Precum Eu v-am iubit pe voi, asa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. (Ioan 13. 34)
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● Apare cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove ●

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные
о Господе братья и
сестры:
Всеблагой
Господь
сподобил
нас и в этом году
пережить
великую
радость – Воскресение
Господа нашего Иисуса
Христа, “Пасху Велию
и Святую”. В духовной жизни православных
верующих
день
Светлого
Христова
Воскресения является самым радостным и
Великим... После Своего Воскресения, Господь
много раз являлся ученикам. Этим Он, живой
Учитель, открыл о Себе истину, прореченную
пророками. Уверившись в Воскресении Христа,
апостолы и ученики пронесли Евангельскую
проповедь о Его Воскресении по всему миру,
распространяя “огненные языцы” веры. Их вера
была непоколебима; ни темницы, ни побои,
ни избиения камнями, ни распятия не могли
отвратить их от Христа.
Благодаря апостольской проповеди о
Воскресении Христовом, весь мир, приняв ее,
преобразился. В мир вошла духовная сила,
и он изменился, он расцвел добродетелями
христианской веры...
Возлюбленные во Христе братья и сестры!
Вся жизнь православного христианина явля
ется путешествием со Христом. Через Его Святые
Таинства мы движемся с Ним к Воскресению.
Святая Церковь учредила Великий Пост, или
предпасхальный пост, как благословенное время,
чтобы помочь нам усовершенствоваться в своей
духовной жизни и приблизиться ко Христу, а с Ним
войти в Воскресение. Для этого нам дано время
на покаяние, чтобы мы позаботились о своей
душе. Мы должны внимательно всмотреться
в свое сердце, убедиться в том, что мы
оставили в прошлом свои грехи и страсти.
Это есть важное и необходимое условие, для того,
чтобы пережить по-настоящему Воскресение
Господне...
Дорогие мои чада духовные!
Для нас, православных христиан, вся наша
жизнь – Пасха и праздник, потому что вся она
освящена светом милости Воскресшего Христа:
“Я есмь воскресение и жизнь; верующий в
Меня, если и умрет, оживёт” (Иоанн XI; 25).
Нам всем надо жить верой в Воскресение,
в то, что Господь одолел смерть и зло. Наша же
победа со Христом заключается в том, что Его
бессмертием мы должны преодолевать все наши
жизненные трудности и испытания, не делаясь
жертвой мелочных обид.
В этом году наша страна отмечает важное
историческое событие – 650-летие образования
Молдавского государства. Для Православной
Церкви Молдовы, которая всегда развивалась
одновременно с государством, этот юбилей –
неотъемлемая часть ее истории.
Божьей милостью, в этом году и я праздную
двадцатую Пасху вместе с вами, а также и
свой тридцатипятилетний юбилей служения
у Святого Престола в священном сане.
Я сердечно благодарю Бога и всех тех, кто
вместе со мной пребывал в Церкви Христовой все
эти годы, кто с верой в Его Воскресение охранял
стадо Христово от врагов, кто приумножал славу
Церкви.
В этот светлый праздник, наполненный
радостью, от всего сердца желаю вам милости
Божьей и здравия.
Да возрадуемся светом Воскресения
Христова единым сердцем и едиными усты.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Милостью Божьей, Владимир
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы

Bucuria învierii Domnului. Paştele
- În fiecare an, creştinul ortodox, după ce
se antrenează sufleteşte
prin post, rugăciune, milostenie, spovedanie şi
împărtăşanie, timp de 40
de zile, dobîndeşte curajul
meritului de a trăi cea mai
mare săptămînă a anului,
- săptămîna patimilor,
adică a răstignirii, morţii
şi a Învierii Domnului. De
fapt viaţa omului dornic
de fericirea veşnică, nu
este altceva decît un scenariu sacrifel-nic al acestei
săptămîni, adică purtarea
crucii vieţii şi a Învierii din
păcat. După intrarea lui lisus în Ierusalim, luni
şi marţi, arhiereii apelînd la fals, caută cu orice prilej să-L captureze. Miercuri, luda Iscarioteanul, ucenicul lui, se înţelege cu arhiereii

să-l trădeze pentru 30 de
arginţi. Joi, după cina cea
de taină, luda îşi vinde
stăpînul, prinzîndu-l în
Grădina Ghetsimani cînd
se ruga, iar vineri, iudeii
chinuincu-L, biciuinduL, îl răstignesc pe cruce
pînă la moarte, ca duminică, a 3-a zi, să învieze
după cum promisese, şi
să declare astfel umanităţii moartea morţii, şi
viaţa veşnică, în special
pentru cei ce cred în El
şi-L urmează cu fapta.
Însăşi Învierea Domnului
din morţi, a fost pentru
evrei un şoc, pe care nici astăzi nu o recunosc
(învierea), respingîndu-L astfel ca pe mesia
cel aşteptat din prooroci, şi aşteptîndu-L totodată şi astăzi pe anti-hrist, (os).

