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Reporter: A început în România prosesul
de modificare a Codurilor — civil, penal 1i
codurile de procedur2 ?
Liana Dumitrescu: În ultimii 10 ani
Parlamentul României a încercat s; modifice Codul
civil <i Codul penal al României, actualul Cod civil
fiind în vigoare de la 1864. Legisla=ia României î<i
are inspira=ia din dreptul francez care provine din
dreptul roman, practic avem un drept de origine
romanic;.
R: Au mai modificate aceste Coduri pân2
acum ?
L.D.: Codurile au fost modificate de-a lungul
timpului, în primul rând în perioada comunist; când
au fost anulate <i modificate anumite elemente ca de
exemplu zestrea, în materia c;s;toriei <i a fost
introdus regimul matrimonial de bunuri comune al
so=ilor, iar dup; Revolu=ie au intervenit numeroase
corect;ri legate de modernizarea vie=ii civile.
R: Era necesar2 elaborarea de noi Coduri
în acest moment ?
L.D.: Necesitatea adopt;riii unei noi legisla=ii
a devenit din ce în ce mai important; <i mai actual;,
ea s-a impus datorit; numeroaselor modific;ri
legislative necesare, existen=ei unui Cod civil invechit
care ridica cutuma sau obiceiul p;mântului la rang de
lege <i care face ca orice nou; îni=iativ; legislativ; s;
fie greu de pus în practic;. Astfel au existat mai
multe încerc;ri de a modificare a Codurilor—penal <i
civil, vreau s; amintesc c; to=i ultimii mini<tri ai
justi=iei au produs propriile lor coduri <i propriile lor
versiuni, Rodica St;noiu, Monica Macovei, C;t;lin
Predoiu, fiecare a
produs un sistem de
Coduri.
R:
Ce
Coduri sunt puse
în discu3ie acum la
Parlamentul
României ?
L.R.: Codul
civil,
Codul
de
procedur;
civil;,
Codul penal, Codul
de
procedur;
penal;. Avem un
sistem de coduri
scris de profesorii
de la Facultatea de
drept a Universit;=ii
Bucure<ti,
în
colaborare
cu
profesori de drept
din
alte
centre
universitare, sistem
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de coduri asumat de c;tre Ministerul Justi=iei condus
de c;tre C;t;lin Predoiu. Guvernul Boc a transmis
aceste proiecte c;tre Parlament pentru a dezbate în
regim de urgen=; proiectele <i care a constituit o
comisie special; care s; analizeze <i s; dezbat;
aceste coduri.
R: Ce ne pute3i spune desre comisia care
dezbate modificarea Codurilor ?
L.R.: Comisia este format; din 25 de
membrii, este condus; de Daniel Buda în calitate de
pre<edinte (el fiind <i pre<edintele Comisiei Juridice
din Camera Deputa=ilor), vicepre<edinte este Victor
Ponta, iar secretarul acestei comisii sunt eu, Liana
Dumitrescu, reprezentantul etniei macedonene în
Parlamentul României. Aceast; Comisie lucreaz; la
rândul ei dou; subcomisii: subcomisia de Cod Penal
<i subcomisia de Cod Civil. Eu fac parte din
subcomisia de Cod Civil care este condus; alternativ
de c;tre pre<edintele întregii comisii, Daniel Buda <i
de c;tre mine.
R: Ce înseamn2 s2 fii membru în Comisia
pentru modificarea Codurilor ?
L.R.: Este o mare onoare pentru mine ca
deputat, dar <i ca profesionist s; fac parte din
aceast; comisie, s; particip la conducerea lucr;rilor
pentru c; este o comisie care se organizeaz; odat;
la nu <tiu câ=i ani, de pild; acum s-a organizat o
dat; la 150 de ani <i este pentru orice profesionist o
onoare s; modifice via=a civil;, via=a juridic; a
României pentru zeci de ani.
R: Ce modific2ri aduc aceste noi Coduri în
via3a de zi cu zi a fiec2ruia ?
L.D.: Nout;=ile aduse de coduri sunt multe <i
sunt unele dintre ele care vor avea inciden=; direct;
major; asupra vie=ii noastre de zi cu zi. De exemplu,
to=i <tim c; în România exist; regimul bunurilor
so=ilor, care este unul de egalitate, adic; so=ii au
acelea<i drepturi asupra tuturor bunurilor din via=a lor
f;r; s; existe nici un fel de diferen=iere în ceea ce
prive<te provenien=a bunurilor – cine aduce banii,
cine nu aduce banii. Prin modific;rile aduse Codului
civil acum exist; ca <i în celelalte state ale Europei
sau ca <i în America, posibilitatea ca so=ii s; opteze
înaintea c;s;toriei dac; vor avea un regim comun al
bunurilor sau un regim separat al bunurilor, practic
fiecare poate s; opteze dac; î<i p;streaz; propria sa
avere sau o pune în comun cu cel;lalt. Este
important pentru c; exist; libertatea individului de
a-<i decide propria soart; <i propria soart; în cadrul
familiei <i este un lucru important ca legea s;-=i dea
=ie posibilitatea s; alegi tu, s; fi cel care poate avea
aceast; op=iune.
R: Mai exist2 1i alte modific2ri în Codul
civil ?
L.D: Exemplul dat mai înainte este un
exemplu uzual care va avea inciden=; imediat în
via=a oamenilor dar mai sunt foarte multe exemple de
modific;ri mai pu=in importante sau de mai mic;
inciden=; cum este cea legat; de c;s;torie. Sunt
modific;ri care se fac <i la capitolul mo<tenire <i la
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capitolul obliga=ii <i la capitolul drepturi reale, acestea
nu atât de dramatice <i nu atât de vizibile precum
regimul bunurilor întro c;s;toire.
R: Pe ce principii se bazeaz2 modificarea
Codurilor ?
L.D.: În cadrul procesului civil principiul dup;
care ne ghid;m pentru a modifica codurile este acela
de a u<ura procesul civil, de a u<ura accesul
cet;=eanului la instan=;, de a avea o judecat;
corect;, cât mai scurt; <i reparatorie, adic; orice
daune pe care le are un individ s; poat; fi reparate.
Acestea sunt principii pe care se bazeaz; <i Codul
civil <i Codul de procedur; civil; - un om c;ruia i-a
fost cauz;t; o daun;, aceasta s; fie reparat; în
integralitate.
R: Exist2 dezbateri aprinse în Comisia de
modificare a Codurilor ?
L.D.: Sunt teme pe marginea c;rora
dezbaterea este aprins; <i unde exist; pozi=ii <i
solu=ii uneori diferite. De exemplu în cazul repar;rii
prejudiciului celui care agreseaz;. Din punctul meu
de vedere eu cred c; o persoan; care con<tient î<i
asum; rolul de agresor, trebuie s; suporte toate
consecin=ele, inclusiv acela de a nu fi desp;gubit în
cazul în care p;=e<te o daun; <i <tim exemple
celebre de legitim; ap;rare în care agresorul a fost
r;nit sau împu<cat. Cred c; dac; vrei s; fi agresor
trebuie s;-=i asumi riscul producerii unui asmenea
lucru <i cred c; este o chestiune de politic; pe care
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trebuie s; ne-o asum;m cu to=ii. Nu <tiu care va fi
pozi=ia final; a parlamentului în aceast; chestiune,
dar este un punct de vedere pe care-l voi sus=ine.
R: Ce alte probleme se mai dezbat în
Comisia de modificare a Codurilor ?
L.D.: O alt; problematic; important; pentru
noi este cea legat; de capacitatea de exerci=iu
restrâns;. Exist; opinia conform c;reia capacitatea
de exerci=iu ar trebui s; fie la o vârst; mai mic; sau
la o vârst; mai mare. Poate c; 18 ani este prea mult
sau poate prea pu=in <i este o tem; de discu=ie pe
marginea c;reai s-ar putea discuta foarte mult.
Deocamdat; capacitatea de exerci=iu a r;mas la 18
ani îns; sunt de p;rere c; tinerii ar trebui s; aib;
dreptul în unele situa=ii s; ia unele decizii mai
devreme de 18 ani, iar în alte materii unde pot da
dovad; de imaturitate ar trebui ca capacitatea de
exerci=iu s; se mute undeva în jurul vîrstei de 21 de
ani, dar subliniez numai în anumite situa=ii strict
reglementate de lege.
R: Modificarea Codurilor va 3ine seama de
modific2rile
sociale
aduse
de
evolu3ia
tehnologic2 ?
L.D.: Un alt lucru important de dezb;tut ar fi
modalitatea prin care vom reu<i s; implement;m în
coduri schimb;rile vie=ii sociale, ale modernit;=ii de
fapt, ale tehnologiz;rii vie=ii întrun cuvânt. Este foarte
important momentul în care schimb;rile din via=a
civil; vor ajunge s; fie reflectate de c;tre Codul civil.
Dac; pân; în trecutul apropiat via=a public; <i
coresponden=a se întâmplau în mod tradi=ional ca
acum o sut; de ani – po<t;, <.a.m.d, ast;zi întâlnirile,
uneori daunele, uneori prejudiciile, uneori câ<tigurile,
chiar <i contractele <i vânz;rile se pot face prin
internet care r;mâne o zon; greu controlabil; <i pe
care noi trebuie s; o „prindem” <i s; o reflect;m în
coduri, pentru c; ea exist; <i trebuie ca legea s; se
muleze realit;=ii, nu realitatea trebuie distorsionat; de
a<a manier; încât s; corespund; unei legi. Nu putem
s; împiedic;m progresul <i nici tendin=a oamenilor de
a progresa pentru simplul motiv c; noi nu avem
capabilitatea de a reflecta acest lucru în lege. Este o
mare dezbatere pe aceast; tem; <i de asemenea o
provocare, un obiectiv important care trebuie
îndeplinit.
R: Internetul poate aduce 1i el în sine
modificarea Codurilor ?
L.D.: De exemplu, pân; nu demult -pân;
acum 10 ani, executarea se f;cea ca acum 150 de
ani. Adic; se spunea în Codul de procedur; civil; c;
executorul trebuie s; mearg; în sat <i s; strige în
gura mare, s; bat; toba <i s; anun=e c; se face
executarea. V; pute=i închipui în secolul XXI, în
epoca internetului cum vine executorul întrun cartier
din Bucure<ti <i bate toba <i anun=; c; se face
executarea. Evident c; procedura este mult dep;<it;
de timpuri <i c; schimbarea trebuie s; fie major;.
Poate c; acum procedura execut;rii n-ar trebui
anun=at; nici prin afi<are pe locuin=a respectivului
pentru c; iar;<i nu are nici un fel de utilitate, nici prin
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anun=uri prin pres;, ci poate mai degrab; ar trebui
f;cut pe internet pe un site specializat în execut;ri
administrat de c;tre Ministerul Justi=iei <i care s;
poat; fi accesat de orice om interesat. De aceea am
spus c; trebuie s; existe o reflectare a tehnologiei <i
a evolu=iei sociale <i în legisla=ie <i în evolu=ia
legisla=iei.
R: Cîte articole trebuie s2 dezbate3i ?
L.D.: Exemplele prezentate mai sunt
reprezint; numai cîteva dintre modific;rile pe care
Codul civil le va avea. Codul civil are 2.672 de
articole <i în aceast; faz; se afl; în dezbatere pentru
Senat, adic; aceast; comisie special; prime<te
amendamentele senatorilor, le ia în dezbatere <i ele
se vor duce în Senat pentru dezbaterea senatorilor –
asta se va întâmpla pân; pe 15 mai - urmând ca
dup; aceea s; intre în dezbatere la Camera
Deputa=ilor, unde într-o scurt; perioad; de timp,
Codurile vor trebui s; treac; prin plenul Camerei
Deputa=ilor.
R: Ce ne pute3i spune despre comisie în
sine ?
L.D.: Munca acestei comisii este uneori
uria<; <i ingrat;, uria<; pentru c; programul este în
fiecare zi de la 9 diminea=a pân; la 8 seara <i uneori
ingrat; pentru c; oricât ai încerca s; faci lucrurile s;
ias; bine sau s; aib; o influen=; benefic; asupra
societ;=ii nu po=i s; faci astfel încât s; fie perfect
pentru toat; societatea civil;. Întodeauna va exista o
zon; social; care va fi dezavantajat; sau care nu va
fi reglementat; în cel mai fericit mod <i în toate
acestea trebuie s; existe o op=iune <i este dificil s;
alegi între un bine mare pentru o categorie social; <i
un bine mare pentru alt; categorie social;. Practic
avem de ales între mai multe categorii de bine
fiecare cu influen=a lui <i deci solu=iile sunt dificile
uneori.
R: Cî3i membrii are subcomisia al c2rui
secretar sunte3i ?
L.D.: Subcomisia de Cod civil are 13 membrii
c;rora li se al;tur; la dezbateri reprezentan=i ai
Consiliului Legislativ, ai Consiliului Suprem al
Magistraturii, ai Ministerului de Justi=ie <i profesorii
universitari de la Facultatea de Drept a Universit;=ii
Bucure<til care au elaborat, au scris aceste modific;ri
legislative, aceste proiecte de coduri. A<tept;m ca la
aceste dezbateri s; participe <i reprezentan=i ai unor
organiza=ii profesionale.
Nu ar strica ca
reprezentan=ii unor asocia=ii profesionale cum ar fi
Asocia=ia Barourilor din România sau asocia=ii ale
judec;torilor s; participe activ la aceste dezbateri, nu
s; trimit; scrisori sau câteva note pe o foaie de
hârtie. Pân; în acest moment Uniunea Notarilor din
România particip; în mod activ la dezbateri <i sunt
prezen=i la fiecare <edin=; – îi felicit pentru
perseveren=; <i pentru faptul c; î<i urm;resc propria
legisla=ie în modul acesta eficient <i mi-a< dori ca tot
ceea ce înseamn; via=; juridic; în România s;
participe la <edin=ele acestei comisii <i s; ne sprijine
în a g;sii solu=ii la problemele ridicate de proiectele
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codurilor într-un mod eficient pentru întreaga
societate <i într-un mod corect pe termen lung,
pentru c; sunt legi care nu sunt scrise pentru 1 an, 2
ani sau 10 ani, sunt legi care se scriu pentru 50 de
ani, pentru 100 de ani, de ce nu pentru 150 de ani.
R: În încheiere ce dori3i s2 transmite3i
cititorilor no1tri ?
L.D.: A fost o introducere în via=a elabor;rii <i
modific;rii Codurilor
- civil, penal <i proceduri
urmând ca în num;rul urm;tor s; v; fac o trecere în
revist; a principalelor idei <i schimb;ri care se vor
produce în via=a noastr; a tuturor odat; cu intrarea în
vigoare a acestor noi legi de importan=; major;.
Sfintele Pa<ti s; v; aduc; s;n;tate <i lumin; în
suflete ! Hristos a înviat !
Laura Rogobete

