind corpul amorţit de atâta stat şi sufletul plin de
speranţă. Soarele dansa alături de inima mea în timp ce
autocarul urma linia şepuitoare a drumului ce ducea la Skopje.
Inima mea dansa de bucurie şi odată cu ea parcă şi autocarul
plin cu colegii şi tovarăşii mei din grupul Sonţe.
Skopje ne-a întâmpinat ca de fiecare dată plin de
căldură. Aşa am simţit eu cu toate că afară în lumina
amurgului se puteau vedea deschizându-se multicolore
umbrelele de ploaie. Nu era numai ploaie, erau lacrimile mele
calde de bucurie la vederea acestui oraş. Mi-a plăcut în acel
moment să mă gândesc că de fapt nu era ploaie, erau lacrimile
oraşului care îmi ura bine ai venit. Erau lacrimile unui oraş care
asemeni unui dalb bunic îşi vedea stră strănepoţii întorcânduse la el..
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еден град кој како и еден прадедо си ги гледаше своите
правнуци како се вракаат кај него.
Мракот сеспушти над градот, покривајки го со една
белузлава мека постилка градот чуван од Милениумскиот
Крст. Тивките води на Стариот Вардар, поминуваа тивко
шепотејки низ градот, носејки го со нив мирот и тишината на
фебруарските ноки. На градските улици кои чиниш беа
поспани се слушаше само отчукувањето на моето срце кое
повторуваше Ско-пје Ско-пје. Сонот полека ме совлада,
донесен од ритамот на капките кои пагаа на прозорецот.
Следниот ден кога се разбудив светот ми изгледаше
неизмерно убав, и покрај тоа што надвор врнеше, мене ми се
чинеше дека секоја капка е една капка на амброзија која ти
дава надчовечка сила, есенца која се собираше во бокалот
на мојата душа. Беше денот кога требаше нашиот ансамбл
‘‘СОНЦЕ‘‘, да се претстави пред скопската публика, да го
одржи спектаколот подготвен со толку лубов.
Дојде моментот на настапот, топлината на
публиката не обзема и ни причини да се чуствуваме посилни.
Одеднаш времето се рашири, ритамот на моето срце го
позајми ритамот на мелодиите од спектаколот и го израмни
со ритамот на срцата на моите колеги. Игравме во ист ритам,
живеевме во ист ритам, во ритамот на македонскиот мелос.
Волшебството се прекина кога во салата одекнаа аплаузите
на присутните. Тогаш јас почуствував и сите почуствувавме
дека сме повторно ... Дома. Бевме помегу наши.
Останатите денови поминати таму одлетаа многу
брзо, времето навракајки се на своите нормални вредности.
Ниту не се секавам како одмина времето на вракање во
Романија.
Рауци Александра

Înserarea s-a lăsat peste oraş, acoperind cu o pătură
pufoasă, alburie, contururile dintre dealuri ale oraşului străjuit
de Crucea Mileniului. Apele domoale ale bătrânului Vardar,
străbăteau susurând uşor oraşul, aducând cu sine liniştea şi
pacea nopţilor de februarie. Pe străzile oraşului parcă adormit
simţeam numai bătăile inimii mele care repetau Sko-pje, Skopje. Somnul meu a venit uşor, adus de ritmul picăturilor de
ploaie căzând pe geam.
A doua zi, când m-am trezit, lumea îmi părea nespus
de frumoasă şi, deşi afară ploua în continuare, mie mi se
părea minunat, mă simţeam de parcă fiecare strop venit din
cer era o picătură de ambrozie dătătoare de puteri
supraomeneşti, esenţă ce se strângea în pocalul sufletului
meu. Era ziua când trebuia ca ansamblul nostru, “SONŢE”, să
se prezinte în faţa publicului scopian, pentru a prezenta
spectacolul pregătit cu atâta dragoste.
A sosit ora începerii spectacolului, căldura publicului
ne-a învăluit şi ne-a făcut să ne simţim puternici. Şi dintr-o dată
timpul s-a dilatat, am simţit cum ritmurile inimii mele au
împrumutat ritmurile melodiilor din spectacol şi s-au făcut una
cu ritmurile inimilor colegilor mei. Dansam în acelaşi ritm,
trăiam în acelaşi ritm, în ritmul melosului macedonean. Vraja sa rupt în momentul în care au început să răsune în sală
aplauzele. Atunci eu am simţit şi am simţit cu toţii că suntem
din nou ... acasă. Eram printre ai noştri.
Celelalte zile petrecute acolo au zburat uşor, timpul
revenind la valorile lui normale. Nici măcar nu mai îmi aduc
aminte cum a decurs întoarcerea în România.
Răuţi Alexandra

ВЕЛИГДЕНСКИ ЧЕСТИТКИ

FELICITĂRI DE PAŞTE

На честитката испратена од страна на
раководството на ДМР и пратеничката
Лиана Думитреску, примивме многу
одговори. Ви претставуваме некои од
нив:

La felicitatrea trimisă de către
conducerea A.M.R. şi deputata Liana
Dumitrescu, s-au primit multe răspunsuri.
Vă prezentăm unele dintre ele :

‘‘Да ви даде Господ здравје, срека и успех
во политичката кариера, имајки во
предвид, дека го носите кон небесноста
факелот на македонскиот национален
дух!‘‘ Редакцијата Македонско Сонце

“Fie ca Dumnezeu să vă dea sănătate,
fericire şi succes în cariera politică, având
în vedere că purtaţi spre înălţimi spiritul
naţional macedonean !” - Redacţia
publicaţiei Machedonsco Sonţe.