Pastele Blajinilor

- În fiecare an, după ce creştinii prăznuiesc
Pastele sau Învierea Domnului, în duminica
imediat următoare, prăznuiesc şi pastele celor
răposaţi cu trupul, dovedindu-se astfel existen
ţa sufletească vie, a lor, aşa cum ne şi învaţă Bi
serica. De aceea şi mergem pe la cimitire, şi le
îngrijim mormintele. Astfel ne manifestăm grija
binelui şi pomenirii sufletelor celora cărora le
datorăm existenţa, precum şi un gest de soli
daritate sufletească vie, chiar şi dacă trupeşte
nu mai sunt între noi. O altă modalitate de a ne
uni cu cei duşi în cealaltă lume, decît printr-o
rugăciune de pomenire, în prezenţa nevăzută a
lui Dumnezeu, nu avem. De aceea, în perioada
postului se rînduiesc sîmbetele morţilor, ca pri
lej de rugăciune spre ai ajuta să se pregătească
de Paştele veşnic, căci fiind în afara trupului
mort, nu se mai pot ruga pentru ei.Totodată se
mai scriu şi la 40 de slujbe, precum şi alte mo

dalităţi de rugăciune şi de menţinere a legătu
rii vii cu ei, întrucît şi ei şi noi, pregătindu-ne
de Paşti sau de Învierea Domnuiui, nu facem
altceva decit, să preînchipuim judecata şi învi
erea universală, cînd cu toţii împreună vom sta
înaintea lui Dumnezeu pentru a moşteni via
ţa veşnică, - conform meritelor faptelor noas
tre. Desigur că este inadmisibil transformarea
acestui eveniment, într-un prilej simplist de
a ne aduna iarăşi la mormînt la un pahar de
vorbă şi de vin, cu atît mai mult îmbătarea şi
profanarea locului sacru. Ci se cuvine să venim
la cimitir de dimineaţă, să ne mai reculegem în
amintiri, rugăciuni şi să facem pomene pentru
cel răposat, după care îl invităm şi pe preot la
mormînt, - scopul principal al evenimentului.
Preotul îi cîntă veşnică pomenire, şi Hristos a
înviat, ca dovadă a învierii lui de obşte, alături
de toţi, după care se gustă şi din bucate.

Înălţarea Domnului la cer

- După învierea Sa din morţi, lisus Hristos a
stat pe pămînt 40 de zile, ca în acest răstimp să
reuşească să adeverească apostolilor, ucenicilor
şi tuturor oamenilor că întreaga Sa iconomie de
răscumpărare a Omenirii din păcat, nu s-a sfîrşit
cu eşecul morţii, sau dispariţiei trupului din mor
mînt, aşa cum o doreau udeii, ci a înviat a treia zi
după scripturi, dăruind tuturor urmaşilor lui prin
credinţă, aceiaşi înviere. Astfel că din primele
zile, de după înviere, el se arată femeilor miro
nosiţe, care însă la moment nu L-au recunoscut,
vorbeşte apostolului Petru şi loan prin îngeri, „ce căutaţi pe cel viu, între cei morţi”, iar la urmă,
însăşi se înfăţişează seara în mijlocul ucenicilor,
încuiaţi şi tulburaţi de frica răzbunării iudeilor,
zicîndu-le celebrele cuvinte “Pace vouă”.
Prin prezenţa Sa în mijlocul lor, El le-a de
monstrat cu rănile cuielor din mîini şi picioa
re, că este Hristosul cel înviat - lucru contestat