CULTURA MACEDONEAN7
ÎN ROMÂNIA
Ast;zi 03 aprilie 2009 la ceasurile amiezii în
frumoasa bibliotec; a ora<ului Pite<ti (ora< având
aproximativ 200.000 de locuitori), ora< industrial
situat la aproximativ 120 de km de capitala Bucure<ti,
s-a desf;<urat lansarea c;r=ii care l-a avut drept
autor pe fostul ambasador al Republicii Macedonia
La Paris, Iordan Plevne<, cunoscut scriitor <i
dramaturg.
Traducerea în limba român; a fost realizat;
de prof. Nicolae Florentin Petri<or de la universitatea
din localitate iar drept sus=in;tori proiectul a avut
Consiliul Jude=ean Arge<, Biblioteca „Dinicu Golescu”
<i Asocia=ia Profesorilor de Limb; Francez; din
Arge<.
Pentru iubitorii artei scrisului care au umplut
pân; la refuz sala bibliotecii cuvântul de deschidere a
fost
adresat
de
directorul
bibliotecii
<i
vicepre<edintele Consiliului Jude=ean Arge<, prof. Dr.
Florin Grigore Teci;u în calitate de coordonator al
proiectului. Cu vorbe alese la adresa importan=ei
acestui eveniment care leag; la înalt nivel cultural
Pite<tiul de Republica Macedonia s-a adresat
auditoriului <i primarul ora<ului, domnul Tudor
Pendiuc. Despre carte, despre mesajele autorului
Iordan Plevne<, despre gândurile <i ideile sale a
vorbit traduc;torul, prof. Petri<or. La acest eveniment
în calitate de invita=i speciali au participat Excelen=a
Sa domnul Liupcio Arsovski ambasadorul Republicii
Macedonia la Bucure<ti, domni<oara Liana
Dumitrescu, deputatul minorit;=ii macedonene în
Parlamentul României care este <i vicepre<edintele
Asocia=iei Macedonenilor din România <i membri ai
comunit;=ii macedonene. Scriitorul Iordan Plevne< a
fost înso=it la manifestare de c;tre domnul Deian
Proicovschi – pre<edintele MOT (Meghiunarodna
Rabotna Organiza=ia - Organiza=ia Interna=ional; a
Muncii) <i domnul Vanghelov de la universitatea
pentru studii audiovizuale.
Despre întreaga activitate a lui Ple<ev, ca
dramaturg, gânditor, creator, profesor <i bun
- Interviu ; Cultura macedonean
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cunosc;tor al literaturii macedonene, care s-a afirmat
în special în Fran=a unde a locuit <i lucrat vreme
îndelungat; <i unde pentru un mandat a fost
ambasador, mul=i ani prezent <i adulat ca autor <i în
alte =;ri, a vorbit ambasadorul Arsovschi. Acesta

