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ГЕНЕТСКИ ИСТРАЖУВАЊЕ

CERCETĂRI GENETICE

Македонците староседелци,
Грците доселени од Африка

Macedonenii aparţin străvechilor
locuitori europeni, grecii sunt
veniţi din Africa

Последните
генетски
истражувања
на
популацијата на Балканот уште еднаш го распламтија
огнот
под
балканскиот
котел
и ги
распалија
националистичките страсти. На научните семинари, но и
на многуте интернет-форуми, веќе неколку години се
одвива полемична расправа за гените на балканските
народи, практично уште од првото испитување на ХЛАгените на Македонци, направено на крајот на минатиот
век, кое покажа дека популацијата во Македонија има
слични
генетски
фреквенции
со
жителите
на
медитеранските острови Крит, Корзика, Сицилија,
Сардинија, а денешната грчка популација најголеми
сличности има со жителите на супсахарска Африка.
Авторите д-р Кочо Димитровски и д-р Антонио
Арнаиз-Вилена се уште стојат зад резултатите од
истражувањето и покрај тоа што се предмет на голема
критика од грчката наука за ширење на таканаречениот
бел национализам. Димитровски, кој сега е директор на
Клиниката за трансфузиологија во Скопје, објаснува дека
истражувањето било од чисто медицински цели и оти од
него не треба да има се извлекуваат никакви политички
тези.

Генетска карта покажувајки ја позициата на гените
земени од повеке популации на земјата
- Идејата беше да се испитаат ХЛА-гените, кои го
одредуваат имунолошкиот систем на единката, за да
може да се врши поуспешна трансплантација на органи.
Ова особено е важно за трансплантацијата на коскена
срцевина, клучна за лекување на луѓето заболени од
леукемија. Колку е генетското совпаѓање на примачот и на
дарителот поголемо, толку е поголема веројатноста
организмот да ја прифати коскената срцевина. Бидејќи
ХЛА-гените се пренесуваат со раѓање, а со оглед на тоа
дека најголем број бракови се склучуваат меѓу

Ultimele cercetări genetice realizate asupra
populaţiei care trăieşte în zona Balcanilor însufleţeşte din nou
flacăra sub cazanul balcanic şi aprinde pasiunile naţionaliste.
La seminariile de ştiinţă, dar şi pe multe forumuri de pe
internet de câţiva ani este întreţinută vie polemica care
tratează problema genelor în cadrul popoarelor balcanice,
care practic de la primele cercetări efectuate asupra ADN-ului
mecedonenilor, efectuate la sfârşitul veacului trecut şi care
arată că populaţia care trăieşte pe teritoriul Macedoniei are
frecvenţe genetice asemănătoare cu locuitorii insulelor Creta,
Corsica, Sicilia, Sardinia în timp ce actuala populaţie
grecească cele mai mari asemănări genetice le are cu
populaţia din Africa Subsahariană.
Autorii dr. Koco Dimitrovski şi dr. Antonio ArnaizVilena care se află în spatele rezultatelor acestor cercetări
sunt în continuare ţinta grelelor acuze aduse de lumea
ştiinţifică greacă pentru răspândirea unui aşa zis naţionalism
străveziu. Dimitrovski care acum este directorul Clinicii de
Transfuziologie din Skopje, explică că cercetarea a fost făcută
dintr-un scop pur medical şi deci de aici nu trebuie concluse
Hartă genetică arătând poziţia genelor
culese de la mai multe populaţii ale Terrei

teze politice.
- Ideea a fost aceea de a se cerceta genele ADN
care determină sistemul imunologic al individului, pentru a se
putea realiza transpalanturi de organe cu o mai mare rată de
succes şi acceptare. Acest lucru este de o foarte mare
importanţă şi în cazul transplanturilor de măduvă osoasă,
lucru foarte important pentru persoanele suferind de leucemie.
Cu cât asemănarea genetică a primitorului şi a donatorului
este mai mare, cu atât creşte posibilitatea acceptării
transplantului de măduvă osoasă. Având în vedere că genele
ADN se preiau la naştere şi ţinându-se cont că cele mai multe
căsătorii au loc între persoane aparţinând aceluiaşi etnos şi
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припадници на ист етнос и на иста религија, во една
популација ќе се среќава почесто една фреквенција на
ХЛА-гени. Како резултат на тоа, направен е дендрограм,
на кој може да се види генетската блискост на различни
народи - вели Димитровски.
Според дендрограмот, Македонците припаѓаат на
постариот медитерански субстратум, како и Иберијците
(вклучувајќи
ги
Баскијците),
Северноафриканците,
Италијанците, Французите, Евреите, Либанците, Турците
(Анадолците), Ерменците и Иранците. Македонците не се
поврзани со географски блиските Грци, кои живеат во
поширокото подрачје на Атина, во егејскиот дел и на
Кипар. Сличности има само меѓу Македонците и жителите
на грчкиот остров Крит. Ова Арнаиз-Вилена го објаснувал
со фактот дека до почетокот на 20 век Крит воопшто не
бил грчки. Димитровски и Анаиз-Вилена се запознале
пред шест години, токму на тој грчки остров, па се
договориле да направат испитување на македонската
популација, по што примероци на крв од 200 Македонци
биле однесени во Мадрид, каде што биле истражени во
независна лабораторија.
Но, грчкиот истражувач Динекес Понтикос ги
критикува Димитровски и Вилена и вели дека работат во
функција на македонската пропаганда.
"Факт е дека коавтори на студијата се
неколкумина научници од ФИРОМ и дека таа е
употребена
за
антигрчка
пропаганда
од
националистичките сајтови. Но, дури и да го игнорираме
овој факт, кој е Аранаиз-Вилена и во што верува тој ? Тој
припаѓа на луѓето што веруваат во теоријата дека
старогрчката и староримската цивилизација настанале со
мешање на Африканците и на Словените од средна и од
источна Европа. Претпоставувам дека тој нема да се
согласи дека неговата студија била политички
мотивирана, нема да се согласи со експертското мислење
на врвните научници кои ја критикуваат употребата на
ХЛА-ДРБ 1 локусот за такви истражувања, тој ќе го негира
дури и фактот дека е симпатизер на афроцентристичките
теории, се со цел да докаже нешто што не може да се
докаже на ниеден друг начин", пишува на својата вебстраница Понтикос.
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având aceiaşi religie, în cadrul unei anumite populaţii se va
întâmpla mai des o anumită frecvenţă a genelor ADN. Drept
rezultat s-a realizat o diagramă pe care poate să fie observată
mai uşor asemănarea genetică între diferite popoare - a mai
spus Dimitrovski.
În conformitate cu această diagramă, macedonenii
aparţin straturilor mediteraneene mai vechi, la fel ca şi ibericii
(eliminând bascii), nordafricanii, italienii, francezii, evreii,
libanezii, turcii (anatolienii), armenii şi iranienii. Macedonenii
nu se înrudesc cu vecinii lor apropiaţi din punct de vedere
geografic - grecii, care trăiesc pe arii întinse în jurul Atenei, în
partea egeică şi în Cipru. Asemănări există numai între
macedoneni şi locuitorii insulei greceşti Creta. Acest lucru
Arnaiz-Vilena l-a explicat prin faptul că până la începutul
secolului XX, insula Creta nu era grecească. Dimitrovski şi
Arnaiz-Vilena s-au cunoscut acum şase ani chiar pa insula
Creta şi s-au înţeles să realizeze această cercetare asupra
populaţiei macedonene, fapt pentru care eşantioane de sânge
de la 200 de macedoneni au fost trimise la Madrid, unde au
fost analizate de un laborator independent.
Cu această ocazie cercetătorul grec Dinekes
Ponticos i-a criticat pe Dimitrovski şi Arnaiz-Vilena spunând că
îşi pretează oficiile propagandei macedonene.
“Este adevărat că co-autori ai acestui studiu sunt
câţiva cercetători din FYROM şi acest lucru este folosit de
către propaganda antigrecească din cadrul site-urilor
naţionaliste. Dar, chiar şi dacă am ignora acest lucru, cine
este acet Arnaiz-Vilena şi în ce anume crede el ? El aparţine
grupului care crede în teoria conform căreia vechea civilizaţie
grecească şi vechea civilizaţie romană s-au mărit prin
amestecul cu africani şi slavoni din centrul şi estul Europei.
Presupun că acesta nu va fi de acord cu afirmaţia mea că
studiul său este motivat politic şi nici nu va fi de acord cu
opinia de specialitate a eminenţilor oameni de ştiinţă care
critică folosirea lanţurilor ADN pentru astfel de cercetări,
acesta va nega până şi faptul că este un simpatizant al
teoriilor afrocentriste, toate având drept ţel demonstrarea unui
lucru care nu poate fi demonstrat în alt mod”, a scris pe
pagina sa de web Pontikos.
Preluat din ziarul Dnevnik - 29 iulie 2005