Pogorirea Sf. Duh

Înainte de înălţarea la cer, Domnul le-a
promis apostolilor câ nu-i va lăsa singuri, şi că
le va trimite un mîngîietor ce-i va însoţi oriunde: „Şi eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mîngîietor vă
va da vouă ca să fie cu voi în veci (loan 4,16)”şi
“Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte
despre cele ce v~am spus Eu” (Ioan 14,26).
Acest Mîngîietor este de fapt Sf.Duh - a
treia persoană a Sfintei Treimi. Astfel câ la 10
zile după înălţare, s-au adunat la Ierusalim toţi
apostolii, după cum le-a spus Iisus, ca sa primească pe Mîngîietorul. Aici s-a pogorît peste

iniţial de Apostolul Toma.
Multe arătări demonstrative a mai fă
cut lisus, dintre care celebra arătare lui llie şi
Cleopa,în drum spre localitatea Emaus. Pe
acest drum, El, perceput iniţial ca străin şi exte
rior cunoaşterii sau credinţei celor doi, pînă la
urmă le devine cunoscut şi interiorizat, dar ne
mai vizibilizat de către simţul văzului lor. Simţul
crdinţei luase locul simţului văzului, denotînd
astfel o prefugurare a Sfintei Împărtăşanii.
Şi-a încheiat misiunea pămîntească lisus,
prin adunarea tuturor ucenicilor săi, pe mun
tele Eleonului, investindu-i cu misiunea: „Mergînd, învăţaţi toate neamurile”(Mt. 27.19),
după care„ridicîndu-şi mîinile, i-a binecuvintat, şi S-a înălţat la cer” (Lc. 24.51), „şezind de-a dreapta Tatălui pînă la a doua Sa
venire, cînd va veni să judece vii şi morţii, a
cărui Împărăţie nu va avea sfîrşit” (CrezuI).

ei Sf. Duh, sub forma limbilor de foc, şi astfel ei,
nişte oameni simpli şi chiar analfabeţi, au început a vorbi în diferite limbi, aşa încît mulţimile
adunate din diferite regiuni ale pămîntului, îi
înţelegeau în limba lor. Anume din acel moment al Cincizecimii s‑a fondat şi Biserica, ca
comunitate de creştini, şi ca corabie salvatoare de suflet, iar Sf. Apostol Petru prin predica
sa fierbinte a convertit la creştinizm pe primii
3000 mii de păgîni şi iudei. Chiar din acea zi,
apostolii, ca pescari şi posesori ai Harului Sf.
Duh, au devenit celebrii titani misionari, care
au răspîndtt Evanghelia în lume. Însă odată cu
sporirea populaţiei, ei şi-au instituit ca ajutori

Hristos a înviat!
Dragii mei creştini!
Cu ocazia Praznicului praznice
lor, a luminatei învieri a lui Hristos
Mântuitorul, Vă salutăm din inimă
cu bucurie şi cu salutarea pascală:
Hristos a înviat!
Domnul Iisus Hristos a devenit
părtaş al pătimirii şi morţii noastre,
pentru ca noi să devenim părtaşi ai
învierii şi vieţii lui veşnice.
Veniţi, deci, să ne luminăm toţi
cu această prăznuire, căci Dumne
zeu cel fără de moarte nu pe Sine a
venit să Se mântuiască, ci pe cei ce
erau omorâţi şi nu pentru Sine a pă
timit, ci pentru noi, luând asupra Lui
sărăcia şi slăbiciunile noastre, ca să
ne dăruiască nouă bogăţia Sa. Pătimirea Sa este nepătimirea noastră
şi moartea Lui – nemurirea noastră. Lacrima Sa – bucuria noastră,
şi îngroparea Lui – învierea noastră. Rana Lui – vindecarea noastră,
chinuirea Lui – pacea noastră, neslăvirea lui – slava noastră.
Iisus înviat ne-a adus pacea, pa
cea într-o lume adeseori complicată
şi uneori scăpată de sub control. Pa
cea Sa se află în Cuvântul Său atunci
când citim: “Pace vă las vouă, pacea
Mea o dau vouă, nu precum dă
lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure
inima voastră, nici să se înfricoşeze”
(Ioan 14, 27).
Într-o lume în care violenţa şi
moartea, exprimată în diferite for
me şi modalităţi, îşi extinde tot mai
mult dominaţia, credem cu tărie că
mesajul veşnic al învierii, adică biru
inţa vieţii asupra violenţei şi a morţii,
trebuie anunţat cu urgenţă şi subli
niere deosebită.
Numai prin ascultare deplină a
vieţii centrate pe Hristos putem depă
şi cultura morţii. Sărbătorind biruinţa
şi bucuria vieţii învite, putem contesta
forţele culturii morţii. Cu acest prilej,
dragii mei, vă transmit cele mai sincere salutări de sărbătoare, dorindu-vă o inimă iubitoare cu braţe cît
mai des întinse la fapte bune.
Prot. Ioan Valuţa,
parohul Bisericii din Anenii Noi