‘‘Ви благодариме на убавите честитки и
истото и на вас ви го посакуваме. Христос
Воскресна! Раководство на ОМО Пирин –
Република Бугарија

“Vă mulţumim pentru frumoasele urări şi
vă urăm şi dumneavoastră la fel. Cristos
a Înviat !” - conducerea OMO Pirin Republica Bulgaria.

‘‘Од страна на Амбасадата на Македонија
во Отава, од господинот Амбасадор
Sărbătoarea Sfintelor Paşti să Сашко Насев, како и од страна на
vă aducă lumină în suflete şi Генералниот Совет на Македонија во
bucurie în inimi alături de cei Торонто, Генералниот советник Слободан
Трајковски и на Советникот Бранко
dragi !
Трајковски ви посакуваме Срекни
Aceasta este urarea făcută de către deputata Велигденски Празници вам и на вашите
Liana Dumitrescu, anul acesta, tuturor фамилии. Христос Воскресна!

“Din partea Аmbasadei Macedoniei din
Ottawa, a E.S. Domnul ambasador Saşko
Nasev, precum şi din partea Consulatului
General al Macedoniei în Toronto, a
Consuluilui General Slobodan Trajkovski
şi a Consulului Branko Trajkovski vă
urăm un Paşte fericit dumneavoastră şi
familiilor dumneavoastră. Cristos a
Înviat !

macedonenilor.

НАСТАНИ НА МЕСЕЦОТ

EVENIMEMNTELE LUNII

►Во периодот 31 марти 01 април, Д.М.Р., организираше округла
маса на тема : “Младите македонци и учеството во јавниот
живот - Законот за Националните Малцинства”. ►На
иницијатива на раководството на Друштвото на Македонците од
Романија, и лично на госпога Константина Думитреску и
пратеник Лиана Думитреску, на почетокот на месец април,
македонците од Романија ги имаа за право како гости децата од
хорот на ‘‘Златно Славејче‘‘ во поскратена форма, тие
одржувајки неколку претстави од кои една во седиштето на

►În perioada 31 martie - 01 aprilie, A.M.R. a organizat masa
rotundă cu tema : “Tinerii macedoneni şi participarea la viaţa
publică - Legea Minorităţilor Naţionale”. ►La invitaţia
conducerii Asociaţiei Macedonenilor din România (9-10 aprilie),
şi personal a doamnei Constantina Dumitrescu şi deputatei
Liana Dumitrescu, la începutul lunii aprilie, macedoneniii din
România au avut drept oaspeţi pe copii corului “Zlatno
Slaveice” în forma sa restrânsă, ei oferind câteva spectacole
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Парламентот на Романија и една во седиштето на Д.М.Р. ►
Манифестациата “Македонски традиции во зоната на Баилешти”
се одржа во периодот 15-16 април. ►Во периодот 21-25 април
во седиштата на Д.М.Р. од Букурешти, Крајова, Баилешти,
Урзикуца и Темишвар, се одржа манифестациата “Велигден
заедно”. ►Во последните денови на месец април и почетокот на
мајскиот месец, во седиштето од Букурешти на Д.М.Р. се одржа
манифестациата “1-и Мај –Празникот на тие што работат”.

dintre care unul la sediul Parlamentului României şi unul la
sediul central al A.M.R. ► Acţiunea “Tradiţii macedonene în
zona Băileştiului” s-a desfăşurat în perioada 15-16 aprilie. ►În
perioada 21-25 aprilie la sediile din Bucureşti, Craiova, Băileşti,
Urzicuţa şi Timişoara ale A.M.R. s-a desfăşurat acţiunea
“Sfintele Paşti împreună”. ► În ultimele două zile ale lunii
aprilie şi în prima zi a lunii mai, la sediul din Bucureşti s-a
desfăşurat acţiunea “1 Mai - Sărbătoarea celor ce muncesc”