printre altele a vorbit <i despre
importan=a
leg;turilor
culturale
macedoneano-române care al;turi
de întrep;trunderea evenimentelor
istorice petrecute acum câteva
secole,
muzica
de
sorginte
religioas;, cele dou; biserici
ortodoxe, crea=ia popular;, filmul <i
în mod special literatura, toate
acestea, confirm; marea prietenie
ce leag; Macedonia <i România.
Deputata Liana Dumitrescu a vorbit
despre leg;turile dintre Macedonia
<i România <i istoricul migra=iei
macedonene în România.
F;când o alegere inspirat;,
Plevne< scriitorul a însufle=it
auditoriul cu o explica=ie având
calitatea unicit;=ii asupra leg;turii
dintre cei mai de vaz; autori
macedoneni, francezi <i români <i a imaginii create la
nivel colectiv <i individual de c;tre ace<tia asupra
viitorului <i asupra lumii culturale în general. Un
num;r mare de participan=i la eveniment au a<teptat
pentru a primi o dedica=ie <i un autograf de la
scriitorul Plevne< pe coperta c;r=ii sale „A opta
minune a lumii”, acum tradus; <i în limba român;.
Lansarea s-a bucurat de un real interes în
mass media româneasc; scris; <i electronic;.
Marjan Mihajlov
- Cultura macedonean
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În fiecare an într-o zi sfânt; de duminc;,
dup; S;pt;mâna Patinilor <i înainte de S;pt;mâna
Luminat;, etnicii macedoneni din România, oriunde
ar fi ei risipi=i se strâng la casele <i la familiile lor
pentru a s;r;b;tori strân<i
lâng; masa iubirii Învierea <i
pentru a vesti într-un glas
„Hristos a Înviat !”.
Pentru
c;
nicio
s;rb;toare nu este mai
frumoas; decât cea petrecut;
al;turi de familie, macedonenii
se întorc întodeauna cu ocazia
Sfintelor S;rb;tori de Pa<te în
sânul familiei al;turi de cei
dragi.
Prin
extrapolare
Asocia=ia Macedonenilor din
România de s;rb;tori este
prezent; acolo unde se
g;se<te familia sa extins;, cea
a etnicilor macedoneni din
România.
Ca în fiecare an
Sfintele S;r;tori de Pa<te au
strâns
laolalt;
etnicii
macedoneni.
Conducerea
Asocia=iei Macedonenilor din
România a oferit ca în fiecare
an momente de neuitat <i
tradi=ionalele daruri acelora
dintre macedoneni care au fost
prezen=i la sediile flialelor din
toat; =ara. Cu mic, cu mare macedoneniii din
România au gustat din bucuria momentelor speciale
cât au fost împreun; <i s-au gândit împreun; la
Hristos care prin jertfa sa i-a adus pe to=i cre<tinii mai
aproape de Tat;l Dumnezeu.
Hristos a înviat !
Marjan Mihajlov

'  '#



 

AM ÎNGENUNCHIAT

@  
"    
     
(   .