Преземан од весникот Дневник– 29 јули 2005

LETNO U^ILI[TE VO
KOSTINE[TI

ŞCOALA DE VARĂ DE LA
COSTINEŞTI

Godi{nata manifestacija koja ve}e vlezena vo
programata na akciite koi se organizirani od strana na
Nacionalnata Vlast za Mladi i Vladata na Romanija,
Letnata [kola od ovaa godina ima{e za pravo tema
Interkulturalen Dialog.
Vo vreme od sedum dena, vo periodot od 27 juni do 4
juli 2005 mladi pretstavnici na nacionalnite malcinstva
koi odgovorija so prisustvo ovojpat u~estvuvaa na seminar i
razgovori pokrivajki edna {iroka oblast koja opfati :
institucijata
i
internacionalnata
i
nacionalna
legislacija vo domenot na borba i spre~uvawe na
diskriminacijata - Madalina Ro{u, Oktavian Dragomir Na~ini na javna debata - Andrei Xeorxesku, Nikoleta
Lupea, Ildiko Knop Aktivnostite na departamentot za
me|uetni~ki relacii, Vladata na Romanija - sistemot na za
{titan a nacinalnite malcinstva od Evropa. Definicija na
ideate za malcinstvo. Evropska praksa za primenuvawe na
pravata i fundamentalnata sloboda na ~ovekot, na
principot za nediskriminacija i ednakvosta na {ansite, Madalina Ro{u, Oktavian Dragomir i Kristian Barbu,
Internacionalni i nacionalni legislativni merki koi se
odnesuvaat na za{titata na nacionalnite malcinstva, Alina Dodo~oju, Florina Vinulesku, - Diskriminacijata vo

Manifestare perenă, deja intrată în programul acţiunilor
desfăşurate vara de către Autoritatea Naţională pentru Tineret şi
Guvernul României, Şcoala de Vară de anul acesta a avut drept
temă de data aceasta dialogul intercultural.
De-a lungul a şapte zile, în perioada 27 iunie - 4 iulie
2005 tinerii reprezentanţi ai minorităţilor naţionale care au
răspuns prezent de această dată au participat la seminarii şi
discuţii acoperind o vastă tematică care a cuprins : „Instituţii şi
legislaţie internaţională şi naţională în domeniul combaterii şi
prevenirii discriminării” – Mădălina Roşu, Octavian
Dragomir, „Modalităţi de dezbatere publică” – Andrei
Georgecu, Nicoleta Lupea, Ildiko Knop „Activitatea
Departamentului pentru Relaţii Interetnice, Guvernul
României - sistemul de protecţie a minorităţilor naţionale din
Europa. Definiţii ale conceptului de minoritate. Practici
europene pentru promovarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, a principiilor nediscriminării şi
egalităţii de şanse” - Mădălina Roşu, Octavian Dragomir,
Cristian Barbu, „Măsuri legislative internaţionale şi
naţionale privitoare la protecţia minorităţilor naţionale” Alina Dodocioiu, Florina Vinulescu, „Discriminarea în
practică a tinerilor aparţinând minorităţilor naţionale;
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praksata na mladite koi im pripagaat na nacionalnite
malcinstva ; situacijata vo evropskite zemji, - Madalina Ro
{u i Oktavian Dragomir, kako i sistemot za finansirawe
na proektite, primeri za uspe{ni proekti ostvareni od
Departamentot za me|uetni~ki relacii. Idei za
proektirawe na mladinskite dru{tva predlo`eni od DRI.
Pretstavuvaweto na Nacionalnata agencija za mladi i na
programite na ANT vo domenot na mladite, - Georgeta
Kondei, Silviu Karaba.
Manifestacija posakuvana da bide edna oaza na
tolerancija, razbirawe i so`ivot, ovogodi{nata Letna
[kola go zbogati baga`ot na poznavawto na u~esnicite so
poimi od legislacijata i praksa na vladino nivo vo pogled
na me|uetni~kite odnosi i statutot na malcinstvo na
evropsko nivo.
Redakcijata.

situaţia în ţările europene” -Mădălina Roşu, Octavian
Dragomir, precum şi „Sistemul de finanţare a
proiectelor; exemple de proiecte reuşite derulate de
Departamentul pentru Relaţii Interetnice. Idei de
proiecte ale asociaţiilor de tineret propuse DRI.
Prezentarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi a
programelor ANT în domeniul tineretului” - Georgeta
Condei, Silviu Cărăba.
Manifestare dorită a fi o pledoarie pentru
toleranţă, înţelegere şi convieţuire, Şcola de Vară de anul
acesta a îmbogăţit bagajul de cunoştinţe al participanţilor
cu noţiuni de legislaţie şi practică la nivel guvernamental
în ceea ce priveşte interetnicitatea şi statutul minorităţilor
la nivel european.
Redacţia

INTERKULTURALEN DIALOG
NA ROMANSKOTO KRAJBRE@JE

DIALOG INTERCULTURAL PE
LITORALUL ROMÂNESC

Vo periodot od 27 juni do 4 juli na bregot na
Crnoto More - vo stacionarot Kostine{ti so odr`a
letnata {kola organizirana od nacionalniot sovet
za mladi i imajki kako tema na rabota
‘’Interkulturalen dialog’’
Bea pokaneti i u~estvuvaa na ovoj seminar
prestavnici od strana na 15 nacionalni malcinstva :
slovaci i ~esi, tatari, rusi lipoveni, evrei, bugari,
italijanci, ungari, polaci, albanci, romi, turci,
ukrainci itn, kako i dvajca etni~ki makedonci od
Romanija. Tematikata na ovoj seminar be{e
izrabotena od strana na prestavnicite na
Nacionalniot
Sovet
za
borba
protiv
Diskriminacijata, Departamentot za me÷uetni~ki
relacii i ARDOR.
Prviot den u~esnicite se zapoznaa me÷usebno,
kako i so lektorite i diskutiraa za razli~ni tipovo
na diskriminacija, ucena i `rtvite pojaveni vo
kadarot na respektivnata malcinska zaednica, kako i
nadvore{no, no i za na~inite za nivno sopirawe - vo
raport so dr`avnite vlasti na teritorijata na koja
opstojuva malcinstvoto, i nivnata vklu~enost tolku
na socijalno kolku i na li~no nivo.
Lu÷eto od ARDOR najrazli~ni vidovi na igri
pome÷u u~esnicite koi imaa kako cel podobro
zapoznavawe na prisutnite pome÷u niv kako i za
iska`uvawe na nivnite oratorni i komunikaciski
sposobnosti, ovie aktivnosti prodol`ija i vo
narednite denovi a pak u~esnicite bea vospeani
poradi u~estvoto na megu~ove~ki igri.
Vtoriot den na seminarot sekoe malcinstvo
oddelno ima{e edno malo pretstavuvawe. Isto kako i
ostanatite nacionalni malcinstva pretstavnicite na
makedonskoto nacionalno malcinstvo zbotuvaa za
istorijata na makedonskoto malcinstvo od Romanija,
za borbata za za~uvuvawe na nivnoto poteklo, za da ja
zadr`at kulturata i tradicijata, za dobrata
sorabotka so mnozinstvoto na populacijata,
pridru`eni od prekrasniot ritam na edna makedonska
pesna interpretirana od vokalno instrumentalnata
grupa Makedonski Zraci. U~esnicite od drugite
malcinstva najdoa deka i pokraj toa {to `iveat ovde
mnogu dolgo vreme na teritorijata na Romanija i
imajki isto taka mnogu stari vrski so romanskiot

În perioada 27 iunie-4 iulie 2005 pe litoralul Mării
Negre - în staţiunea Costineşti s-a desfăşurat "Şcoala de vară"
organizată de Autoritatea Naţională pentru Tineret şi având
ca agendă de lucru "Dialogul intercultural".
Au fost invitaţi şi au participat la acest seminar
reprezentanţi din partea a 15 minorităţi naţionale: slovaci şi
cehi, tătari, ruşi lipoveni, evrei, bulgari, italieni, unguri,
polonezi, albanezi, romi, turci, ucraineni etc, precum şi doi
etnici macedoneni din România. Tematica acestui seminar a
fost moderată de reprezentanţi ai Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării, Departamentul de Relaţii
Interetnice şi ARDOR.
În prima zi a seminarului participanţii s-au cunoscut
între ei, cât şi cu lectorii şi au discutat despre diversele tipuri
de discriminare, despre hărţuire şi victimizare apărute atât pe
plan intern în cadrul comunităţii minoritare respective, cât şi
extern - în raport cu autorităţile statului pe teritoriul căruia
locuieşte minoriatea, şi impilcaţiile acestora atât la nivel
social cât şi personal dar şi despre modalităţile de combatere a
acestora.
Cei de la ARDOR au organizat diverse tipuri de jocuri
între participanţi care au avut ca scop atât o mai bună
cunoaştere a celor prezenţi între ei cât şi facilitarea
abilităţilor de comunicare şi oratorie; aceste activităţi au
continuat şi în zilele următoare iar cursanţii au fost extrem de
încântaţi de participarea la aceste jocuri interumane.
A doua zi a seminarului fiecare etnie în parte şi-a
făcut o scurtă prezentare. La fel ca şi reprezentanţii celorlalte
minorităţi naţionale şi reprezentanţii minorităţii macedonene
au vorbit despre istoria macedonenilor din România, despre
lupta acestora pentru păstrarea originilor, pentru a-şi păstra
cultura şi tradiţia, despre buna comuniune şi colaborare cu
populaţia majoritară, acompaniaţi de minunatele ritmuri ale
unei melodii macedonene interpretată de grupul vocal
instrumental Raze Macedonene. Participanţii celorlalte etnii au
aflat că deşi stabiliţi de foarte mult timp pe teritoriul României
şi având legături la fel de vechi cu poporul român, macedonenii