VELIGDEN

PAŞTILE

Bo`estveniot zbor e del od religioznite institucii.
Kultniot zbort so latinsko poteklo od glagolot kolokolere, koj se preveduva da ja obraboti{ zemjata, da ja zgri`i{, da ja
nakiti{, da ja pri~esti{, da ja slavi{, da se naseli{, go izrazuva
aktot na Slaveweto na Gospod ili kultivirawe na sentimentot na
slava na Bo`estvenoto.
Potekloto na Bo`estveniot kult e isto tolku staro, kako i
religijata i toa se bazira na normalnite ~ove~ki predispozicii, koi
Gospod mu gi vsadiol nemu koga go sozdaval, da go lubi od du{a svojot
Sozdatel, manifestirajki si ja svojata zavisnost vo odnos na
negoviot Kreator ili preku zbor i delo, venerirajki Go, falejki Go,
barajki Mu pomo{ i blagodarejki Mu za se {to mu nudi da `ivee na
zemjata.
So samoto razvivawe na ~ove~kiot rod se razvil i
Bo`estveniot kult, naslednicite na Kain naru{uvajki go, a pak tie
na Set za~uvuvajki go vo edna po~ista forma.
Bo`estveniot kult od vremeto na Patriarsite bil
ednostaven, bez nitu eden specifi~en ritual, dodavajki mu se
odre`uvaweto. Mojsie go kompletiral i razvil organizirajki gi
religioznite institucii da odgovaraat so dvojnata misija na Izrael,
za~uvuvaweto na verata vo einstveniot i vistinskiot Bog i
podgotvuvaweto na ~ove{tvoto za doagaweto na Spasitelot Hristos,
koj da ja obnovi vrskata pomegu Bo`estvenosta i ~ovekot, vrska
prekiniata so pagawetona ~ovekot vo grev.
Praznicite voobi~aeno se prazni~ni denovi posveteni na
vlubenosta vo Boga ili ~estvuvawe na zna~ajnite momenti od
~ovekoviot `ivot. Od religiozna gledna to~ka, toa se sveti vremiwa
vo koi izraelcite bile zadol`eni da u~estvuvaat vo pogled na
manifestiraweto na sentimentite na po~it kon Gospod.
Ciklusot na godi{nite praznici opfaka Veligden,
Pedesetinata i Logoruvaweto, koi pretstavuvaat trite najzna~ajni
momenti od nivnata Istorija. ^udesnoto izleguvawe od Egipet i
spasuvaweto od smrt na novoroden~iwata na izraelcite, primaweto
na zakonite na Sinajskata Planina, po tri meseci od nivniot egzodus
i opstojuvawe vo vreme od poveke od 40 godini niz pustinite vo
{atori. No nadvor od nivniot istoriski karakter, ovie praznici se
vo vrska i so zemjodelskite raboti. Na toj na~in Veligden e
praznikot koj go ozna~uva po~etokot na `etvata, Pedesetinata go
ozna~uva zavr{etokot na `etvata i [atorite ozna~uvajki go
momentot na `etvata. Ovie praznici se slavat preku povorki na
svetiot dom.
Veligden go zafaka prvoto mesto od godi{nite praznici i
se praznuva na 14(Nisan) april, proletta, kako znak na prerodba na
izraelskiot narod, na eden nov `ivot i `ivot na slobodna verba i bez
egipetsko ropstvo. Vo Stariot Zavet , Veligden se narekuva Gospodov
praznik: Toj den da bide za pomen i vistinski da go slavite
Gospodoviot praznik, od koleno na koleno, kako ve~nost da postane
(izv. 12,14), toa {to ja potvrduva negovata Bo`estvenost vo spomen na
oslobodenite izraelci od egipetskoto ropstvo i na pro~istuvaweto
na prvoroden~iwata na izraelcite, na toj na~in dobivajki pravo na
sloboda i nov `ivot. Zatoa Veligden se proslavuva so golema radost 7
dena, na istoriskiot motiv na sozdavaweto dodavajki se, po
vleguvaweto na Svetata Zemja, i neobrabotenata.
Generalniot termin za Veligden proizleguva od zborot
Pesah = pominuva, i kako nadavka indicirajki go pominuvawto na
polnok na Gospod, koga Angelot na mrtvite udril po
prvoroden~iwata na Egipet i gi za{titil izraelskite’’Zatoa {to
Gospod }e pomine da udri po Egipet, i gledajki krv na gorniot prag na
vratata i na dvete vrati~ki, Gospod ke pomine pokraj vratata i nema
da dozvoli na pogubitelot da vleze vo va{ite kuki, za da ve udri’’(izv.
12,23).
Veligdenskiot praznik bil nare~en i azimski praznik,
blagodarenie na faktot {to vo vreme od 7 dena se jade samo
nepotkvasen leb ‘’Da go praznuva{ azimskiot praznik, sedum dena da
jadi{ azim vo mesecot na Aviv, kako {to ti narediv, zatoa{to vo toj
mesec ispadna od Egipet, da ne se pjavi{ pred mene so prazna
raka’’(izv.23,15)
Vo pogled na praznuvaweto na Veligden se razlikuvaat tri
etapi: prvata e ve~erta od izleguvaweto od pod egipetsko ropstvo i
do vleguvaweto vo Svetata Zemja, vtorata vo Svetata Zemja do