În seara aceasta
Am îngenuncheat
În fa=a unei flori
Ce radia via=;.

'       
'   
&    _  
"     .

Mirosea a nemurire,
M; mângâia <i alinta
Cu culorile ei astrale
Alunecând pe obrazul meu.

  



 ; 

 - Între macedoneni; Am îngenuncheat
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(    
?      
#    .

Aducându-mi pacea
De care aveam nevoie
qi parfumul dezmierd;rii
Ce împrosp;ta aerul.

*      
    
&    
+ .

Toate florile din lume
Îi =ineau companie.
Î<i unduiau tulpinile
Ml;dioase <i armonizate.

    #
 
(    
     
`     

Covorul verde se înv;lura
Ca valurile m;rii
P;s;rile pluteau privind
Vaporul plin de via=;.

&  
 
& 
   
&    
(    .

Se unesc cu cerul
Cu zarea înfl;c;rat;
Cu razele Soarelui
Ce mângâie tot P;mântul.

* 

&    
& !    
    .

Florile sunt pline
De putere <i lumin;
De dragoste <i iubire,
Ce d;ruiesc frumuse=e pur;.

      
&   ,   ,
@   ,
  

De a< putea în=elege
Cu cine vorbesc, ce spun,
De unde vin aici,
La mine în suflet.

" _   $ ,
"    
"       
"   &

D;runindu-se stelelor
Lunii în noapte,
Zorilor, apelor curg;toare,
qi Soarelui ve<nic.

"    
     
    
  .

Ging;<ia florilor apar=ine
Îngerilor cerului
Purpurei zilei
qi viselor mele.

(  


2009

Constantina Dumitrescu
2009

     
, 8   
 86—;  
86  , 

SFINTELE PA9TI ÎN TRADI<IA
BIZANTIN7 – ASPECTE
SPIRITUALE 9I SOCIALE

        
   ,
     
      
   
 
 ,     #    
   *        
    !   
    
   ,      ,
            
$        .     

Pentru etnicii macedoneni din România ca de
altfel <i pentru români, Sfintele Pa<ti în tradi=ia
bizantin;, ar p;rea, la prima vedere, nu atât de pline
de necunoscut, deoarece ca ortodoc<i ce suntem <i
lega=i biserice<te din cele mai vechi timpuri pân;
ast;zi de Patriarhia Constantinopolului, ce reprezint;
prin excelen=; tradi=ia bizantin;, am tr;it-o din plin,
ne-am n;scut în ea <i ne-am obi<nuit cu ea, încât
ne-a devenit ca o a doua natur;. În fond, a<a <i este,
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c;ci am mo<tenit caracteristica de baz;,
 ,         
caracteristica bizantin; a Pa<tilor, anume aceea de a
      
 ,    
fi cea mai mare s;rb;toare cre<tin;, cu cinstirea
  #      ,   
corespunzatoare care decurge din aceasta. Timp de
          .   
dou; milenii de via=a cre<tin; pe p;mânt
     #     
macedonean <i pe p;mânt românesc Pa<tile au fost
    
  
 
centrul s;rb;torilor din calendarul anual.
         .
Cei aproape 50 de ani de domina=ie
          
comunist; au afectat destul de mult cinstirea care se
50   ! 
   
d;dea alt;dat; Pa<tilor. Din fericire, genera=iile de
     . 
$   
macedoneni <i de români care au cunoscut <i au
       ,     
men=inut, chiar în condi=ii vitrege, tradi=iile cre<tine
    
 
#   
vechi n-au fost lichidate complet, încât acestea au
         ,    $
putut face leg;tura de la trecut, la prezent <i viitor, <i
          
apoi le-au transmis <i celor tineri, care nu le mai
 ,       
 
<tiau în adev;rata lor însemnatate. Tradi=ia se
        
transmite din genera=ie în genera=ie, devenind o
         .
tr;s;tur; specific; a unei popula=ii; de aceea este
% 
        
greu de scos din via=a oamenilor. În procesul de
$            
transmitere a tradi=ilor pascale un rol important l-au
       .     
jucat în cadrul comunit;=ilor
  !

macedonene
membrii
de
      Constantin cel Mare
vîrsta a treia din cadrul ei, <i
     
   
în special aceia care nu au
 


p;r;rsit comunitatea rural; în
       
care s-au n;scut.
   
 

Trebuie precizat, din

 
capul locului, c; tradi=ia
.
bizantin;, constituit; în cadrul
%  
 
imperiului
fondat
de
     ,
Constantin cel Mare, în al
     
III-lea deceniu al secolului al
( 

 
IV-lea, prin zidirea unei noi
    4  , 

capitale a Imperiului roman pe

 

locul vechiului ora< Byzantion,

 
 
între anii 324-330, numit;
     
Constantinopol
<i
apoi
 
 
,
deplasarea
centrului
de
  324-330   

greutate al lumii vechi de la
( 

Roma aici - a preluat vechile

  
datini
pascale
apostolice
       
cristalizate în secolele I-III, pe
 
  
care le-a dus mai departe <i
 
  
le-a des;vâr<it.
      1-3
În tradi=ia apostolic; <i a

     
P;rin=ilor din secolele I-III, Învierea Domnului
.
constituia piatra de temelie a credin=ei cre<tine. În
         
literatura teologic; a primelor secole, problemele

1-3
 ,

 
) 
legate de importan=a Pa<telui au fost abordate de
       #     . 
diver<i P;rin=i ai Bisericii. Numeroase scrieri pascale
           
ori alte lucr;ri l;muresc diferite aspecte ale Pa<telui
        
 
din Vechiul Testament, dar mai ales din Noul
     *  ".
Testament, subliniind superioritatea acestuia din
+             
urm; asupra celui dintâi. Un lucru asupra c;ruia se
          & 
insista mult în primele veacuri, în leg;tur; cu
 ,      "  ,  $
Învierea, este atotputernicia lui Dumnezeu.
      "  . "   
Pentru c; nici o s;rb;toare cre<tin; din
           ,  
cursul anului nu este mai important; ca aceasta,
 
 ,    $ ) .
în=elegem de ce exist; numeroase reglement;ri
"           
canonice care vin s; precizeze modalit;=i de
  
  
 ,  
preg;tire pentru întâmpinarea Pa<telor sau care s;
           
     - Patele bizantin



12 - Pagina 12

MACEDONEANUL - 

prevad; m;suri împotriva celor care le-ar serba la
         
alt; dat; decât cea stabilit; pentru întreaga Biseric;.
   