Летна школа, Интеркултурален диалог - Şcoala de vară; Dialog intercultural

Anul patru, Numărul 48-49

Pagina 5 - Петта страница

narod, makedoncite se edno od poslednite malcinstva
oficijalno priznaeni od romanskite vlasti so statut
na nacionalno malcinstvo.
Ostanatite malcinstva za makedoncite od
Romanija poka`aa otvoren interes edni od
kursistite, i pokraj
toa
{to
po
seminarot imavme
slobodna programa i
profitirajki
od
prekrasnoto vreme
so
site
mu
se
raduvaa na sonceto i
kristalnite vodi na
Crnoto More, gi
~itaa
informativnite
materijali koi nie
gi
podelivme,
razli~ni broevi na
spisanieto
Makedonecot,
knigite Ajdu{tvoto
vo
Oltenija,
Relnosta
nma
pretpostavenata
vistina,
Prvite Од страната на Д.М.Р. Учествуваа :
Дину Космин и Клаудиа Бана - прв ред,
Poezii, Gospod si
втор и трата од лево
gi zema Angelite
nazad i CD - ea so makedonska muzika, i pobaraa
suplimentarni
informacii
za
tradicinalni
makedonski kulinarski recepti, za zborovi so
makedonsko poteklo koi se koristat osobeno od
strana na populacijata na Oltenija itn.
Se be{e taka prekrasno, a pak
prijatelstvata steknati tamu bea se posilni so
odminuvaweto na denovite taka {to kako vremeto
bezmilno istekuva{e no ~ini{ so mnogu pobrzi
~ekori odejki kon krajot na ovaa letna {kola, o~ite
na pretstavnicite na malcinstvata od Romanija - na
po~etokot neznajni, sega prijatelski bea pokrieni od
branot na tagata. No ne ostanaa poti{teni od tagata
i si vetia deka nema da gi zaboravat denovite
pominati zaedno i nema da dozvolat da pomine mnogu
vreme do slednoto viduvawe.
I go odra`aa vetuvaweto ... u{te nestignati
doma vedna{ po~naa da zvonat telefonite i po~naa da
ispra}aat e - mailovi i SMS poraki za da ka`at
kolku im nedostigaat denovite pominati zaedno.
Seminarot Interkulturalen Dialog od bregovite na
romanskoto krajbre`je preku opfateniote temi i
steknatite prijatelstva ja transformira Romanija vo
edna minijaturna Obedineta Evropa.

sunt printre ultimele minorităţi naţionale din România
recunoscute oficial de statul român ca având statutul de
minoritate naţională .
Interesul real al celorlalte minorităţi pentru
macedonenii
din
România
s-a
manifestat deschis unii dintre cursanţi,
deşi după seminar
programul era liber
şi
profitând
de
vremea
minunată
toţi se bucurau de
soare şi de apa
cristalină a Mării
Negre,
au
citit
materialele
informative puse la
dispoziţie de către
noi - diverse numere
ale
revistei
Macedoneanul,
Din partea A.M.R. au participat : Dinu
Cosmin şi Bană Claudia - primul rând, al cărţile: Haiducia în
doilea şi a treia din stânga
Oltenia, Realitatea
adevărului presupus, Primele poezii, Dumnezeu îşi ia îngerii
înapoi şi CD-uri cu muzica macedoneană - şi au cerut
informaţii suplimentare despre prepaparatele tradiţionale
macedonene, despre cuvintele de origine macedoneana folosite
în special de populaţia română din Oltenia etc.
Totul a fost aşa de minunat iar prieteniile legate
deveneau tot mai strânse odată cu trecerea zilelor astfel cu cât
timpul nemilos îşi urma mersul firesc dar parcă cu paşi mult
prea grăbiţi îndreptându-se spre inevitabilul final al Şcolii de
vară, ochii reprezentanţilor minorităţilor din România - la
început necunoscuţi, prietenii de acum, erau acoperiţi de vălul
tristeţii. Dar nu s-au lăsat copleşiţi de tristeţe şi şi-au promis că
nu vor uita zilelle minunate petrecute împreună şi nu vor lasă
mult timp să treacă şi se vor revedea din nou.
Şi s-au ţinut de promisiune ... nu au ajuns bine acasă
şi s-au sunat, şi-au trimis mail-uri şi sms-uri pentru a-şi spune
cât le este de dor de momentele petrecute împreună. Seminarul
"Dialog intercultural" de la ţărmul litoralului românesc prin
temele dezbătute şi prieteniile legate a transformat România
într-o Europa Unită în miniatură.
Claudia Bană

Klaudia Bana.

MAKEDONIJA POME\U
ISTORIJATA I RELIGIJATA

MACEDONIA ÎNTRE ISTORIE
ŞI RELIGIE

Romanskata Pravoslavna Crkva sorabotuvala niz
vekovite so Crkvi od Makedonija. Vo konigata Istorijata na
Romanskata Pravoslavna Crkva na prof. Mir~ea Pakurariu,
studii posveteni na studentite na Teolo{kiot Fakultet,
Crkvenite Slu`iteli, profesorite po istorija i voop{to,
na site tie koi se interesiraat za istorijata na zemjata od

Biserica Ortodoxă Română a colaborat de-a lungul
timpului cu biserci din Macedonia. În cartea „Istoria Bisericii
Ortodoxe Române” a Pr. Mircea Păcurariu – studiu destinat
studenţilor de la facultăţile de teologie, slujitorilor bisericii,
profesorilor de istorie şi, în genere, tuturor celor care se
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ovoj aspekt - se pojavuvaat dati koi se odnesuvaa na ovie
fakti, kako i imiwata na nekoi kalugeri so makedonsko
poteklo, koi bile aktivni vo Romanskata Pravoslavna
Crkva, u~estvuvajki vo zadr`uvaweto i zacvrstuvaweto na
Pravoslavnata Hristijanska Religija na teritorijata na
Romanija :
So zaposednuvaweto na slavonite ovde, romanskoto
naselenie bilo dislocirano, podeleno na dve golemi grupi :
edna na sever, opfakajki gi dakoromancite ili starite
romanci (...) i drugata na jug, opfakajki gi makedoncite (...)
prof. Mir~ea Pakurariu, Istorijata na Romanskata
Pravoslavna Crkva, izdava~ko poligrafsko delo [tiinca
Ki{inev, 1993, str 64.
(...) Edna zna~ajna uloga vo reorganiziraweto na
manastirskiot `ivot vo romanskata zemja, spored
isihitskite principi, doaga Sveti Nikodim, nare~en od
Tismana. Bil eden makedonec od Prilep(Republika
Makedonija), kalugeruval na Atos, verojatno na Hilandar,
potoa nekoe vreme `iveel na jug od Dunav, vo mesnosta
Kladova, kade gi postavuva bazite na eden manastirski `ivot,
za potoa da dojde na romanska teritorija. Ovde go podiga
manastirot Vodica, do tvrdinata Severin (1372) so pomo{ na
Vladislav I (Vlajku Voda), potoa vo Tismana (op{tina Gor`)
so pomo{ na Radu I (1377 – 1383). Kaluger so bogata kultura i
osoben duhovni~ki `ivot, Ieromonahot Nikodim gi
predvodel dvata manastiri se do negovata smrt (26 dekemvri
1406), davajki i novi redovi na mona{kiot `ivot (...) strana
119.
15 vek poznava i nekolku Svetci (...) koi и pokraj toa
{to bile nekrunisani od Crkvata, bile smetani za Svetci po
narodnata volja. Prviot bil Sveti Nikodim (†26 dekemvri
1406) pogreban vo Tismana, zaveden vo sinaksarot na
Pravoslavnata Crkva na denot na negovata smrt bez da znaeme
dali oficijalno bil kanoniziran od Crkvata (strana 132)
Vo 1637 se sozdava vtorata tipografija Govora vo
Oltenija. Gri`a za izdavaweto vodele dvajca makedonski
kni`evnici : igumenot Meletie Makedonecot potoa
ieromonahot Stefan od Ohrid (strana 196).
Parvulesku Elena Daniela.

interesează de istoria ţării sub acest aspect – apar date referitoare
la acest fapt, precum şi numele unor călugări de origine
macedoneană, care au activat în cadrul Bisericii Ortodoxe
Române, contribuind la menţinerea şi consolidarea religiei creştin
ortodoxe pe teritoriul României :
„Prin aşezarea slavilor aici, populaţia romanică a fost
dislocată, împărţită în două grupe mari : una la nord, cuprinzând
pe daco-români sau străromâni ( ... ) şi cealaltă spre sud,
cuprinzând pe macedoneni ( ... ).” (Pr. Mircea Păcurariu, Istoria
Bisericii Ortodoxe Române , Întreprinderea editorial poligrafică
„Ştiinţa”, Chişinău, 1993, p. 64)
„ ( ... ) Un rol însemnat în reorganizarea vieţii
mănăstireşti din Ţara Românească, potrivit principiilor isihaste
atonite, a revenit Sfântului Nicodim, zis de la Tismana. Era un
macedonean din Prilep (Republica Macedonia), călugărit la Athos,
probabil la Hilandar, după aceea a trăit o vreme în sudul Dunării,
în ţinutul Cladova, unde a pus bazele unei aşezări mănăstireşti,
apoi a avenit pe pământ românesc. Aici a ridicat mănăstirile
Vodiţa, lângă cetatea Severinului (c. 1372), cu ajutorul lui
Vladislav I (Vlaicu Vodă), apoi la Tismana (judeţul Gorj), cu
ajutorul lui Radu I (c. 1377-1383). Călugăr cu o bogată cultură şi
aleasă viaţa duhovnicească, ieromonahul Nicodim a condus
amândouă mănăstirile până la moartea sa (26 decembrie 1406),
dându-le rânduieli noi de viaţă monahală ( ... ).” (op. cit. p. 119)
„Secolul al XV-lea cunoaşte şi câţiva „sfinţi”
românizaţi, care deşi necanoniaţi de Biserică, au fost socotiţi
„sfinţi” de evlavia populară. Primul a fost Sfântul Nicodim (†26
decembrie 1406), îngropat la Tismana, trecut în sinaxarul Bisericii
ortodoxe în ziua morţii sale, fără să ştim dacă a fost canonizat
oficial de Biserică.” (op. cit. p. 132)
„În 1637 s-a înfiinţat a doua tipografie, la mănăstirea
Govora, în Oltenia, ( ... ). Grija tiparului au avut-o doi cărturari
macedoneni: egumenul Meletie Macedoneanul, apoi ieromonahul
Ştefan de Ohrida.” (op. cit. p. 196)