prin harul transmis, pe episcopi, iar aceştia
pe preoţi şi diaconi, ca succesori ai aceluiaşi „lanţ” Haric. De aceia, în afara acestui
„lanţ” Haric, orice om, fie el de orice altă
religie, nu poate primi Harul Sf. Duh prin Sf.
Taine şi nici nu se poate mîntui, deoarece
credinţa şi slujirea lui este ruptă de la relaţia vie cu duhul lui Dumnezeu. Aici ne referim în special la sectari, ştiind că cuvintele
de încheiere a crezului credinţei ortodoxe,
„aştept învierea morţilor, şi viaţa viacului
ce va să fie, sunt valabile doar în credinţa ce a moştenit prin succesiune, puterea
mîntuitoare a harului Sfîntului Duh.

Pagina 2
Binecuvîntarea Mitropolitului
şi bucuria duhovnicului

- De mai mult timp, o lucrare
tainică dorea o întîlnire duhovnicească dintre Mitropolitul Vladimir şi schiarhimandritul Irinarh
Ciobanu. Grija Mitropolitului pentru fiii săi duhovniceşti şi dorinţa
părintelui ca spre sfîrşitul vieţii
sale să primească o binecuvîntare
arhierească, a dus la un prilej de
întîlnire sufletească, - „poate chiar
şi ultima din viaţa mea”, - a spus
părintele Irinarh.
Cu lacrimi în ochi, şi plin de o
bucurie duhovnicească, părintele
schiarhimandrit a împărtăşit Înalt
Prea Sfinţitului acele amintiri plăcute şi frumoase ale tinereţii, pe
care le-a petrecut ca ierodiacon
şi bucătar alături de cei 4 arhierei
ai Basarabiei: Nectarie, Bartolomeu, Ionotan şi Serapion. Ultimul l-a şi ridicat la treapta de preot-schimnic.
Rămas de mic fără de părinţi,
cu mai mulţi fraţi şi surori, părintele în cîteva cuvinte pline de putere
duhovnicească, a mărturisit cum
în soarta vieţii sale s-au reflectat
toate greutăţile şi suferinţele secolului XX, pe care le-a avut de îndurat Biserica, căreia i-a slujit.
Călugărit la Mănăstirea Chiţcani, în 1946, apoi prigonit, urmărit ca şi alţi călugări rîvnitori, a fost
nevoit să se ascundă prin „crăpăturile” timpului. Însă din voia lui
Dumnezeu, ajuns la cei 86 de ani,
s-a învrednicit de binecuvîntarea
Mitropolitului, de a reveni înapoi
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la mănăstirea Chiţcani, unde să-şi
găsească odihna la vremea voită
de Domnul.
- „Desigur că această soartă i‑a
cuprins pe mai mulţi creştini ce au
dorit în acele timpuri să ducă o viaţă în şi cu Hristos”, - a spus Vlădica
Vladimir, - exemplificînd şi soarta
grea a părinţilor săi, tatăl Vasile şi
maica Vera, şi a rudelor familiei ce
slujeau bisericii.
„Regretabil că astăzi în biserică
rămîn tot mai puţini duhovnici”, a spus Vlădica, confirmînd astfel
numărul mare de fii duhovniceşti
ce-l vizitau şi îl vizitează pe părintele Irinarh, pentru a-şi dobîndi
pacea sufletească şi a se adăpa din
sfaturile şi izvoarele înţelepciunii
sale duhovniceşti.
Duhovnic a mulţi creştini, preoţi
şi chiar arhierei (P.S.Dormidont),
a dorit ca în partea finală a întîlnirii, cu prilejul postului, iertîndu-se,
să-şi ia rămas bun de la ÎPS Vladimir, rugînd pe Dumnezeu ca următoarea dată să se întîlnească cu
el la „Poarta Raiului”.
- Mergînd şi închinîndu-se
la icoana făcătoare de minuni a
Maicii Domnului de la Hîrbovăţ,
aflată în Catedrala Mitopolitană,
părintele cu lacrimi în ochi a mulţumit Maicii, pentru această vizită,
şi asociaţiei „PRO Ortodoxia”, a
cărui duhovnic este, care a contribuit la organizarea întrunirii.
Gh.Valuţa ,
Asociaţia „PRO Ortodoxia”