Cultul divin face parte din instituţiile religioase.
Cuvântul “cult” de origine latină vine de la verbul “colocolere”, care se traduce prin “a lucra ogorul, a îngriji, a împodobi, a cinsti, a onora, a lucra, a se stabili”, exprimă actul de cinstire a lui Dumnezeu sau cultivarea sentimentului de cinstire a divinităţii.
Originea cultului divin e tot atât de veche ca şi religia şi el se
bazează pe predispoziţia firii omului, pe care Dumnezeu i-a sădit-o acestuia la creaţie, de a adora din suflet pe Ziditorul său, manifestându-şi
dependenţa sa faţă de Creatorul său prin cuvânt şi faptă, venerându-L,
lăudându-L, cerându-I ajutorul şi Îi mulţumeşte pentru toate câte i le
oferă ca să vieţuiască pe pământ.
Odată cu dezvoltarea neamului omenesc s-a dezvoltat şi cultul
divin, urmaşii lui Cain alterându-l, iar cei ai lui Set păstrându-i o formă
mai curată.
Cultul divin din vremea patriarhilor era simplu, fără nici un
ritual special, adăugându-i-se circumciziunea. Moise l-a completat şi
dezvoltat organizând instituţiile religioase care să corespundă cu dubla
misiune a lui Israel, păstrarea credinţei în unicul şi adevăratul Dumnezeu
şi pregătirea omenirii pentru venirea Mântuitorului Hristos, care să restabilească legătura dintre om şi divinitate, legătură ruptă odată cu căderea
omului în păcat.
Sărbătorile sunt în general zile festive închinate adorării lui
Dumnezeu sau cinstirii momentelor importante din viaţa omului. Din
punct de vedere religios, ele sunt timpuri sfinte la care israeliţii erau obligaţi să participe în vederea manifestării sentimentelor de venerare faţă
de Dumnezeu.
Ciclul sărbătorilor anuale cuprinde Paştile, Cincizecimea şi
Corturile, care reprezintă cele mai de seamă trei momente din istoria lor:
ieşirea minunată din Egipt şi salvarea de la moarte a primilor născuţi din
Israel, primirea Legii pe muntele Sinai, după 3 luni de la exodul lor şi
vieţuirea timp de 40 de ani prin pustie în corturi. Dar, în afară de caracterul lor istoric, aceste sărbători sunt în relaţie şi cu muncile agricole.
Astfel, Paştile este sărbătoarea începutului secerişului, Cincizecimea a
încheierii secerişului şi Corturile desemnând momentul culesului. Aceste
sărbători sunt prăznuite prin pelerinaj la locaşul sfânt.
Paştile (chag happesach) ocupă primul loc între sărbătorile
anuale şi se prăznuieşte la 14 Nissan (aprilie), primăvara, ca simbol al
renaşterii poporului Israel la o viaţă nouă şi liberă de credinţele şi robia
egipteană. În Vechiul Testament, Paştile se numeşte “sărbătoarea Domnului” (chag layachve): “Ziua aceea să fie spre pomenire şi să prăznuiţi
într-însa sărbătoarea Domnului, din neam în neam; ca aşezare veşnică s-o
prăznuiţi.”(Ieş. 12, 14), ceea ce confirmă instituirea lui divină în amintirea eliberării israeliţilor din robia egipteană şi a cruţării primilor născuţi
ai israeliţilor, căpătând astfel libertatea şi dreptul la o viaţă nouă. De
aceea Paştile se serbează cu mare bucurie timp de 7 zile, la motivul istoric al instituirii adăugându-se, după intrarea pe pământul Ţării Sfinte, şi
cel agrar.
Termenul general de Paşti derivă de la verbul “pesach = a
trece” şi ca substantiv indicând trecerea Domnului la miezul nopţii, când
îngerul morţii a lovit pe cei dintâi născuţi ai Egiptului şi i-a cruţat pe cei
din Israel: “Căci are să treacă Domnul să lovească Egiptul; şi văzând
sângele de pe pragul de sus şi de pe cei doi uşori, Domnul va trece pe
lângă uşă şi nu va îngădui pierzătorului să intre în casele voastre, ca să vă
lovească.” (Ieş. 12, 23).
Sărbătoarea Paştilor era numită şi “sărbătoarea
azimelor” (chag hammaţoh) datorită faptului că timp de 7 zile se consuma pâine nedospită: “Să ţii sărbătoarea azimelor. Şapte zile să mănânci
azime în timpul lunii lui Aviv cum ţi-am poruncit, căci în acea lună ai
ieşit din Egipt; să nu te înfăţişezi înaintea Mea cu mâna goală.” (Ieş. 23,
15).
În ce priveşte modul de prăznuire al Paştilor se disting trei
etape: prima este cea din seara ieşirii din robia egipteană şi până la intrarea în Ţara Sfântă, a doua în Ţara Sfântă şi până la robia babiloneană şi
a treia după robia babiloneană.
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Vavilonskoto ropstvo i tretata po vavilonskoto ropstvo.
Spored prviot na~in na praznuvawe, sekoj izraelec, glava
na familijata, trebalo da odbere po edno jagne ili jare od ma{ka
strana ednogodi{no i bez telesni defekti, koe da go ~uva od 10
(Nisan) april do denta na 14, koga spored bo`jite zapovedi, bilo
`rtvuvano pomegu devte ve~eri. Po `rtvuvaweto na `ivotnoto,
prema~kuvaweto na pragot na vratata i na strani~nite delovi na
kukata kade se konsumiralo, sleduvalo podgotvuvaweto da bide