MAKEDONCITE OD CEL SVET
GO PROSLAVUVAAT ILINDEN

MACEDONENII DE PRETUTINDENI
ANIVERSEAZĂ ILINDENUL

Pârvulescu Daniela Elena

Na 31 juli 2005 godina, vo zonata na Betelovoto,
Pe data de 31 iulie 2005, în zona Betelovoto, în Munţii
Pirinska Planina ne daleku od mesnosta Razlog (Republika
Pirin, nu departe de localitatea Razlog (Republica Bulgaria), la
Bugarija), nag robot na makedonskiot revolucioner Asen
mormântul revoluţionarului macedonean Asen Lagadinov, s-a
Lagadinov, se odr`a komemorativna sedmica posvetena na
desfăşurat comemorarea aniversării revoluţiei de la Ilinden.
godi{ninata od Ilindenskoto vostanie. Organizator be{e
Organizatori au fost partidul OMO Pirin, partidul OMO Ilinden
partijata OMO Pirin, partijata OMO Ilinden Pirin, parPirin, partidul TMO VMRO (toate din Republica Bulgaria),
tijata TMO VMRO (site od Republika Bugarija), Dru{tvoto
Asociaţia Macedonenilor Musulmani “Sonţe”, redacţiile
na Makedoncite Muslimani Sonce, redakciite na spisanipublicaţiilor
“Narodna volia” şi “ Machedonschi glas” (Republica
jata Narodna Volja i Makedonski Glas ( Republika Bugarija).
Bulgaria).
La
Na manifestacijata
manifestare
au
participat
În Republica Bulgaria, macedonenii au sărbătorit Ilindenul
u~estvuvaa
nekolku
câteva
sute
de
stotica Makedonci od
macedoneni din partea
Pirinska Makedonija
pirineană a Macedoniei
kako i emigranti od
Republika Bugarija.
precum şi din emigraţia
Proslavata po~na vo
din Republica Bulgaria.
11 ~asot po lokalno
Celebrarea a început la
vreme, so govorot na
ora 11, ora locală, cu
gospodin
Ivan
discursul domnului Ivan
Singertijski posveten
Singertijski
dedicat
na revolucionerite na
eroilor revoluţiei armate
vooru`enoto
Ilinde Ilinden. A fost ţinut
densko vostanie. Se
un moment de reculegere
odr`a
ednominutno
şi unul de rugăciune în
mol~ewe
i
edonoarea martirilor căzuţi
nominutna molitva vo
cu această ocazie. La
~est na svedocite padmormântului
marelui
nati vo ovie prigodi.
revoluţionar
Asen
Na grobot na Asen
Во Република Бугарија, македонците го прославуваа Илинден
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Lagadinov be{e polo`en i bu}et cve}e. Na krajot na manifestacijata bea peani makedonski patriotski pesni i makedonski narodni ora.
Isto taka na 31 juni 2005 godina, edna delegacija na
OMO Pirin koja vo svojot sostav go ima{e i gospodinot potpretsedatel Stojko Stojkov i Angel Bazev kako i pretsedatelot na komisijata za revizija i kontrola Ivan Gargavelov,
u~estvuvaa na pokana na Makeedonskoto Dru{tvo od Egejska
Makedonija pokraj drugi 11 sli~ni delegacii na 25 sobir na
Makedoncite od Egejska Makedonija, po povod praznuvaweto
na Ilinden, koe se odr`a vo okolinata na Bitola, selo
Trnovo (Reoublika Makedonija). Vo ovaa prilika potpretsedatelot na partijata OMO Pirin gospodin Stojkov ja
pro~ita telegramata ispratena od negovata organizacija do
organizatorite.
Na 2 avgust 2005 godina vo 16 : 30 ~asot na pokana na
ambasadorot na Republika Makedonija vo Sofija gospodinot
Abdurahman Aliti, se odr`a sredba na liderite na makedonskoto malcinstvo od Bugarija. Sredbata se od`a vo proctor
dadenna raspolagawe od strana na Makedonskiot Kulturen
Centar od Sofija i se zatvori vo kadarot na manifestacijata posvetena na Ilindenskoto praznuvawe. Od strana na
ambasadata u{te u~estvuvaa i Aleksandar Heparovski i
sovetnikot Mile Milenkovski kako i direktorot na kulturniot centar - Stefan Micov Vlahov. Od strana na Makedonskoto malcinstvo prisustvuvaa potpretsedatelot na partijata OMO Pirin, Ivan Singarstijski, pretsedatelot na
Dru{tvoto na Makedoncite Muslimani, Damjan Iskrenov,
pretsedatelot na partijata OMO Ilinden Boris Pavlov,
dobropoznatiot ~ovek od Kulturata Gorgi Radulov, kako i
drugi.
Редакциата

MACEDONEANUL - МАКЕДОНЕЦОТ
Lagadinov a fost depusă o jerbă de flori. La sfârşitul manifestaţiei
au fost interpretate cântece patriotice macedonene şi au fost jucate
hore macedonene.
Tot pe data de 31 iulie 2005, o delegaţie a partidului
OMO Pririn având în componenţa sa pe vicepreşedinţii Stojko
Stojkov şi Angel Bezev precum şi pe preşedintele comisiei de
revizie şi control Ivan Gargavelov, au participat la invitaţia
Asociaţiei Macedonenilor din Macedonia egeiană alături de alte
11 delegaţii similare la cea de a 25-a adunare a macedonenilor din
Macedonia egeiană cu ocazia sărbătoririi Ilindenului, care a avut
loc în regiunea Bitola, satul Trnovo (Republica Macedonia). Cu
această ocazie vicpreşedintele partidului OMO Pirin Stojkov a
citit scrisoarea de felicitare pe care organizaţia sa a trimis-o
organizatorilor.
Pe date de 2 august 2005 la ora 16:30 la invitaţia noului
ambasador al Republicii Macedonia la Sofia, Excelenţa Sa domnul
Abdurahman Aliti, s-a desfăşurat întâlnirea liderilor minorităţii
macedonene din Bulgaria. Întâlnirea s-a desfăşurat în spaţiile puse
la dispoziţie de către Centrul Cultural Macedonean din Sofia şi s-a
înscris în cadrul manifestărilor desfăşurate cu ocazia sărbătoririi
Ilindenului. Din partea ambasadei au mai participat Aleksandar
Heparovski şi consulul Mile Milenkovski precum şi directorul
centrului cultural - Stefan Miţov Vlahov. Din partea minorităţii
macedonene în Bulgaria au fost prezenţi: vicepreşedinţii partidului
OMO Pirin Stojko Stojkov şi Botjo Vangelov şi secretarul
partidului Vasil Stojcev. De asemenea au mai fost prezenţi
preşedintele partidului OMO Ilinden Pirin, Ivan Singarstijski,
preşedintele Asociaţiei Macedonenilor Musulmani, Damjan
Iskrenov, preşedintele partidului OMO Ilinden Boris Pavlov,
binecunoscutul om de cultură Georgi Radulov precum şi alţii.
Redacţia

ETNI»KITE MAKEDONCI JA POSETUVAAT ZEMJATA
OD KOJA POTEKNUVAAT

ETNICI MACEDONENI VIZITEAZĂ ŢARA DE ORIGINE

Vo periodot 13 - 14 juli 2005 edna delegacija na Dru
{tvoto na Makedoncite od Romanija, ima{e edna rabotna poseta
vo Republika Makedonija. Vo kadarot na ovaa poseta bea
razgovarani na~inite na vospostavuvawe vo praksa na
zaedni~kiot plan na aktivnosti pomegu D.M.R i resornite
institucii od Republika Makedonija vo pogled na periodot avgust
2005 - avgust 2006. delegacijata be{e predvodena od strana na
potpretsedatelkata na dru{tvoto gospo|ica Liana Dumitresku.
Od delegacijata u{te bea del i : Konstantina Dumitresku
pretsedatekl na D.M.R, Laura Rogobete sekretar, George
Dumitresku pretsedatel na filijalata Urzikuca kako i Elena
Popa Aurorra i Lu~ian Popa ~lenovi na filijalata Krajova.

În perioada 13-14 iulie 2005 o delegaţie de 6 persoane din
partea Asociaţiei Macedonenilor din România, a realizat o vizită de
lucru în Republica Macedonia. În cadrul acestei vizite au fost
discutate modalităţile de punere în aplicare a planului de acţiuni
comun dintre A.M.R. şi instituţiile de resort din Republica Macedonia privind perioada august 2005 – august 2006. Delegaţia a fost
condusă de către vicepreşedintele asociaţiei, Liana Dumitrescu. Din
delegaţie au mai făcut parte Constantina Dumitrescu – preşedinte
A.M.R., Laura Rogobete – secretar, Gheorghe Dumitrescu – preşedinte filiala Urzicuţa precum şi Popa Elena Aurora şi Popa Lucian –
membrii filiala Craiova.