Profesori cu suflet mare în liceul „M. Eminescu”

- Cu prilejul săptămînii consacrate obiectului - istoria, în liceul
„M.Eminescu” s-a organizat un
seminar cu titlul „Criza morală a
epocilor istorice”.
- Cu această ocazie, d-na Zinaida Renchez – iniţiatoarea seminarului, susţinută de elevii claselor a
8-a şi a 9-a şi asistată de profesori,
în frunte cu d-na directoare, d-na
Victoria Borisov, a pus în dezbatere mai multe aspecte istorice legate de degradarea moral-spirituală
a omului, în special cel al zilelor
noastre, şi consecinţele catastrofale asupra societăţii (nazismul,
comunismul, holocaustul, violenţa,
agresivitatea ş.a.). Dar ceea ce a fost
deosebit de remarcabil, şi totodată
original în conţinutul seminarului,
este de fapt redescoperirea necesităţii imanente a omului, de a-şi
întoarce privirea de la Eul material
exterior, la cel spiritual interior, prin
raportarea la credinţa în Dumnezeu şi asimilarea valorilor sfinte.
Astfel rănile istoriei pot fi reabilitate. Folosindu-se de argumente
convingătoare, seminarul a reuşit
să-şi impună cuvîntul ce a însufleţit

pe toţi participanţii. De asemenea,
s-a evidenţiat limpezimea şi corectitudinea modalităţii de a privi lucrurile, după care progresul actual
tehnic este o cauză a regresului
societăţii în plan moral, spiritual,
cultural, valoric, etic ş.a. Cresc trebuinţele, mofturile şi plăcerile, dar
scade dragostea, responsabilităţile
şi onestitatea. Singura soluţie, testată deja de timpul istoriei, este reabilitarea practică a credinţei, singura ce poate salva sufletul omului
din procesul dezumanizării.
- Fiind o tematică fierbinte a
zilelor noastre, seminarul a reuşit
să focalizeze conştiinţele ajungînd
la concluzia că a trebuit demult,
trebuie şi va trebui să se mai facă
asemenea dezbateri educative.
- În final, d-na Zinaida, încurajată
de elevi, a reuşit totuşi să transmită tuturor celor prezenţi consimţirea, compătimirea şi sinceritatea
cu care abordează problemele tineretului actual, îndemnîndu-i să
nu uite niciodată de Dumnezeu,
de suflet, de părinţi şi de cei apropiaţi în faptele lor bune.
Redacţia

Reacţia potrivnică a marilor stareţi români: Iustin Pârvu, mănăstirea Petru Vodă şi
Arsenie Papacioc, măn. Techirghiol
Părintele Iustin Pârvu:
Cu multă durere asist, în ultima
vreme, la ultimele pătimiri ale Creştinătăţii. Acest cip care vrea să
substituie chipul lui Dumnezeu
din om este un război la adresa
Creştinătăţii şi a persoanei umane, în general. Războiul a început
din plin şi ne-a găsit, se pare, nepregătiţi, încât deja am obosit şi
suntem istoviţi de atâta confuzie
şi polemică pe seama acestui subiect. Dar uităm un aspect, dragii
mei. Oare Mântuitorul, când S-a
rugat în grădina Ghetsimani să I se
îndepărteze paharul pătimirilor, şi
nu a fost ascultat, a pierdut? Oare
care este biruinţa noastră? Oare nu
crucea ne deschide porţile învierii? Am luptat deja până la sânge
şi am simţit cuiele piroanelor încât
să nu mai putem striga către Tatăl
ceresc şi să renunţăm la luptă? Nu
este uşor deloc, cum nici Însuşi
Mântuitorului Iisus Hristos nu
I-a fost. Dar ce a făcut Hristos în
vremea pătimirii Sale pe cruce? A
ridicat privirea către Tatăl ceresc
şi a răbdat toate cu dragoste. De
unde mai primea Mântuitorul putere să rabde pe cruce? Din inima
iertătoare faţă de toţi cei ce L-au
prigonit. Fără aceste două arme, nu
putem rezista pe acest front, dragii
mei: nădejdea, având ochii aţintiţi
asupra Dumnezeului nostru şi dragostea faţă de toţi, şi faţă de cei ce
ne prigonesc…
Atât de mult ne iubesc conducătorii noştri, încât nu au binevoit să informeze câtuşi de puţin
acest popor cu privire la introducerea cipurilor în actele noastre
de identitate. Fraţi români, este
totuşi identitatea noastră! Cui ne-o
vindem? Ce încredere să mai avem
în conducătorii noştri când ei, în