ispe~eno so site sitni delovi vo furna, bez prethodno da bide vareno
ili da mu bide skr{eno nekoja koska. Ve~erta na 14 nisan bilo jadeno
so azimi i so gor~livi trevi od strana na izraelcite, koi bile
oble~eni, zagreani, obueni kako da se podgotveni za pat. Azimata
bilo simbol na svetosta i na ~istotata, a pak gor~livite trevi bilo
da si pripomnat za suroviot `ivot vo Egipet. Toa {to ostanuvalo
nedojadeno od Veligdenskoto jagne, i pokraj toa {to se obedinuvale
dve familii, ako ednata bila pomalkubrojna ne se ostavalo da se jade
naredniot den, tuku se gorelo. Isto taka ne bilo dozvoleno od jagne
{koto meso da se nosi na pat i da im se dava na neobre`anite i
na~esnite. Nepo~ituvaweto na zapoveddta za konsumiraweto na
veligdenskoto jagne se kaznuvalo so smrt preku kamenuvawe, zatoa
{to Veligden e praznik Gospodov i na ve~en pomen: ‘’Toj den da bide
za spomen, i da go praznuvate vistinski praznikot Gospodov, od
koleno na koleno i da, kako ve~en spomen da go praznuvate’’(izv.12,14),
‘’A pak ~istiot ~ovek, koj ne se naoga daleku na pat i ne ke go slavi
Veligden, da se oddeli od svojot narod, zatoa {to ne donel dar na
Gospod na vreme. Toj ~ovek ke si go nosi negoviot grev.’’(broj 9,13)
Mozai~kiot zakon predviduva i tie {to se na pat i ne~istite preku
dopirawe na mrtvo telo da go praznuvaat Veligden na 14 april idniot
mesec. Dar da prinesat na 14 den na sledniot mesec, ve~erta i da go
jadat so azim i so gor~livi trevi.(broj 9,11).
Od 7 dena posveteni na presvetiot Veligden, samo prviot i
posledniot se slavea so svet sobir i bez ni{to da se raboti, da vo
saboten den, den pred svetiot sobir, a vo sedmiot den svetiot sobir, i
vo tie denovi da ne vr{ite nikakva rabota, osven toa {to treba za
jadewe, samo toa da pravite.(izv.12,16). Vo 7 dena ne se jade osven
posno (14 -21 nisan), sekoj potkvasen leb e zabraney i toj kojke jade
potkvasen leb bil ubivan. ‘’Sekoj den da jadete posno i potkvasot da go
isfrlite od va{ata kuka u{te od prviot den, zatoa{to koj ke jade
potkvaseno vo sedumte dena negovata du{a ke bide isterana od
Izrael.’’(izv.12,15).
Nepotkvaseniot
leb
pripomnuval
za
nepotkvasenoto testo koe go pe~ea izraelcite ve~erta koga begaa od
Egipet, i istovremeno simbolizira, preku otsustvoto na fermentite
za potkvas ~istota, izbavuvawe od sostojba na obzemenost i povik do
sinovite na Izrael na ~ist i svet `ivot.
So samoto vleguvawe na izraelcite na Svetata Zemja,
ceremonijatana praznuvaweto na Veligden se promenuva malku vo
odnos so novata situacija na izraelcite. Na toj na~in se `rtvuvaat
samo jagniwa koi se kolea vo svetiot hram. So jagne{kata krv ne se
ma~kaa pragot i strani~nite delovi na vlezovite na domovite na
izraelcite, tuku svetoto lice ja istura krvta pred altarot.
Isto na Veligdenskiot ceremonial ovde se nadodava i
donesuvaweto na p~eni~en snop na vtoriot den na praznikot, koj
prethodno bil ni{an pred Gospod i od ovoj moment se smetaa sedumte
nedeli na praznuvaweto na pedesetinata. Zaedno so snopot se
`rtvuvalo i jagneto bez metanii, kako holokaust na koj se dodava
nekrvavo `rtvuvawe sostoejki se vo bra{no od stara p~enica pome
{ano so zejtin kako miro na Gospod i vino.
Vo 7 den se zavr{uvalo so Veligdenskiot praznik so Svet
Sobir i odmor i so pravo be{e smetano za zatvorawe na praznikot
Gospodov. [est dena da jade{ nepotkvasen leb, a pak vo sedmiot den se
zatvora praznikot Gospodot svoj Gospodov, da ne raboti{ ni{to vo
tie denovi, osven {to e za du{a.
Po babilonskiot egzil, pod vlijanie na rabinite se razvi
ritualot na praznuvaweto na Veligden. Na toj na~in, ve~erta na 14
nisan, vo sekoja evrejska kuka, ~lenovite na familijata si gi miele
racete i nozete, za da mo`e da u~estvuvaat na `rtvenata gozba. Po toa
glavata na familijata go blagoslovuval jadeweto, jagne{koto meso,
azimata, gor~livata trava, ocet pome{an so plodovi i pijalok. Za
vreme na obi~ajot voobi~aeno se konsumiraat 4 ~a{i vino, naj~esto
crveno.
Sega{noto imenuvawe na Veligdenskoto praznuvawe e toa
od SEDER, zatoa{to ceremoniata ima eden specijalen red(seder).
Spored napomnatoto vo Stariot Zavet, Veligden se slavi
od Gospod vo spomen na osloboduvaweto na izraelcite od egipetskoto
ropstvo i na nivnoto povikuvawe od Gospod da imaa pravo na
sloboden `ivot: Da go pazi{mesecot Aviv i da go praznuva
{ Veligdenot na Gospod tvojot Bog, zatoa{to vo mesec Aviv te izvadi
Gospod tvojot Bog od Egipet vo nokta.(izv.16,1).
`rtvuvaweto na Veligdenskoto jagne ima edno tipi~no
zna~ewe. Jagneto, kako simbol na krotkosta i ~istinata predzamisla
na Gospodovoto jagne,, Vtoriot den Joan go gleda Isus doagajki kon
nego i velejki mu: eve go Gospodovoto jagne toa koe ke go krene grevot
na svetot,(Joan.1,29), koj se `rtvuva za grevovite na celoto ~ove{tvo