SVETSKI MAKEDONSKI KONGRES

CONGRESUL MONDIAL MACEDONEAN

Dru{tvoto na Makedoncite od Romanija be{e
pokaneto da u~estvuva na rabotata na 15 Svetski Makedonski
Kongres, koj se odr`a vo Skopje (Republika Makedonija) vo
periodot 6 - 7 avgust 2005 godina. Tri~lenata delegacija be{e
predvodena od gospo|icata pratenik Liana Dumitresku potpretsedatel na dru{tvoto. Na rabotnata programa
figuriraa 85 rezolucii, predlozi i odluki (od koi 81
osnovni), koi bea diskutirani, analizirani i glasani po
dnevniot red. So ovaa prilika na kongresot Dru{tvoto na
Makedoncite od Romanija vleze vo redot na organizaciite
~leniki na SMK, a pak Liana Dumitresku stana Senator na
SMK. Zna~aen fakt za Makedoncite od Romanija e edna od
rezoluciite (br 13) koja predlaga da `ivotot i delata na
Sveti Nikodim od Tismana da bidat slaveni i zavedeni vo
makedonskiot pravoslaven calendar na fiksna data, be{e
prifatena so ednoglasno glasawe.

Asociaţia Macedonenilor din România a fost invitată să
participe la lucrările celui de al 15-lea Congres Mondial Macedonean - CMM, lucrări care s-au desfăşurat la Skopje (Republica
Macedonia) în perioada 6-7 august 2005. Delegaţia formată din trei
persoane a fost condusă de către deputat Liana Dumitrescu –
vicepreşedintele asociaţiei. Pe agenda de lucru a congresului au
figurat 85 de rezoluţii, propuneri şi hotărâri (dintre care 81 iniţiale),
care au fost discutate, analizate şi votate în ordinea programului de
lucru. Cu ocazia acestui congres, Asociaţia Macedonenilor din
România a intrat în rândurile organizaţiilor membre ale CMM, iar
Liana Dumitrescu a devenit senator al CMM. Fapt important pentru
macedoneniii din România, una dintre rezoluţiile congresului, cea cu
numărul 13 care propunea ca viaţa şi înfăptuirile Sfântului Nicodim
de la Tismana să fie sărbătorite şi consemnate în calendarul ortodox
macedonean la dată fixă, a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

SREDBI

ÎNTÂLNIRI

Na 8 i 9 avgust 2005, pratenikot na etni~kite Makedonci
od Romanija, Liana Dumitresku, se sretna vo Skopje (Republika
Makedonija) so negovoto bla`enstvo Gospodin Gospodin Stefan,
poglavar na Ohridskata i Makedonskata Pravoslavna Crkva,
Trifun Kostovski - gradona~alnik na Skopje, Jane Teoharevski

În zilele de 8 şi 9 august 2005, deputatul etniei macedonene din România, Liana Dumitrescu, s-a întâlnit la Skopje
(Republica Macedonia) cu Preafericitul Stefan - arhiepiscop de
Ohrid şi Macedonia, Trifun Kostovski - primarul oraşului Skopje,
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zamenik director na MTV, Faud Hasanovi~ - dr`aven sekretar vo
Ministerstvoto za Nadvore{ni Raboti na Republika Makedonija
i Tole Bel~ev - generalen sekretar na kursovite po Makedonski
Jazik kultura i literature.

Jane Teoharevski - director adjunct al Televiziunii Macedonene,
Fuad Hasanovici - Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe
al Macedoniei şi Tole Belcev - Secretarul General al Cursurilor de
limbă, cultură şi literatură macedoneană.

MAKEDONSKO - ROMANSKI
SPORTSKI NASTAN

ÎNTÂLNIRE SPORTIVĂ
ROMÂNIA - MACEDONIA

Eden osobeno interesen sportski nastan za
Makedoncite od Romanija i za Makedoncite voop{to
pretstavuva{e natprevarot od vtoroto kvalifikacisko
kolo na Kupot na UEFA RAPID BUKURE[T - VARDAR
SKOPJE, koj se odigra vo Bukure{t na Stadionot
Valentin Stanku pred okolu 7.000 gleda~i. Najtrofejniot
makedonski klub ja ima{e podr`kata od tribinite i od
grupa naviva~i na makedoncite od Romanija a sekako na
natprevarot prisustvuva{e i pratenik vo romanskiot
parlament koja go zastapuva makedonskoto malcinstvo vo
Romanija Lijana Dumitresku. Vo eden kompletno fer i
sportski korekten natprevar Vardar be{e kompletno
nadigran od Rapid na gostuvaweto vo Bukure{t - pozarot
od 0:3.
Marjan Mihajlov

O întâlnire sportivă de mare interes pentru macedonenii
din România dar şi pentru macedoneni în general a constituit-o
meciul de fotbal din seria adoua de calificări pentru Cupa UEFA
dintre RAPID BUCUREŞTI şi VARDAR SKOPJE, care s-a
jucat la Bucureşti pe stadionul Valentin Stancu în faţa a
aproximativ 7.000 de spectatori. Vardar, clubul macedonean cu
cele mai multe trofee s-a bucurat de susţinerea venită din tribune
şi din partea unui grup de etnici macedoneni din România, iar la
meci a fost prezentă şi deputata în Parlamentul României din
partea etniei macedonene, Liana Dumitrescu. De-a lungul unui
meci în întregime fer şi corect din punct de vedere sportiv,
Vardar a fost învinsă în turul de la Bucureşti de către Rapid cu
scorul de 0:3.
Marjan Mihajlov

NASTANI NA MESEC
JULI И AVGUST

EVENIMENTELE LUNILOR
IULIE ŞI AUGUST

►Vo periodot 1 - 3 juli vo Bukure{t, D.M.R odr`a
manifestacija ,,Letni svadbeni tradicii i obi~ai kaj etni~kite
Makedonci od Romanija,, vo forma na eden seminar koj opfati
vo golem del informacii za svadbenite tradicii kaj etni~kite
Makedonci, kako i obi~aite, tradiciite i ritualite koi
etni~kite Makedonci gi povrzale so letniot period. Trgnuvajki
od ritualite na podgotvuvaweto na nevestata, podgotovki koi
po~nuvaat so najmlku nedela vreme prethodno, za podgotvuvawe
na ku}ata i nevestiniot dvor kade {to sleduva da se odr`i i
svadbenata veselba, i zavr{uvajki so nakituvaweto na nevestata
koe bara meseci rabota, referatite go opfatija detalno i
nastanot koj e del od se~ij `ivot i koj pretstavuva eden ritual
na preminuvawe od sostojba na edinka vo sostojba na dvojka.
Izlagawata pretstaveni na seminarot bea pridru`en i od sliki,
muzika i mali dokumentarni filmovi . ►Na 8, 9 i 10 juli vo
Bukure{t vo centralnoto sedi{ten a Dru{tvoto na
Makedoncite od Romanija se odr`a edna trkalezna masa so
tema ,,Aleksandar Makedonski - pomegu istorija i legenda ,,
akcija koja ima{e za cel da pretstavi del od dokumentarnite
materijali, istoriskite fakti, lirski i artisti~ki tvorbi koi
makedonskiot golem ec i na{ predok gi ostavil {irum Evropa i
Azija, za vreme na negoviot kratok `ivot, no istovremeno sakjki
da donese ~est i slava na eden od najgolemite predci koi go
imaat makedoncite od Romanija. ► На 13-и и 14-и јули 2005
раководството на Д.М.Р. имаше посета во Република Македонија за да
го стабилира со правно оспособените тамошни институции планот за
соработка во наредните 12 месеци. ►Posledniot vikend od mesec
juli za etni~kite makedonci od Oltenija be{e povod za golema
radost zatoa {to sve~eno be{e otvoreno novoto sedi{ten a Dru
{tvoto na Makedoncite od Romanija filijala Krajova i
filijala Oltenija. Novoto sedi{te se naoga vo samiot centar
na Krajova na 0 kilometar vo gradot. ► Skoro site nastani vo
mesec avgust koi se odr`aa vo Dru{tvoto na Makedoncite od
Romanija bea posveteni na praznikot Ilinden, du{even praznik
za makedoncite {irum svetot. Imajki go zna~eweto na