timp ce
noi luptam cu
râvnă
împotriva paşapoartelor
cu cip, au
votat „tacit” buletinele cu
cip?
Oare
ce dicPărintele Arsenie Papacioc
Părintele Iustin Pârvu
tatură ni
se mai pregăteşte de data aceasta? să îşi apere credinţa cu preţul viePort în trupul şi în sufletul meu ur- ţii, fără să aştepte dispoziţii oficiale.
mele unei dictaturi comuniste, care Am spus-o şi o repet: Atunci când
s-a arătat ca o fiară spurcată ce nu nu va mai fi cine să apere credinţa
suferea nici cuvântul Dumnezeu predată de însuşi Sf. Apostol Andrei,
să îl audă. Dacă eram închişi pen- acea credinţă e moartă, după cum
tru nesupunere faţă de partid, ce moartă va fi şi soarta acelui popor.
Părintele Arsenie Papacioc:
aveau cu credinţa noastră? Căci, să
Părintele Justin a tras un clopot
ştiţi: În închisori nimic nu-i deranja
mai mult decât Dumnezeul nostru şi s-au trezit toţi adormiţii neamuşi principalul motiv de tortură de lui. Bine a făcut! “Încă nu e lepădafapt acesta era: „Mai crezi, măi, rea cea desăvârşită. Dar este încebanditule, în Dumnezeu?”. Dar putul primejdios al acelei lepădări,
dacă lupta împotriva Dumnezeului din care nu vei mai putea ieşi mai
nostru şi a libertăţii noastre era pe târziu. Deocamdată s-a arătat nufaţă, acum vin cu vicleşug, cu cru- mai un 6, dacă înţelegeţi, şi mai urcea şi icoana în mână şi cu diavolul mează încă doi“.Noi ar trebui să ne
în suflet, pentru că ei sunt vânduţi bucurăm că trăim nişte vremuri ca
puterilor străine, banilor şi pute- acestea de cruce. Vorbim mereu
rii de stăpânire. După ce că ne-au de cruce, dar crucea înseamnă să
vândut ţara, acum să ne vândă şi iei ce nu-ţi convine. Eu vă îndemn
identitatea noastră – precum odi- să nu primiţi aşa ceva. Pentru că
nioară Iuda L-a vândut pe Hristos acum e numai un început. Pe urmă
vor ajunge să vi-l bage cipul pe gât,
pe 30 de arginţi?
Aici, la mănăstirea noastră, s- nu numai în piele. Şi s-a descoperit
au adunat în jur de patru sute de că e şi cancerogen. Ştiu că le sunt
mii de semnături împotriva actelor adversar. Cu o moarte toţi suntem
biometrice. Oamenii vin disperaţi datori! Dar una-i ortodox să mori
şi îmi cer sfatul. Să cerem de data şi alta ecumenist vândut! Viaţa înseamnă moarte continuă. Să ştii să
aceasta referendum!
Aşadar, fiecare creştin botezat în mori şi să înviezi în fecare zi!”
http://www.razbointrucuvant.ro/
numele lui Iisus Hristos este dator

Душевное поломничество
учеников лицея „А.Пушкина”
- Особиная радость и приятность создоеться у учеников когда
учитель или классный их руководитель ближе подходит к ихней души,
понимает, помогает и полн совмесных инициатив. Таким учителям
легче приходиться общаться и одерживать свои воспитательные
интересы. Поломничество по святым местам и есть одно из таких
важных способов достигнуть этой цели, поскольку и для души детей
прятно познать то что в школе не узнаеш.
- В этом контексте, благодаря добродушия некоторых
руководителей, ученики восьмых классов имели возможность
организоваться и сеъздить в монаcтыри Хынку, Кэприяна, Суручены
и Чуфля, поклонившихся у мошщей святых Антипа, Епиктет и Астион.
Конечно, понравилось и остановка на полчаса в лесу, несмотря на
прохладную погоду.
- Тем самым, оставшись довольными, ученики проивили интерес
организовать в следуйщий раз поломничество в монастырь Косэуць
и в Сорокской Крепости.
Редакция