Potrivit primului mod de prăznuire, fiecare izraelit, cap de
familie, trebuia să aleagă din turma sa un miel sau un ied de parte bărbătească de un an şi fără defecte corporale, pe care să-l păstreze de la 10
Nissan (aprilie) până în ziua de 14 când, potrivit poruncii divine, îl
junghia între cele două seri. După junghierea animalului, ungerea
pragului şi a părţilor laterale ale casei unde se consuma, urma pregătirea
lui pentru a fi fript cu toate măruntaiele în cuptor, fără a fi înainte fiert şi
fără să I se zdrobească vreun os. În noaptea de 14 Nissan era consumat cu
azime şi cu ierburi amare de către izraeliţi, care erau îmbrăcaţi, încinşi,
încălţaţi şi cu toiag, ca şi cum ar fi gata de drum. Azima era simbolul
sfinţeniei şi al curăţiei, iar ierburile amare erau aducerea aminte a vieţii
aspre din Egipt. Ceea ce rămânea neconsumat din mielul pascal, deşi se
uneau două familii, dacă una era mai puţin numeroasă, nu era permis să
fie lăsat pentru a fi consumat a doua zi, ci se ardea. De asemenea, nu era
permis sa fie dusă carnea mielului pascal peste drum şi din carnea lui să
consume cei necircumcişi şi necuraţi. Nerespectarea poruncii privind
consumarea mielului pascal se pedepsea prin uciderea cu pietre, deoarece
Paştile este sărbătoarea Domnului şi aşezământ veşnic: "Ziua aceea să fie
spre pomenire şi să prăznuiţi într-însa sărbătoarea Domnului, din neam în
neam; ca aşezare veşnică s-o prăznuiţi.” (Ieş. 12, 14); “Iar omul curat,
care nu se află departe în călătorie şi nu va face Paştile, sufletul acela să
se stârpească din poporul său, că n-a adus dar Domnului la vreme. Omul
acela îşi va purta păcatul său.” (Num. 9, 13). Legea mozaică prevede ca şi
cei aflaţi în călătorie sau cei necuraţi prin atingerea de un trup mort să
prăznuiască Paştile, dar în luna următoare şi tot în ziua a 14-a ( 14 Jjar):
“Dar să le facă în ziua a paisprezecea a lunii a doua, seara, şi să le
mănânce cu azime şi cu ierburi amare;” (Num. 9, 11).
Din cele 7 zile închinate preamăririi Paştilor, numai prima şi
ultima se sărbătoreau cu adunare sfântă şi încetarea oricărui lucru, ca în
zilele de sâmbătă: “În ziua întâi să aveţi adunare sfântă, în ziua a şaptea
iar adunare sfântă; şi în acele zile să nu faceţi nici un fel de lucru decât
numai cele ce trebuie fiecăruia de mâncat, numai acelea să vi le faceţi.” (Ieş. 12, 16). În cele 7 zile nu se consuma decât azimă (14-21 Nissan), toată pâinea dospită fiind interzisă şi cel ce o mânca era ucis: “Şapte
zile să mâncaţi azime; din ziua întâi să depărtaţi din casele voastre dospitura, căci cine va mânca dospit din ziua întâi până în ziua a şaptea, sufletul aceluia se va stârpi din Israel.” (Ieş. 12, 15). Pâinea nedospită aducea aminte de aluatul nedospit pe care l-au copt în noaptea ieşirii israeliţilor din Egipt şi, totodată, ea simbolizează, prin lipsa fermenţilor de
dospire curăţia, prevenirea stării de corupţie şi chemarea fiilor lui Israel la
o viaţă curată şi sfântă.
O dată cu intrarea israeliţilor pe pământul Ţării Sfinte, ceremonialul sărbătoririi Paştilor se modifică puţin în raport cu noua situaţie a
israeliţilor. Astfel, de Paşti se sacrifică numai miei care se junghiau la
locaşul sfânt. Cu sângele mielului nu se mai ungeau pragul şi părţile
laterale ale intrărilor de la locuinţele israeliţilor, ci preotul îl vărsa la
piciorul altarului.
Tot aici se adaugă la ceremonialul Paştilor aducerea snopului de orz a
doua zi a praznicului, care era legănat înaintea Domnului şi din acest
moment se calculau cele 7 săptămâni pentru prăznuirea Cincizecimii.
Împreună cu snopul se jertfea un miel fără meteahnă, ca holocaust la care
se adăuga sacrificiul nesângeros constând din făină de grâu vechi amestecat cu untdelemn ca mireasmă bineplăcută Domnului şi vin.
În ziua a 7-a se termina praznicul Paştilor cu adunare sfântă şi