►În perioada 1-3 iulie la Bucureşti, A.M.R. a desfăşurat acţiunea
„Tradiţii de vară şi obiceiuri de nuntă la etnicii macedoneni din
România” , sub forma unui seminar care a cuprins în mare parte
informaţii despre tradiţiile de nuntă ale etnicilor macedoneni precum
şi despre obiceiurile, tradiţiile şi ritualurile pe care etnicii
macedonenii le au legat de anotimpul verii. Plecând de la ritualurile
de pregătire a miresei, pregătire care începe cu cel puţin o săptămână
înainte, de pregătire a casei şi curţii miresei unde se va desfăşura
nunta şi terminând cu împodobitul miresei care necesită luni întregi
de muncă susţinută, referatele au transpus cu acurateţe şi în detaliu un
eveniment care face parte din viaţa tuturor şi care reprezintă un ritual
de trecere de la starea de entitate la starea de cuplu. Lucrările
prezentate la seminar au fost acompaniate de poze, fond muzical şi
scurte filme documentare. ►În zilele de 8, 9 şi 10 iulie la Bucureşti
la sediul central al Asociaţiei Macedonenilor din România s-a
desfăşurat masa rotundă cu tema „Alexandu Macedon – între istorie
şi legendă”, acţiune care a dorit să prezinte o parte dintre materialele
documentare, faptele istorice, creaţiile artistice şi lirice pe care
personalitatea marelui om, strămoş al macedonenilor le-a lăsat
presărate din Europa până în Asia de-a lungul scurtei sale vieţi, dar în
acelaşi timp a dorit să aducă o cinstire aceluia care a fost unul dintre
cei mai valoroşi strămoşi pe care etnia macedoneană din România îi
are. ► În zilele de 13 şi 14 iulie 2005 conducerea A.M.R. a făcut o
vizită în Republica Macedonia pentru a pune la punct cu instituţiile
abiliate de acolo planul de acţiuni pentru următoarele 12 luni.
►Ultimul week-end al lunii iulie a însemnat pentru etnicii
macedoneni din Oltenia o mare bucurie dat fiind că a adus cu el
inaugurarea noului sediu al Asociaţiei Macedonenilor din România
filiala Craiova şi filiala Oltenia. Noul sediu se află în centrul
Craiovei, aproape de kilometrul 0 al urbei. ► Aproape toate acţiunile
desfăşurate în luna august de către Asociaţia Macedonenilor din
România au vizat evenimentul Ilinden, săbătoarea de suflet a macedonenilor de pretutindeni. Având importanţa unei zile naţionale Ilin-
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nacinalen praznik Ilinden ovaa godina proslavuva{e 102
godini od nastanot. Na toj na~in od 5 - 7 avgust vo Bukure{t se
odr`a manifestacijata ,, Sveti Ilija - za{titnikot na
makedonskiot narod,, .
Vo ovaa prilika bea pretstaveni
obi~aite i tradiciite kaj etni~kite Makedonci povrzani za
ovoj nastan. Isto taka manifestacija povetena na Ilinden se
odr`a vo Krajova pod imeto ,, 1903 - Godina na borba ,, akcija
koja vo prv red ioma{e pribele`uvawe na nastanite koi go
podgotvija terenot za ovoj vooru`en nastan, i ki podto odnesoa
do krevawe na vostanie, manifestacijata se odr`a od 12 - 14
avgust.►Во периодот 5-10 август 2005 една делегација одредена од
Д.М.Р. учествуваше на 15-от Светски Македонски Конгрес во Скопје.
►На 11 август 2005 се одигра во Букурешт фудбалскиот натпревар
помегу Рапид Букурешт и Вардар Скопје каде што учествуваа и
навивачи од редот на етничките Македонци од Романија ►Od 19 - 21
avgust Dru{tvoto na Makedoncite od Romanija preku prisustvot
na pretstavnici na filijalite od Baile{ti, Urzikuca, Krajova
i Bukure{t ke u~estvuva na festivalot PROETNIKA 2005, vo
gradot Sigi{oara, festival koj se organizira po petti pat. Im
posakuvame mnogu uspeh na site u~esnici na ovoj multietni~ki
festival. ► Vo periodot 2 - 21 avgust dva `lena na Dru{tvoto
na Makedoncite od Romanija u~estvuvaa na kursovi po
makedonski jazik, kultura i literatura vo Ohrid. ► Od 25 avgust
D.M.R ke organizira eden odmor za deca vo Ohrid vo vreme
traewe od edna nedela. Decata u~esnici na ovoj odmor, ~ii
predci do{le od Makedonija i ostanale na teritorijatana
Romanija u{te na po~etokot na 19 vek, sega ke imaat mo`nost da
stapat vo direkten kontakt i so mnogu vnimanie da gi zabele`at
tradiciite, obi~aite i jazikot od zemjata od koja poteknuvaat
nivnite predci. Tie ke u~estvuvaat za vreme na celiot nivni
prestoj na kursovi za makedonski jazik, narodni ora i folklor.

MACEDONEANUL - МАКЕДОНЕЦОТ
denul împlineşte anul acesta 102 ani de la înfăptuire. Astfel în perioada 5-7 august la Bucureşti s-a desfăşurat acţiunea “Sfântul Ilie patronul poporului macedonean”. Cu această ocazie au fost prezentate tradiţiile şi obiceiurile etnicilor macedoneni din România legate
de acest eveniment. Tot dedicată evenimentului Ilinden a fost şi acţiunea de la Craiova “1903 - Anul luptei” , acţiune dedicată trecerii în
revistă a principalelor momente care în primul rând au pregătit terenul pentru realizarea evenimentul armat şi apoi au condus la răbufnirea confruntării armate şi care s-a desfăşurat în perioada 12-14
august.►În perioada 5-10 august 2005 o delegaţie desemnată de
către A.M.R. a participat la cel de al 15-lea Congres Mondial
Macedonean la Skopje ►În ziua de 11 august 2005 s-a desfăşurat la
Bucureşti meciul de fotbal dintre Rapid Bucureşti şi Vardar Skopje la
care au participat şi suporteri din rândul etniei macedonene ►În
zilele de 19-21 august Asociaţia Macedonenilor din România, prin
reprezentanţii filialelor sale din Băileşti, Craiova, Urzicuţa şi Bucureşti, va participa la Festivalul PROETNICA 2005, în oraşul Sighişoara, festival aflat deja la cea de a cincea ediţie. Urăm mult succes
tuturor participanţilor la acest festival multietnic. ►În perioada 2-21
august doi membri ai A.M.R. au participat la Ohrid la cursurile de
aprofundare a limbii, culturii şi literaturii macedonene. ►Începând
cu data de 25 august, Asociaţia Macedonenilor din România va organiza o tabără pentru copii, la Ohrid timp de o săptămână. Copii
participanţi la această tabără, ai căror strămoşi au venit din Macedonia şi s-au stabilit pe teritotiul românesc încă de la începutul secolului XIX, vor avea acum ocazia să intre în contact direct şi să
observe cu multă atenţie tradiţiile, obiceiurile şi limba din ţara de
origine a strămoşilor lor. Ei vor participa la cursuri de limbă, folclor
şi dansuri pe întreaga durată a taberei.

Sveti Prorok Ilija - za{titnik na Makedoncite od Romanija
Gledajki gi povnimatelno praznicite od kalendarot, toa
{to ni go prvlekuva vnimanieto e faktot {to od site pravednici
od Stariot Zavet, edinstveniot koj Crkvata go odbrala da go
slavi na osoben zapoveden na~in, zna~i zadol`itelno, e Svetec i
golem Prorok Ilija Tesviteanu, so sevo ova nemu ne mu e posveten
nitu eden Svet Zapis.
Motivite za ovoj izbor ni go poka`uva samata Crkva
kade Svetecot e nare~en ,, Angel vo telo ,, temelot na proro
{tvoto i vtoriot predvestitel na Hristos.
Ilija bil Angel vo telo, toa {to zna~i deka bil tolku
~ist dotolku {to teloto poveke se pribli`uvalo do duh otkolku
do materijata, bilokako bil spiritualiziran, sekako imajki i
potrebi na `iva materija, i toj bil podlo`en na glad, `ed,
gravitacijata i umorot, tuku spiritualiziran vo smisol deka taka
kako {to Angelite ne znaat da potkleknat pred telesnite
grevovi, nemajki telo taka i Ilija i pokraj toa{to imal telo,
preku sovr{eno kontrolirawe na setilata, preku asketskata
disciplina na koja se podlo`il, stignal tolku daleku {to se
~inelo deka ne `ivee vo telo. Nego ne go privlekuvale nitu
teloto negovo nitu drugi tela, tuku ~istite Bo`ji viso~ini. Toj
go proslavuva zakonot na teloto, zatoa ne e za ~udewe {to bil
voznesen na neboto so se telo. Preku smrtnosta preku strogosta so
koja go `iveel `ivotot toj go promeni zakonot na teloto vo
duhoven zakon, povikot na zemjata so povikot na neboto, zakonot
na grevot so zakonot na svetosta. Seto ova toj go ostvaruva preku
fakelot na qubovta Bo`ja pogolema od se, kako {to ke vidime
ponatamu.
Vtoriot motiv poradi koj Crkvata go slavi Ilija na
prazni~en na~in e faktot {to toj e i temelot na pro{tvoto. Toj
ne e prviot nitu najgolemiot prorok tuku temelot na proro
{tvoto.
Znaeme deka prorocite se Bo`jiot glas kon lugeto,
poraka za Bo`jite misli i planovi, preku niv, Gospod si gi soop
{tuva planovite koi gi ima so edna li~nost, edno op{testvo so
eden narod ili so celiot svet, za da ja usoglasi da ja uramnote`i
Bo`jata volja so voljata na ~ovekot. Tie go pretska`uvaat
Mesijata i Negovoto ve~no carstvo, kako i kaznite za tie koi ne
go primaat ili gi pogazuvaat pod noze atributite : pravednost,
milost, trpelivost, qubov.
Ilija e temelot na proro{tvoto zatoa {to od mnogute
sovr{enstva koi mu pripagaat na Boga, toj go pretska`uva toa
{to e temelot na site drugi i toa : samata su{testvenost od
samiot Bog. Toj go pravi znajno pred prviot svet i najvisokoto
u~ewe , toa deka Gospod e toj koj e, so drugi samoto postoewe i