   
    
În ce priveste data de s;rb;torire, au r;mas
         
valabile, în cadrul Imperiului bizantin hot;rârile
    * .
Sinodului I ecumenic de la Niceea (325), potrivit
       ! ,
c;rora Pa<tile trebuie s; fie cinstite în prima
      
duminic; dup; echinoc=iul de prim;var; (21 martie),
     2    & 
dup; luna plin; <i s; nu cad; niciodat; în aceea<i zi
"  (325)   
    
cu Pa<tele iudaic.
          
Cele mai importante canoane îns; sunt cele
(21  ),   
     
privitoare
la post <i rug;ciune, obligatorii înainte de
       H  
 .
Sfintele
Pa<ti.
Obligativitatea postului mare este
"



indicat; pentru to=i cre<tinii <i
      
acestea
devin mai aspre
,
 
Biserica Sf. Sofia din Istambul (fost
pentru
monahi,
c;ci lor nu le
Constantinopol)
 
 .
este
permis
decât s;








  

(



)
m;nânce
o
dat;
pe
zi, dup;
   
 
vecernie,
iar
meniul
este
#    

redus
la
legume
f;r;
      , 
untdelemn.

   
Alte canoane de data
       
aceasta nescrise sunt cele
      .
ale
ceremonialului
 

bisericesc, al implic;rii celor
 


mai sus-pu<i reprezentan=i
    
de sex b;rb;tesc ai vie=ii

,


laice la cel mai înalt nivel al
     

desf;<ur;rii
acestei
      
s;rb;tori. Constantinopole,
  


ca ultim bastion al culturii
     .
bizantine a dat un fast
( 
,
 
aparte s;r;btoririi Sfântelui
   
 

Pa<te. În aceste momente
  
 
puteau fi observate bog;=ia
       
<i opulen=a ultimului mare
 .    
imperiu
cre<tin
prin
 
  
ve<tmintele cu care erau
     
îmbr;ca=i participan=ii, prin
  
 
m;rimea <i bog;=ia darurilor
#   
 ,
f;cute, a daniilor <i a

  
 
impresionantei m;rimi a procesiunilor unde
 
 
 
   
participau al;turi de înaltul cler, împ;ratul <i cei mai
           
înal=i demnitari imperiali. Darurile cel mai des
 
 
 
  
întâlnitre în aceast; perioad; erau crucile executate
  

 
  
din aur <i argint masiv împodobite cu pietre
 
 . "    
pre=ioase.
   
       
Redac=ia
 !.
  


  
& 
4  .. .
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ÎNTÂLNIRILE S7PT7MÂNALE
LA SEDIUL A.M.R. CRAIOVA

>'    2000   
              
  29   11 , 
 $     ( ,    
     
     .
       
(        
  
        ! 
      ,    


AMR, înfin=at în anul 2000 la ini=iativa unui
grup de macedoneni inimo<i, a reu<it pân; în prezent
înfin=area a 29 de filiale în 11 jude=e, aici fiind inclus
<i ora<ul Craiova, ora< în care activitatea asocia=iei
este în continu; cre<tere.
Printre activit;=ile de baz; ale filialei din
Craiova se num;r; cursurile de limba macedonean;
<i cele de cunoa<tere a obiceiurilor tradi=iei
macedonene, aici fiind vorba în primul rând de partea

     ;   - Patele bizantin ; Întâlniri
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artistic;, folclorul macedonean, cursurile =inându-se
în noul sediu din strada Fra=ii Gole<ti nr 11.
În ceea ce prive<te partea de însu<ire a
cuno<tin=elor de limb; macedonean;, preg;titea este
asigurat; de Jadranka Angelovska, cadru didactic al
Facult;=i de Litere din Craiova, cursurile =inându-se
s;pt;mânal, în fiecare zi de mar=i cu începere de la
ora 16.
Partea artistic; a proiectului are la baz;
Ansamblul Son=e, coregrafia fiind asigurat; de
îndrum;torul
Dr;gotescu
Dan,
cursurile
desf;<urându-se în fiecare zi de joi cu începere de la
ora 16. Aceste activit;=i primordiale ale Asocia=iei din
Craiova sunt supervizate îndeaproape de pre<edinta
Asocia=iei Macedonenilor din România doamna
Constantina Dumitrescu, dovad; stau <i vizitele sale
frecvente, ocazie cu care se analizeaz; activitatea
filialei din Craiova a A.M.R..
Dumitrescu Livia Cristina

  (  
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GHIORGHE IVANOV NOUL
PRE9EDINTE AL
MACEDONIEI

'   @+&2  ' ,
Misiunea OSCE în Macedonia, Oficiul pentru
(            
Institu=ii Democratice <i Drepturile Omului (OSCE/
(@+&2/@?Y),
ODIHR),
Adunarea
   
Parlamentar; OSCE (AP/
   @+&2 (@+&2/
OSCE)
<i
Adunarea
>)     
Parlamentar; a Consiliului
   &  
Europei (APCE) au declarat
2  (>*2)  
la conferin=a de pres; de



luni 23 martie c; primul tur
    23-  
al alegerilor preziden=iale <i
    

municipale din Macedonia
     

care s-a desf;<urat pe data
 
 

de 22 martie 2009 "a
'  „  
respectat
majoritatea
 $ 
  
criteriilor interna=ionale".
 “.
Ziua alegerilor a fost
? 
 
pa<nic;, iar alegerile au fost
   ,   
"bine gestionate", au afirmat
  „ 
   “,
ace<tia. Procesul de votare,
   .    
în pofida unor "nereguli
 ! ,     
procedurale", a fost "în
„   
general bine gestionat".