repaus şi era considerată drept “încheierea sărbătorii Domnului”: “Şase
zile să mănânci pâine nedospită, iar în ziua a şaptea este încheierea sărbătorii Domnului Dumnezeului tău; să nu lucrezi în acele zile nimic; fără
numai cele pentru suflet.” (Deut. 16, 8).
După exilul babilonian, sub influenţa rabinilor s-a dezvoltat
ritualul prăznuirii Paştilor. Astfel, în seara zilei de 14 Nissan, în fiecare
casă de evrei, membrii familiei îşi spălau mâinile şi picioarele, pentru a
putea particip la ospăţul sacrificial. După aceea, capul familiei
binecuvânta mâncărurile – carne de miel, azima, ierburile amare, oţet
amestecat cu fructe şi băutura. În timpul ritualului se consumau 4 pahare
de vin, de obicei negru.
Denumirea actuală a ceremoniei tradiţionale a sărbătorii
Paştelui este cea de „Seder”, deoarece ceremonialul are o ordine specială
(seder).
Potrivit celor menţionate în Vechiul Testament, Paştile a fost
instituit de Dumnezeu în amintirea eliberării israeliţilor din robia
egipteană şi a alegerii sale ca popor al Domnului chemat la o viaţă liberă:
„Să păzeşti luna Aviv şi să prăznuieşti Paştile Domnului Dumnezeului
tău, pentru că în luna Aviv te-a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt,
noaptea.” ( Deut. 16, 1).
Jertfa mielului pascal are un înţeles tipic. Mielul, ca simbol al
blândeţii şi curăţeniei preînchipuie pe „Mielul lui Dumnezeu”: „A doua zi
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i za nivno pomiruvawe so Gospod.
Praznuvaweto na Veligden opfaka
dva momenta: `rtva za ~istewe na grevovite
preku krvoprolevawe kako i kaj drugite
krvni `rtvi, Veligdenskata gozba koja
pretstavuva komunikacija so Gospod. Kako i
`rtvata i gozbata ima edno tipi~no zna~ewe
prefigurirajki Sveto Euharistie, preku koe
se osiguruva komunikacijata so Gospod na tie
koi ja primile Tajnata na Svetot Kr{tenie.
Za da bide zadr`ana komunikacijata so
Gospod, redot na `rtvuvaweto na jagneto
predviduva negovo celosno pe~ewe bez da bide
skr{ena nekoja negova koska koga se jade.
Nekr{eweto na koskite bilo po~ituvano od
rimskite vojnici koi ne mu gi iskr{ele
stapalata na Spasitelot koga bil Raspnat na
Krst: Se slu~i ova za da bide po~ituvano toa
{to e zapi{ano vo Svetoto pismo. Nema da mu
se zdrobi nitu edna koska.(Joan 19,36). Ako vo
stariot testament se slave{e preku gozbata
posinuvaweto na Izrael od strana na Gospod,
a pak preku nekr{eweto na koskite,
ozna~uvalo za~uvuvawe na edinstvotona
narodot vo pogled na edinstvoto so Gospod,
ovie predviduvawa se doneseni vo Noviot
Testament preku `rtvata na Golgota.
@rtvata na Veligdenskoto jajce
preku svojot dvoen aspekt - `rtvuvawe za bri
{ewe na grevovite i kako `rtva za mir ili za
zadr`uvawe na vrskata so Gospod ostanuva
najtipi~na od `rtvuvawata vo Stariot Zavet.
Toa go prefigurira Hristijanskiot Veligden
koe stoi vo osloboduvawe na ~ove{tvoto od
robijata na pradedovskiot grev i obovuvawe
na vrskata pomegu kreaturata i Kreatorot.
Ako vo Stariot Zavet Gospod intervenira za
osloboduvawe od pod egipetskoto ropstvo, so
navr{uvawe na vremeto ke ja napravi istata
rabota za celoto ~ove{tvo koe go izbavuva od
robijata na satanata. Vo osnovata na
Judejskiot
Veligden
se
sostoi
osloboduvaweto
od
vidlivata
robija,
Hristijanskiot Veligden, izbavuvawe od
nevidlivata robija. Poradi ovoj motiv
postojat razliki pomegu na~inite na
praznuvawe i vo pogled na vremeto na nivnoto
donesuvawe. Na toj na~in `rtvuvaweto na
jagneto e doneseno pomegu dvete ve~eri, a pak
`rtvata na Spasitelot pred ovoj voobi~aen
moment. Ovaa razlika ne bila po~ituvana od
prvite Hristijani koi go slavele Veligden
slavejki go na ista data so Judistite, no so
vremeto ke se po~ituva nedelata na Svetoto
Voskresenie na edna data koja ne e identi~na
so denot 14 Nissan.
Sreken Veligden!
Hristos Voskrese!
Parvulesku Elena Daniela
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CONŢINUT :