deka se {to postoi e preku Nego, i bez nego se vraka vo bez`ivot,
vo neantot od kade e doneseno vo postoewe.
Ovaa u~ewe go zaboravija sinovite na Izrael vo vremeto
na kralot Ahab i kralica Izabela. Ovie na mesto na vistinskiot
Gospod mu se poklonuvaa na idolite Baal i Astrata, zatoa {to
ovie ne gi osuduvaa raskolot i ubistvata. Ahab go negiral Gospod
vistinata, i go vozvi{uval toj {to ne postoi, lagata, neantot i
dava zapoved nim da im se poklonuva celiot narod.
Ilija obezdu{en od jad za slava na edinstveniot Bog, go
presretnuva v lica kralot, obvinuvajki go za napu{taweto na
edinstveniot bog preku ubivaweto na negovite proroci i preku
poklonuvaweto na idoli, go privlekol nad Izrael gladot i
`edtta, kako kazna pratena od Gospod. Zatoa sega Ilija saka da mu
poka`e koj e Gospod i koj e Baal.
So ovaa cel na zborot na Ilija Ahab go sobira celiot
narod na planinata Karmel, na ~elo so dvete krunisani glavi.
Ovde Ilija im ka`uva na sve{tenicite na Baal da si go voznesat
altarot i da `rtvuvaat eden bik. Ilija isto taka ke izgradi eden
Gospodov altar na koj ke prinese `rtfa .
,, Ke im ka`e Ilija na sve{tenicite na Baal, da se
molite na va{iot gospod, a jas ke se molam na mojot Gospod. I
Gospod koj ke odgovori neka bide Gospod,,(I Regi XVIII, 29). Predlogot bil prifaten.
450 sve{tenici na Baal po~nuvaat da se molat, vikaat
dodeka gi dr`i glasot, demek Baal ne gi slu{al.
- vikajte posilno mo`ebi va{iot Gospod spie! Gi
provocira Ilija. I otkako Ilija ja prinesuva `rtfata I po~nuva
da se moli : ,, Slu{ni me Gospodi, da doznae ovoj narod deka Ti si
Toj vistinskiot koj im ja vraka{ du{ata nazad (I Regi XVIII, 37),
vo toj moment na `rtfata, nad koja bea istureni 12 gumovi voda,
padna ogan od neboto i ja izgore. I celiot narod padna so liceto
kon zemjata i po~nal da vika : ,, Gospod, toj e Gospod, Gospod, toj e
Gospod,,. ,,(I Regi XVIII,39). i povtorno se otvori neboto, po tri i
pol godini su{a, zavrna do`d i se sfr{i so su{ata, zatoa {to
Gospod be{e priznaen kako Gospod, odnovo stanuvajki pravda deka
toj koj e e, toj koj ne e ne postoi. Gospod e toj koj e, idolot ne ni
{to i poklonuvaweto koe mu se oddava e ni{to i mu se oddava na
ne~esniot i na lagata.
3.
Vo tret red, vo prorokot Ilija Crkvata ni go
poka`uva i vtoriot predvesnik na Isus Hristos. Zo{to go
narekuva vtoriot predvesnik na Gospod i ne prviot znaejki deka
Ilija e pred Jovan Krstitelot? Zatoa {to Jovan Krstitel, na
direkten na~in e ambasadorot na Hristos, najbli`en e do Nego,
koga Ilija e Krajnikot na Prvata Li~nost, na Tatkoto i samo na
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indirekten na~in e predvestitelot na vtorata li~nost od
Trojstvoto, na Isus Hristos.
Sepak i pod raport na vremeto, Ilija e vtoriot
predvesnik na Gospod, zatoa {to pred vtoroto doagawe na Isus
Hristos, Ilija ke bide toj koj ke ja vr{i ulogata na Jovan
Krstitelot pred prvoto doagawe na Spasitelot. Celata evrejska i
Hristijanska tradicija go poddr`uva Zborot na Zapisot, veruvaj
ja ovaa rabota. Taka {to Ilija e vtoriot predvestitel na Isus
Hristos, zatoa {to kako [to Ilija za svoeto prvo postoewe,
zemnoto, posvedo~uva deka Gospod e Gospod, vsu{nost postoeweto
na Tatkoto, isto taka na vtoroto doagawe na Isus Hristos, toj ke
mu doka`e na svetot deka Isus Hristos, Sinot Bo`ji, eednio so
tatkoto, i kako bile posramoteni tie koi se poklonuvale na
idoli, taka ke bidat zasrameni na vtoroto doagawe na Spasitelot
tie koi ne go primija negoviot zbor.
Porakata na prorokot Ilija stoi i denes kako isekoga
{. Preku negovata `rtfa na Karmel, toj go prekoruva i
presretnuva i ~ove{tvoto od denes i od site vremiwa, koi si go
proizveduvaat Gospod od site ideologii i stradawa, uni{tuvajki
go ~ove{tvoto. Koga ~ovek go negira vistinskiot Gospod, toga{,
nemo`ejki da `ivee bez Gospod, si sozdava Bog po sopstvenite
instikti i `elbi. Si pravi Gospod od bruto materija, od kamen,
`elezo ili drvo. Duri odi dottamu {to negi deka toj e tvorba na
Gospod, tuku Gospod e negova tvorba i na toj na~in se proklamira
samiot sebesi za apsoluten, avtonomen, zatoa {to veli toj, ako
Gospod e samo ne{to zamisleno, toga{ jas sum pogolem od nego, jas

sum si samiot Gospod, i pokraj toa {to jas samiot sum si zakon,
pravam toa {to mene mi se dopaga i ne me interesiraat drugite.
Ovoj abis na moralnoto opagawe go pogodi i romanskoto
paganstvo, koe otide tolku daleku {to gi pobo`i i stradawata.
Dene{niot ~ovek i pokraj toa {to ne se deklarira samiot sebesi,
vo literaturna smisla, Gospod sepak ima reakcii so koi dejstvuva,
da pravi raboti koi mu pripagaat kompletno na Gospod, ili da gi
pogazi normite koi Gospod gi postavil na negovite tvorbi. Na toj
na~in vo dobri vremiwa, toj si gi prezema pravata za `ivot i
smrt, ostavajki gi da `iveat samo decata koi toj gi saka. Od kade
nekoga{ prirodniot zakon be{e smetan deka proizleguva od
Gospod, i negovoto prekr{uvawe be{e smetano za `rtfa protiv
Gospod, denes ~ovekovata legislacija ne vodi smetka za ovaa
rabota. Ne e ova egolatrija?
»ovek na na{evo vreme si e samiot sebesi idol,
sopstvenata norma na dejstvuvawe. Ako mu e zdodeano,
dezorientiran i bez elan, e zatoa {to se deklariral nezavisen od
izvorot na `ivotot i na negovata aktivnost, barajki ja srekata vo
zadovoluvaweto na primarnite instikti, vo zadovolstvoto koe
mo`e da mu go pru`at edno neumorno akumulirawe na materijalni
blaga i sredstva za zabava i ja ignorira vistinata deka sevo ova
nemo`e da mu ja zgasne `edtta vrodena posle edna beskrajna sreka,
sreka koja ne mo`e da bide najdena otkolku zad seto ova, zad
materijata, vo Duhot, vo Gospod, vo po~ituvaweto na negovite
zakoni.

Sfântul Prooroc Ilie – patronul macedonenilor din România
Ceea ce ne reţine atenţia, privind mai insistent sărbătorile din
calendar, este faptul că dintre toţi drepţii din Testamentul Vechi,
singurul pe care Biserica l-a ales ca să-l venereze în mod deosebit
printr-o sărbătoare de poruncă, deci obligatorie, este Sfântul şi marele
Prooroc Ilie Tesviteanul, cu toate că acestuia nu îi este dedicată nici o
carte în Sfânta Scriptură.
Motivele acestei alegeri ni le arată Biserica însăşi unde
Sfântul este numit: "înger în trup, temelia profeţilor şi al doilea
Înaintemergător al lui Cristos".
1. Ilie a fost înger în trup, ceea ce înseamnă că era atât de
curat, încât trupul său se apropie mai mult de spirit decât de materie,
era, oarecum spiritualizat; spiritualizat, bineînţeles, nu în sensul că nu
avea proprietăţile şi necesităţile materiei vii - era, şi el, supus
gravitaţiei, foamei, setei, ostenelii -, ci spiritualizat în sensul că, după
cum îngerii nu cunosc alunecările în păcate trupeşti, neavând trup, tot
astfel Ilie, deşi avea trup, totuşi, prin înfrânarea desăvârşită a simţurilor,
prin disciplina ascetică la care şi l-a supus, a ajuns atât de departe, încât
se părea că nu mai trăia în trup. Pe el nu-l mai atrăgea nici propriul trup
nici alte trupuri, ci înălţimile curate ale lui Dumnezeu. El a biruit legea
trupului, de aceea nu e de mirare că a fost înălţat cu trupul la Cer. Prin
mortificare, prin asprimea la care şi-a supus viaţa, el a schimbat legea
trupului în legea sufletului, chemarea lutului în chemarea cerului, legea
păcatului în legea virtuţii, a sfinţeniei. Toate acestea el le-a înfăptuit
prin flacăra arzătoare a iubirii de Dumnezeu mai presus de toate, după
cum vom vedea ceva mai departe.
2. Al doilea motiv pentru care Biserica îl venerează pe Ilie,
în mod sărbătoresc, e faptul că el este temeiul profeţilor. El nu este nici
primul, nici cel mai mare profet, ci temelia profeţilor.
Ştim că profeţii sunt glasul lui Dumnezeu către oameni,
mesagerii gândurilor şi planurilor lui Dumnezeu, Prin ei, Dumnezeu îşi
comunică planurile ce le are cu o persoană, cu o comunitate, cu un
popor sau cu lumea întreagă, pentru a acorda, a pune la unison voinţa
omului cu voinţa lui Dumnezeu. Ei prevestesc pe Mesia şi veşnicia
împărăţiei Lui, precum şi pedepsele pentru cei care nu-L primesc sau Îi
calcă în picioare atributele: dreptatea, milostivirea, răbdarea, iubirea.
Ilie este temeiul profeţilor deoarece dintre multele
perfecţiuni, atribute ale lui Dumnezeu, el o vesteşte pe aceea care stă la
temelia tuturor celorlalte, şi anume: aseitatea, fiinţa de la sine a lui
Dumnezeu. El face cunoscută lumii cea dintâi şi cea mai înaltă
învăţătură, aceea că Dumnezeu este cel ce este, adică însăşi existenţa şi
că tot ce fiinţează există prin El, şi fără El totul se întoarce în nefiinţă,
în neantul din care a fost adus la fiinţă.
Această învăţătură însă o uitaseră fiii lui Israil pe timpul
regelui Ahab şi al reginei Isabela. Aceştia, în locul adevăratului
Dumnezeu, se închinau idolilor Baal şi Astarta, pentru că aceştia, nu le
vedeau şi nu le condamnau desfrânarea şi crimele. Ahab neagă pe