Mai multe divorţuri decât căsătorii

Anul trecut, în RM au fost înregistrate circa 25 mii de căsătorii, cu 2000
mai puţin decât în 2007. Numărul
divorţurilor a fost de 14 mii, adică, mai
mult de jumătate din totalul căsătorii
lor. Totodată, în 2008 a crescut cu zece
procente numărul căsătoriilor mixte.
Potrivit Irinei Manole, de la Oficiul
stării civile din RM, de regulă, divor
ţează cuplurile tinere, în primii doi-trei

ani de convieţuire în comun. De cele
mai multe ori, acestea invocă drept
cauze neînţelegerile şi nepotrivirile
de caracter, dar Manole consideră că,
de fapt, mulţi tineri divorţează deoa
rece pleacă peste hotare, în căutarea
unui loc de muncă. În peste 80% din
cazurile de divorţ sunt implicaţi copiii
minori, care suferă în urma despărţirii
părinţilor. (INFOTAG)...

Atitudinea Mitropoliei Moldovei faţă de actele de vandalism din centrul capitalei
Suntem îngrijoraţi de starea de lu
cruri din capitala republicii. Atmo
sfera Postului Mare şi a sărbătorii
Bunei Vestiri ar trebui să fie diame
tral opuse. În loc de post şi rugăciu
ne am fost martorii unor abuzuri
ale tinerilor, care şi-au manifestat
dezacordul faţă de actuala condu
cere prin metode barbare.
Oare acestea sunt acţiunile demo
crate? Până unde vom merge cu o
astfel de libertate? Întrebări la care
mai căutăm răspunsuri.
Biserica mereu a cultivat o libertate
faţă de păcat. Omul care nu păcă
tuieşte este cu adevărat liber. Nu
trebuie să ne transformăm în robi
ai patimilor şi plăcerilor lumeşti.
Să depăşim emoţiile şi pornirile
animalice. Măsura noastră a fost şi
rămâne a fi dragostea. Şi judecata
este în spiritul dragostei faţă de
aproapele, care tot mai mult ne lip
seşte. Câtă dragoste avem în suflet,
atâta costăm. Mereu ne-am străduit
să dezrădăcinăm păcatul, condam
nându-l sub orice formă, dar iubin
du-l în continuare pe păcătos.
Postul nu este altceva decât abţi
nere. Să demonstrăm că suntem
capabili să ne stăpânim şi să nu fim
duşi înainte de alţii care urmăresc
interese meschine şi distrugătoare.
Domnul să ne binecuvinteze spre o
viaţă liniştită şi plină de sens pentru
fericirea şi mântuirea noastră.
http://www.mitropolia.md

Catehizare: Argumente apologetice

ghenadievaluta@yahoo.com
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Наука подтверждает чудеса православной веры
Небесное чудо благодатного огня у гроба Господня

Российский физик Андрей МОИСЕЕНКО, провел
измерения прямо в храме Гроба Господня.
ЭЛЕКТРОРАЗРЯД НА ПАСХУ

Огненные змеи (молнии)

Официально я как бы следил за качеством звука, записыва
емого видеокамерой, но на самом деле фиксировал спектр
электромагнитного излучения на определенных частотах.
- Как быть с этикой? Все-таки проводить измерения в такой день, в таком месте…
- У меня не было умысла обидеть верующих. Мы прос
то проводили те же измерения, что, например, Ломоно
сов во время грозы при ударах молнии. Это любопытство,
чистая наука. Мы не затрагиваем причин появления Огня
и не оспариваем божественный источник его происхож
дения.
- Вы уже второй раз упоминаете о молнии. Случайно или есть какая-то связь?
- Первоначально эксперимент задумывался как
фрагмент документального фильма, рассказывающего о
роли чудес в религии. Схождение Благодатного огня
- одно из величайших таких явлений. Поэтому требовалось провести возможные физические измерения,
чтобы хоть как-то понять его природу.
Первоначально мы знали немногое. Во-первых, уже
почти две тысячи лет очевидцы говорят о неких всполохах, пробегающих по стенам храма перед схождением
Огня - сейчас они не видны из-за фотовспышек тысяч
камер людей в храме. Это редкое явление известно давно и имеет электрическую природу. Правда, возникает вопрос: почему оно ежегодно происходит именно здесь, да еще и в определенный момент, когда
молится патриарх Иерусалимский.