  “
 
Congresul
Autori„      “.
t;=ilor Locale <i Regionale
(


Noul preedinte macedonean împreun cu
din
cadrul
Consiliului
  

soia
European,
care
a
   &  
        monitorizat alegerile locale,
2 ,  
  

<i asocia=ia civic; MOST
 
 ,
("Pod"), care monitorizeaz;
 . &   
în mod tradi=ional alegerile
   '@&%,      
<i care a desf;<urat cel mai mare num;r de
 


      
observatori de pân; acum la un scrutin macedonean
\       '  - 3 750 - au fost de aceea<i p;rere.
3.750.
Peter Eicher, <eful misiunii de monitorizare a
 > ,       
  :





 - Întâlniri ; Macedonia a ales
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alegerilor pe termen lung a OSCE/ODIHR, <i-a
exprimat satisfac=ia fa=; de faptul c; Macedonia a
f;cut "o serie de pa<i pe calea democra=iei". De<i
acesta este un prim pas important, OSCE/ODIHR va
monitoriza men=inerea progreselor în cel de-al doilea
tur de scrutin, a afirmat acesta.
Ambasadorul SUA în Macedonia, Philip

  

Noul preedinte al Republicii Macedonia în timpul
campaniei electorale


       
    

\     @+&2/@?Y,  
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 &&'   -   ] [    -  ,       ? --  
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Reeker, a felicitat guvernul <i comisia electoral;
pentru eforturile acestora de a organiza alegeri
corecte <i democratice. El le-a atribuit o parte din
merite aleg;torilor, pentru larga participare a
acestora. În acest fel, macedonenii "<i-au demonstrat
a<tept;rile ca cet;=eni ai acestui stat democratic", a
afirmat Reeker. De la Bruxelles, comisarul UE pentru
extindere Olli Rehn a fost de aceea<i p;rere cu
Reeker.
Vremea rea, îns;, <i-a f;cut sim=it; prezen=a
în unele zone. Viscolul de vineri <i sâmb;t; (20 <i 21
martie) a împiedicat deschiderea a 103 sec=ii de
votare localizate în mun=ii din Macedonia, astfel c;
aproximativ 12.000 de aleg;tori (mai pu=in de 1%) nu
au putut vota. Sec=iile respective au fost deschise în
al doilea tur de scrutin.
Aleg;torii macedoneni l-au ales pe profesorul
Gjorge Ivanov pentru a deveni al patrulea pre<edinte
al =;rii din 1991, de când Macedonia <i-a declarat
independen=a. Sprijinit de coali=ia de guvern;mânt
condus; de VRMO-DPMNE, Ivanov a câ<tigat
437.470 voturi, în timp ce profesorul Ljubomir
Fârcikovski, candidatul SDSM -- în mod ironic un fost
coautor al lui Ivanov - a ob=inut 252.195 de voturi,
- Macedonia a ales
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dup; num;rarea a aproximativ 97% din voturi.
Primele rezultate neoficiale ale alegerilor
locale au relevat c; VMRO-DPMNE a câ<tigat 31 de
posturi de primar în al doilea tur de scrutin (pe lâng;
cele 24 câ<tigate în primul tur de scrutin). SDSM <i
doi candida=i independen=i sprijini=i de forma=iunea
respectiv; au câ<tigat nou; posturi de primar, iar
Uniunea Democrat; pentru Integrare (DUI), opt.
Forma=iunea de opozi=ie Partidul Democrat al
Albanezilor (DPA) a câ<tigat postul de primar al unui
ora< important, Tetovo.
VMRO-DPMNE a ob=inut prim;ria capitalei,
Skopje. B;t;lii electorale înver<unate s-au purtat în
câteva ora<e majore precum Ohrid, Centar, Resen <i
Struga, unde noii primari au ob=inut victoria cu
diferen=e de numai câteva zeci de voturi.
În alegerile locale, VMRO-DPMNE a câ<tigat
23 de posturi de primar în primul tur de scrutin <i se
afl; pe primul loc în alte 16 municipalit;=i. SDSM a
câ<tigat patru posturi de primar <i se afl; pe primul
loc în 14 municipalit;=i. DUI, partidul etnicilor
albanezi din coali=ia de guvern;mânt, <i-a declarat
victoria în câteva ora<e din vestul Macedoniei.
VMRO-DPMNE a salutat rezultatul alegerilor,
afirmând c; acesta este cel mai bine organizat
scrutin din 1990, de la declararea independen=ei
=;rii. Forma=iunea a ad;ugat c; acesta este o
garan=ie a integr;rii Macedoniei în NATO <i UE <i a
dezvolt;rii sale democratice.

 - Macedonia a ales ; Calendar ortodox
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S7 ÎNV7<7M ÎMPREUN7 LIMBA MACEDONEAN7
LEC<IA 19
MOLBI, BARAWA

MOLBI, BARANIA

RUG7MIN<I, CERERI.

Kako se ~uvstvuvate ?

Caco se ciuvstvuvate ?

Cum v; sim=i=i ?

Kako se ~uvstvuva{ ?

Caco se ciuvstvuva< ?

Cum te sim=i ?

Spievte dobro ?

Spievte dobro ?

A=i dormit bine ?

Spie{e dobro ?

Spie<e dobro ?

Ai dormit bine ?

Dosta dobro, blagodaram.

Dosta dobro, blagodaram.

Destul de bine, mul=umesc.

A vie ?

A vie ?

Dar dumneavoastr; ?

Bi sakal(a) ...

Bi sacal(a) ...

A< vrea ...

- da pro{etam niz gradot.

- da pro<etam niz gradot.

- s; fac o plimbare prin ora<.

- da odam na kino.

- da odam na chino.

- s; merg la cinematograf.

- da vidam {to ima na televizija.

- da vidam <to ima na televizia.

- s; v;d programul de televiziune.

[to sakate ?

qto sacate ?

Ce dori=i ?

So {to mo`am da vi pomognam ?

So <to mojam da vi pomognam ?

Cu ce v; pot ajuta ?

Ne voznemiruvajte se.

Ne voznemiruvaite se.

Nu v; deranja=i.

Mo`am da vidam ?

Mojam de vidam ?

Pot s; v;d ?

Va{ata `elba ke bide ispolneta.

Va<ata jelba che bide ispolneta.

Rug;mintea dumneavostr; va fi
îndeplinit;.

Imate ne{to protiv ako go ...

Imate ne<to protiv aco go ...

Ave=i ceva împotriv; dac; ...

- otvoram prozorecot ?

- otvoram prozore=ot ?

- deschid fereastra ?

- pu{tam radioto ?

- pu<tam radioto ?

- pornesc radioul ?

- isklu~am televizorot ?

- iscluciam televizorot ?

- opresc televizorul ?

- izgacnam svetloto ?

- izga=nam svetloto ?

- închid lumina ?

BLAGODARNOST

BLAGODARNOST

EXPRESII DE MUL<UMIRE

Vi blagodaram mnogu.

Vi blagodaram mnogu.

V; mul=umesc mult.

Vi blagodaram.

Vi blagodaram.

V; mul=umesc.

Vi blagodaram od srce.

Vi blagodaram od sâr=e.

V; mul=umesc din inim;.

Vi blagodaram od se srce.

Vi blagodaram od se sâr=e.

V; mul=umesc din toat; inima.

Iskreno vi blagodaram

Iscreno vi blagodaram.