Dumnezeu Adevărul, şi adoră pe cel ce nu este, adică Neantul,
Minciuna, şi dă ordin ca acesteia să i se închine tot poporul.
Ilie, însufleţit de râvna pentru slava Unicului Dumnezeu, îl
înfruntă făţiş pe rege, acuzându-l că prin părăsirea singurului
Dumnezeu adevărat, prin uciderea profeţilor Lui şi prin închinarea la
idoli, a atras asupra lui Israil seceta şi foametea, drept pedeapsă trimisă
de Dumnezeu. De aceea, acum, Ilie vrea să-i arate cine este Dumnezeu
şi cine este Baal.
În acest scop Ahab, la cuvântul lui Ilie, adună pe muntele
Carmel tot poporul, în frunte cu cele două capete încoronate. Aici Ilie le
spune preoţilor lui Baal să-şi înalţe altarul lor şi să sacrifice un taur. Ilie
va construi de asemenea un altar Dumnezeului său, pe care va aduce
jertfa.
"Voi, spune Ilie preoţilor lui Baal, să vă rugaţi Dumnezeului
vostru, iar eu mă voi ruga Dumnezeului meu. Şi Dumnezeul care va
răspunde, acela să fie Dumnezeu" (I Regi XVIII,29). Propunerea a fost
acceptată.
Cei patru sute cincizeci de preoţi ai lui Baal încep să se
roage, strigă până îşi pierd cumpătul, căci Baal nu îi aude.
- Strigaţi mai tare, poate Dumnezeul vostru doarme! îi
provoacă Ilie. Şi, după ce Ilie aşează şi el jertfa pe altar şi se roagă:
"Auzi-mă Doamne, auzi-mă, ca să cunoască poporul acesta că Tu eşti
Acela care le întorci inima înapoi" (I Regi XVIII,37), în acel moment,
peste jertfă, asupra căreia fuseseră turnate douăsprezece ciubere cu apă,
"a căzut foc din cer, care a ars-o. Şi tot poporul a căzut cu faţa la
pământ şi a strigat: «Domnul, El este Dumnezeu; Domnul, El este
Dumnezeu!»" (I Regi XVIII,39). Şi iarăşi s-au deschis cerurile, după
cei trei ani şi jumătate de când nu plouase şi, astfel, ia sfârşit seceta,
fiindcă Domnul a fost recunoscut ca Dumnezeu, restabilindu-se
adevărul că Cel ce este, este, cel ce nu este, nu este. Dumnezeu este Cel
ce este, idolul nu este nimic şi închinarea ce i se aduce este adusă
nimicului, minciunii.
3. Dar, în al treilea rând, în profetul Ilie, Biserica ne mai
arată, pe al doilea Înaintemergător al venirii lui Isus Cristos. De ce îl
numeşte al doilea Înaintemergător al Domnului şi nu primul, doar ştim
că Ilie îl precede pe Ioan Botezătorul? Pentru că Sfântul Ioan
Botezătorul, în mod direct este ambasadorul lui Cristos, este cel mai
apropiat de El, pe când Ilie, în mod direct este Crainicul Primei
Persoane, a Tatălui, şi numai în mod indirect este premergătorul Celei
de a doua Persoană Treimică, al lui Cristos.
Totuşi, chiar şi sub raportul timpului, Ilie este al doilea
Înaintemergător al lui Cristos, deoarece înainte de a doua venire a lui
Cristos, Ilie va fi acela care va îndeplini rolul pe care l-a avut Ioan
Botezătorul înainte de prima venire a Mântuitorului. Întreaga tradiţie
evreiască şi creştină, sprijinită pe Cuvântul Scripturii, crede acest lucru.
Aşadar, Ilie este al doilea Înaintemergător al lui Isus Cristos pentru că,

Свети Илија - Sfântul Ilie

Asociaţia Macedonenilor din România

A.M.R. - Д.М.Р.

Друштвото на Македонците од Романија
Asociaţia Macedonenilor din România
Друштвото на Македонците од Романија

Adresa este : Bucureşti,
strada Thomas Masarik, nr.
29A, sector 2
Telefon : 212.09.22
Telefon/Fax : 212.09.23
Email: asmacedonenilor@yahoo.com.sg

VIZITAŢI
www.macedoneni.ro
Publicaţie editată de Asociaţia
Macedonenilor din România, cu
sprijinul Guvernului României Departamentul pentru Relaţii
Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului
României
ISSN : 1582-831x
Directorul ziarului
Liana Dumitrescu
Redactor Şef
Constantina Dumitrescu
Redactor
Laura Rogobete
Tehnoredactare computerizată
Laura Rogobete
Traducere
Marјan Mihajlov

precum el, Ilie, în prima sa
existenţă, cea de pe pământ, a
mărturisit că Domnul este
Dumnezeu, adică existenţa
Tatălui, tot astfel, la a doua
venire a lui Isus Cristos, el va
dovedi lumii că Isus Cristos,
Fiul lui Dumnezeu, este una
cu Tatăl, şi precum au fost
ruşinaţi odinioară cei ce s-au
închinat idolilor, aşa vor fi
ruşinaţi la a doua venire a
Mântuitorului cei care nu au
primit cuvântul acestuia.
Mesajul lui Ilie este şi astăzi,
ca
întotdeauna,
actual.
Prin jertfa sa de pe
Carmel, el înfruntă şi acuză şi
omenirea de azi şi din toate
timpurile care îşi fabrică
dumnezei din ideologii şi
patimi,
degradând
fiinţa
omenească.
Când
omul
reneagă
pe
adevăratul
Dumnezeu, atunci, neputând
trăi fără Dumnezeu, îşi
plăsmuieşte dumnezei după
dorinţele şi instinctele sale.
Îşi face dumnezeu din materia brută, din piatră, fier sau lemn. Ba merge până acolo încât
afirmă că nu el este creatura lui Dumnezeu, ci Dumnezeu este creatura sa; şi astfel se
proclamă pe sine absolut, autonom, căci, îşi spune el, dacă Dumnezeu este o plăsmuire
imaginară, atunci eu sunt mai mare decât el, eu însumi îmi sunt Dumnezeu, şi deci eu
însumi îmi sunt lege, fac ceea ce îmi place mie şi nu dau seamă nimănui de ceea ce fac.
Acest abis al decăderii morale l-a atins păgânismul roman, care a mers atât de departe
încât şi-a divinizat patimile. Omul de azi, deşi nu cutează să se declare pe sine, în sens
literal, Dumnezeu, totuşi are infama cutezanţă de a acţiona, de a face lucruri ce compet
exclusiv lui Dumnezeu, ori de a încălca normele pe care Dumnezeu le-a impus creaturilor
Sale. Astfel, bunăoară, ca ins, îşi asumă dreptul de viaţă şi de moarte, lăsând la viaţă
numai copiii pe care el îi vrea. De unde odinioară legea naturală era considerată ca
emanând de la Dumnezeu şi încălcarea ei era considerată ca o crimă contra lui Dumnezeu,
astăzi legislaţiile umane nu ţin seamă de acest adevăr. Nu este oare aceasta o egolatrie?
Omul zilelor noastre îşi este propriul idol, propria sa normă de acţiune. Dacă
este plictisit, dezorientat şi fără elan, este pentru că s-a declarat independent de izvorul
vieţii şi activităţii sale, căutând fericirea în satisfacerea instinctelor primare, în plăcerea pe
care i-o poate procura o neostoită acumulare de bunuri şi mijloace de distracţie şi
ignorează adevărul că toate acestea nu-i pot sătura setea înnăscută după o fericire
nemărginită, fericire ce nu poate fi găsită decât dincolo de toate acestea, dincolo de
materie, în spirit, în Dumnezeu, în respectarea legilor Lui.
Iată de ce mesajul şi viaţa acestui înger în trup, care a fost marele profet Ilie,
este pentru noi prilej şi îndemn ca să medităm asupra adevăratului scop al vieţii noastre,
asupra măsurii în care ne organizăm şi ne îndreptăm spre acest scop toate energiile, toate
năzuinţele, precum şi asupra punctului în care ne găsim în lupta pentru biruinţa voinţei lui
Dumnezeu în viaţa noastră de fiecare zi.
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