a văzut Ioan pe Iisus venind către el şi a zis: Iată
Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul
lumii.” ( Ioan 1, 29), care s-a jerfit pentru
iertarea păcatelor întregii omeniri şi pentru
împăcarea acesteia cu Dumnezeu.
Sărbătoarea Paştilor cuprinde 2
momente: jertfa de curăţire a păcatelor prin
turnarea sângelui ca şi la celelalte sacrificii
sângeroase; ospăţul pascal care simbolizează
comuniunea cu Dumnezeu. Ca şi jertfa pascală,
ospăţul are un înţeles tipic prefigurând Sfânta
Euharistie, prin care se asigură comuniunea cu
Dumnezeu celor ce au primit Taina Sfântului
Botez. Pentru a fi păstrată comuniunea cu
Dumnezeu, rânduiala jertfei mielului pascal
prevedea frigerea lui în întregime şi nezdrobirea
oaselor lui, când se consuma. Nezdrobirea
oaselor a fost respectată de soldaţii romani care
n-au zdrobit fluierele picioarelor Mântuitorului
răstignit pe Cruce: „Căci s-au făcut acestea, ca
să se împlinească Scriptura: „Nu I se va zdrobi
nici un os”.” (Ioan 19, 36). Dacă în Vechiul
Testament prin ospăţul sacrificial se serba
înfierea lui Israel de către Dumnezeu, iar prin
nezdrobirea oaselor, era simbolizată unitatea şi
integritatea poporului în vederea păstrării
unităţii cu Dumnezeu, aceste preînchipuiri sunt
aduse în Noul Testament prin jertfa de pe
Golgota.
Jertfa mielului pascal cu aspectul său
dublu – de jertfă pentru ştergerea păcatelor şi ca
jertfă de pace sau de păstrare a legăturii cu
Dumnezeu rămâne cea mai tipică dintre
sacrificiile Vechiului Testament. Ea
prefigurează Paştile creştin care stă în legătură
cu eliberarea omenirii de sub robia păcatului
strămoşesc şi refacerea legăturii dintre Creator şi
creatură. Dacă în Vechiul Testament Dumnezeu
a intervenit pentru eliberarea israeliţilor din
sclavia egipteană, la „plinirea vremii” va face
acelaşi lucru pentru întreaga omenire pe care o
mântuieşte din robia satanică. La originea
sărbătorii Paştelui iudaic stă eliberarea dintr-o
robie văzută, la cea a Paştelui creştin, mântuirea
dintr-o robie nevăzută. Din acest motiv există o
deosebire între modul de a fi sărbătorite şi cu
privire la timpul aducerii lor. Astfel, jertfa
mielului pascal a fost adusă între cele 2 seri, iar
jertfa Mântutorului înainte de momentul acesta
obişnuit. Această deosebire nu a fost respectată
de primii creştini care serbau Paştile lor la
aceeaşi dată cu iudeii, însă, cu timpul, se va
respecta duminica Sfintei Învieri la o dată care
nu este identică cu ziua de 14 Nissan.
Paşte Luminat! Hristos a înviat!
Pîrvulescu Elena Daniela
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