Sincerele mele mul=umiri.

Blagodaram isto taka.

Blagodaram, isto taca.

Mul=umesc, la fel.

Vi blagodaram mnogu na ...

Vi blagodaram mnogu na ...

V; mul=umesc pentru ...

- va{ata qubeznost.

- va<ata liubeznost.

- amabilitatea dumneavoastr;.

- va{ata pomo{.

- va<ata pomo<.

- ajutorul dumneavoastr;.

- va{eto vnimanie.

- va<eto vnimanie.

- aten=ia dumneavoastr;.

- pru`enata pomo{.

- prujenata pomo<.

- ajutorul dat.

- va{ite ~estitki.

- va<ite cestitchi.

- felicit;rile dumneavoastr;.
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- topliot priem

- topliot priem.

- primirea cald;.

- va{ata usluga

- va<ata usluga.

- seviciul f;cut.

- va{iot podarok.

- va<iot podaroc.

- cadoul dumneavoastr;.
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Vi blagodaram {to dojdovte.

Vi blagodaram <to doidovte.

V; mul=umesc c; a=i venit.

Se ~ustvuvam zadol`en.

Se ciustvuvam zadoljen.

M; simt obligat .

Mnogu qubezno od va{a strana.

Mnogu liubezno od va<a strana.

Foarte dr;gu= din partea dumneavoastr;.

Mnogu sum trognat(a).

Mnogu sum trognat(a).

Sunt foarte mi<cat(;).

Nema zo{to.

Nema zo<to.

N-ave=i pentru ce.

So zadovolstvo.

So zadovolstvo.

Cu pl;cere.

Ni{to.

Ni<to.

Nu face nimic.

Me raduva {to mo`ev da ve uslu`am.

Me raduva <to mojev da ve uslujam.

Sunt foarte mul=umit c; v-am
putut servi.

Zadovolstvoto be{e na moja strana.

Zadovolstvoto be<e na moia
strana.

Pl;cerea a fost de partea mea.
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 Pe data de 3 aprilie 2009, la Pite<ti, o delega=ie a
A.M.R. condus; de deputat Liana Dumitrescu a
participat la evenimentele culturale generate de
lansarea c;r=ii scriitorului macedonean Iordan
Plevne< - ”A opta minune a lumii”. Personalitate
polivalent; a vie=ii sociale macedonene, Iordan
Plevne<, a f;cut pe aceast; cale cunoscut; cultura
macedonean; cititorilor din România.  Pe data de
10 aprilie 2009 la sediul central al A.M.R. din
Bucure<ti a fost organizat; manifestarea cultural;
“Împreun;”, ocazie cu care au fost s;rb;tori=i <i cei
prezen=i. Evenimentul a dorit s; m;reasc; unitatea
intraetnic;, astfel de întâlniri urmând s; aib; loc lunar
în sânul A.M.R.  În perioada 11-12 aprilie la sediul
central al A.M.R. s-a desf;<urat o mas; rotund; cu
tema “Tradi=ii <i obiceiuri pascale la etnicii
macedoneni - continuitate <i transmisibilitate”.  În
perioada 16-18 aprilie la toate sediile A.M.R. au avut
loc întâlniri ale deputatei Liana Dumitrescu cu
membrii comunit;=ii macedonene în vederea preg;tirii
s;rb;toririi Învierii Domnului ocazie cu care au fost
oferite daruri simbolice conforme cu tradi=iile etniei.
În perioada 20-21 aprilie la toate sediile A.M.R. sau desf;<urat “Zilele u<ilor deschise” ocazie cu care
doritorii au putut participa în direct la s;rb;torirea
Sfintelor Pa<ti al;turi de etnicii macedoneni. La
sediul din Craiova al A.M.R. s-au desf;<urat întâlniri
ale tinerilor macedoneni în vederea organiz;rii
manifesta=iilor dedicate luna viitoare, Zilei Europei. 
La sediul din Craiova al A.M.R. a fost organizat; o
expozi=ie cu poze de costume na=ionale. Tot la
sediul din Craiova al A.M.R. au fost realizate colaje cu
alfabetul chirilic al limbii macedonene pentru a facilita
înv;=area acesteia.

   ;



   

- Limba macedonean ; Evenimentele lunii
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ÎNVIEREA DOMNULUI
Învierea Domnului reprezint; centrul de
gravita=ie <i axa lumii credincioase a<a cum o
cunoa<tem noi ast;zi. Ea este baza pe care se
sprijin; întreg edificiul religiei cre<tine, este
fundamentul credin=ei, este piatra de temelie a
spiritualit;=ii noastre. Cuvântul “Pa<ti”, “Pasca”, este
de provenien=; ebraic;, însemnând trecere. De
Sfintele Pa<ti, evreii
î<i aminteau prin
celebr;ri festive de
trecerea lor prin
Marea Ro<ie sub
conducerea
lui
Moise spre libertatea
de pe p;mântul
f;g;duin=ei, p;mânt
numit în cazul lor
Canaan.
Noi cre<tinii,
serb;m
Sfintele
Pa<ti pentru a ne
aduce aminte <i
pentru a celebra
momentul
r;scump;r;rii
neamului omenesc.
Aceast;
r;scump;rare care
are
trei
etape
cruciale dezv;luite
de Patimile, Moartea
<i Învierea lui Hristos
este cea care ne-a
adus pe noi cre<tinii
mai aproape de
Dumnezeu Tat;l. În
cadrul r;scump;r;rii, Hristos a fost cel care a luat
p;catele lumii asupra sa <i de gestul s;u ne aducem
aminte în fiecare an, pentru c; el, gestul, a fost f;cut
pentru c; era nevoie de mântuirea noastr;, a
oamenilor, din robia diavolului <i a p;catului pentru a
putea ajunge la dreapta Tat;lui. Deci noi cre<tinii
s;rb;torim trecerea de la stadiul de p;c;to<i
înc;rca=i de gre<eli la stadiul de oameni cura=i <i f;r;
de prihan;, totul datorându-se sacrificiului într-u
r;scump;rare f;cut de Isus Hristos.
Sfintele S;rb;tori Pascale sunt cea mai
veche s;rb;toare cre<tin; <i ele au început a fi
practicate imediat dup; Învierea lui Hristos, fiind
pr;znuite ini=ial numai de c;tre Apostoli, care mai
apoi i-au îndemnat pe to=i credincio<i s; le serbeze <i
ei. Astfel Sfântul Apostol Pavel spunea adresându-se
cre<tinilor din Corint despre acest eveniment c; el
trebuie celebrat nu în spiritul vechi cu r;utate <i
viclenie ci cu spirit nou, cu cur;=enie <i adev;r drept
pilde, f;când de drept din aceast; s;rb;toare o
s;rb;toare în spiritul Noului Testament, o s;rb;toare
 - Învierea Domnului
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a noilor oameni cur;=a=i de vechile rele <i gata s;
stea al;turi de Tat;l Ceresc.
Praznicul Învierii întrece cu str;lucirea
solemnit;=ii serviciului s;u toate celelalte s;rb;tori
ale anului. La Pa<ti <i în vremea S;pt;mânii
luminate, Sfânta Biseric; nu vorbe<te despre nimic
altceva decât despre bucuria izvorât; din mormântul
d;t;tor de viat; al Mântuitorului celui ce a înviat. De
observat c; la Pa<ti <i în toat; S;pt;mâna luminat;,
în cuprinsul slujbelor nu se pomenesc p;catele, nici
nu se fac cereri de iertare, nici nu se citesc psalmi.
Dintre toate s;rb;torile din anul bisericesc, în
Ortodoxie, Pa<tile sunt singura s;rb;toare la care se
fac afirma=ii despre s;rb;toarea îns;<i. Numai la
Pa<ti, în timpul slujbei, sunt cuvinte despre Pa<ti.
Numai la Pa<ti sunt exclama=ii despre Pa<ti, care se
intercaleaz; în atmosfera de bucurie specific;
Pa<tilor.
qtim c; Pa<tile sunt mari <i sfinte <i prea
cinstite <i mântuitoare <i ve<nice, <i e firesc s; ne
întreb;m: Ce se pr;znuie<te în ziua de Pa<ti sau la
s;rb;toarea Pa<tilor, ce trebuie s; în=elegem prin
cuvântul Pa<ti? La slujba de Pa<ti în care e cuprins <i
Sinaxarul pomenit, cu privire la pr;znuirea de Pa<ti
se spun urm;toarele: “Pr;znuim omorârea mor=ii,
sf;râmarea iadului <i încep;tura altei vie=i ve<nice”.
Pe scurt, la Sfintele Pa<ti, luarea aminte ne este la
Învierea Domnului Hristos cel ce a înviat, iar prin
Învierea Sa a nimicit moartea, a sf;râmat iadul <i a
pus temelia unei vie=i noi, izvorâte din Învierea Sa.
Asumându-si prin Întruparea Sa întreaga
umanitate, Hristos a restaurat-o prin a Sa Moarte Înviere. Învierii Lui îi premerg R;stignirea <i
P;timirile, urmate de Moartea pe cruce, sfâr<itul care
era totodat; un început. Hristos a primit starea de
ultim; des;vâr<ire ca om pentru a reveni la via=a f;r;
de sfâr<it nu prin puterea omeneasc;, ci prin t;ria ce
o avea sufletul Lui de la Dumnezeu, dup; ce-l
preg;tise pentru aceasta. În lumina Învierii, Patimile,
R;stignirea <i Moartea lui Iisus sunt <i r;mân cu
valoarea de jertf; isp;<itoare pentru mântuirea
oamenilor. Aceasta o în=eleg, o cuget; <i o tr;iesc
credincio<ii mai cu seam; la Pa<ti, când sunt chema=i
s; cinsteasc; nu numai Învierea Domnului ci <i
P;timirile Lui care au dus la Înviere.
Gândul la Învierea Domnului ne duce la
Domnul Hristos care a înviat, iar Învierea Domnului
pune în valoare <i d; sens sfintelor P;timiri ale
Mântuitorului. Amândou; acestea le cuprinde Crucea
Mântuitorului, c;ci ea nu înf;=i<eaz; doar jertfa de
bun;voie a lui Hristos, ci înf;=i<eaz; deopotriv; <i
sfânta Sa Înviere, fiind <i semn al biruin=ei prin
Înviere. Între Învierea Domnului <i P;timirea Lui
exist; o leg;tur; de nedezlegat, care se pune în
evident; în fa=a tuturor credincio<ilor chema=i la
închinarea fat; de Cel ce a înviat, dar <i la
considerarea Crucii prin care s-a dat bucurie nou; <i
la toat; lumea.
Toat; slujba de Pa<ti <i din întreaga
S;pt;mân; luminat; e pentru credincio<i un fericit
prilej de a se <ti, de a se sim=i, <i de a tr;i în prezen=a
 - Învierea Domnului
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Mântuitorului înviat din mor=i.
Învierea din mor=i a lui Hristos e
evenimentul pe care îl avem în
vedere la Pa<ti, nu ca pe un
eveniment din trecut, ca pe un
eveniment care s-a sfâr<it <i <i-a
împlinit rostul, ci ca pe un
eveniment prezent <i viitor, nu
prin repetare ci prin tr;irea lui.
Învierea lui Hristos la Pa<ti nu e
un eveniment de odinioar;
dintr-un trecut îndep;rtat, ci e o
realitate adus; pân; la noi, pân;
în fa=a noastr;, a<a cum <i
Domnul Hristos, biruitorul mor=ii
<i al iadului este <i El în fa=a
noastr;, cu toate biruin=ele Lui.
Slujba de la Pa<ti, printre
altele ne st; m;rturie <i despre
faptul c; Învierea lui Hristos nu
are important; numai pentru El,
ci ea e de mare însemn;tate <i
pentru noi, fiind <i o garan=ie
pentru învierea noastr;. Hristos
a înviat pentru ca <i noi s;
înviem împreun; cu El, Cel ce
tainic, continu; s; moar; <i s;
învie în fiecare om c;ruia i-a
îmbr;cat chipul, pân; la sfâr<itul
timpurilor.
Slujba de Pa<ti <i din
toat;
S;pt;mâna
luminat;
reprezint; gândirea, sim=irea <i
peste tot tr;irea cea mai înalt;
pe care o cunoa<te Biserica
Ortodox;. Ortodoxia în cea mai
înalt; cot; a ei se cuprinde <i se
manifest; în slujba de la Pa<ti <i
din toat; S;pt;mâna luminat;,
care cu toate implica=iile ei în
gândirea <i tr;irea ortodox; este
culmea spiritualit;=ii ortodoxe.
Pa<tile au deschis nou; u<ile
raiului, iar celelalte s;rb;tori ne
deschid calea la cele ve<nice.

CONINUT :

&@`?">
 !  "  2-7

Interviu Liana Dumitrescu

2-7

Cultura macedonean

7-8

Între macedoneni

9

  

Am îngenuncheat

9-10



Patele bizantin

10-12

    

10-12

Întâlniri

12-13

 

12-13

Macedonia a ales

13-15

Calendar ortodox

15

Limba macedonean XIX

16-17

Evenimentele lunii

17

  

Învierea Domnului

18-20

    

    





#




9







   


 - Învierea Domnului

7-8

9-10




13-15


   

15
16-17
17



18-20