19 апреля для православных наступит Пасха. И, как
всегда, по телевизору пройдет трансляция схождения
Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
И снова сойдутся в словесных битвах люди верующие и
скептики: откуда он берется, Благодатный огонь? Чудо это
или обман?
В этом году у спорщиков появится новый
Схождение благодатного огня в виде огненных языков
аргумент. Причем в своих целях им могут
пользоваться и те, и другие. Российский
физик Андрей Волков побывал на церемонии
схождения Огня в прошлом году и тайно
произвел некие измерения. А в феврале года
нынешнего обнародовал их.
Вот что он рассказал: «За несколько
минут до выноса Благодатного огня
из Кувуклии*, когда молится патриарх
Иерусалимский, прибор фиксирующий спектр
электромагнитного излучения, засек в храме
странный длинноволновой импульс, который
более не проявлялся. Я не хочу ничего ни опровергать, ни
Во-вторых, известно, что в течение первых нескольких
доказывать, но таков научный результат эксперимента». минут Благодатный огонь не обжигает. В-третьих, возник
«Произошел электроразряд – как бы ударила молния.
новение огня - почти всегда следствие как бы электричес
кого разряда. Пример - та же молния.
ЧИСТОЕ ЛЮБОПЫТСТВО
И последнее. Есть история, что в конце XVI века, когда
- Андрей АлексанИерусалимом владели турки, на православную Пасху ве
дрович, как вам вообрующих в храм не пустили. Люди стали молиться у входа,
ще удалось пронести
и вскоре в одну из колонн перед воротами ударила мол
в храм аппаратуру
ния. Колонна раскололась, и сошел Благодатный огонь.
и провести экспериКстати, колонна сохранилась до наших дней, и, по оценкам
мент?
Разрешение
экспертов, трещина возникла действительно не от механи
церковных властей
ческого повреждения.
получили?
- Оно не потребова
ЭКСПЕРИМЕНТ НУЖНО ПОВТОРИТЬ
лось. Я числился ассис
- Как все происходило?
тентом одной из съе
- 26 апреля прошлого года я со своей съемочной
мочных бригад, которые
группой попал в храм около 9 часов утра. Пользуясь правом
получили разрешение
телевизионщиков, я расположился примерно в десяти
на работу внутри храма.
метрах от Кувуклии. На таком расстоянии прибор мог засечь
Моя аппаратура - обык Аппаратура, с которой Волков происходящее внутри нее. Постепенно храм заполнялся
новенный
цифровой пытался «поймать» Благодат- народом. Спектр то и дело менялся - добавлялись
осциллограф размером ный огонь. 1 - цифровой осциллог- импульсы от включенных видеокамер, плееров, часов.
с ладонь, присоединен раф с антенным блоком 2, через Но эти всплески были определенных частот, заранее нам
ный к ноутбуку с соот USB-порт присоединяющийся к известных - до этого мы несколько месяцев составляли
ветствующим програм ноутбуку 3.
таблицу, как излучает тот или иной прибор. К тому же
мным
обеспечением.
всплески периодически повторялись. Нам же нужен был

Tineretul întru apărarea credinţei
Interviu acordat de Mitropolitul Vladimir pentru AO “Pro Ortodoxia”
- Ce
acţiuni întreprinde
Mitropolia Chişinăului şi
a Întregii
Moldove
întru editarea
şi
difuzarea
cărţii religioase?

-În cadrul Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove edităm
diferite cărţi pentru trebuinţele bisericii care sunt utilizate pentru a
oficia serviciile divine. Pentru a ne
numi creştini cu adevărat ar trebui
să citim zilnic măcar câteva pagini
din viaţa sfinţilor părinţi pentru a
duce o viaţă curată. Să ne străduim
ca în fiecare zi pe masa noastră de
lucru să avem o carte de rugăciuni
şi în special atunci când ne este
greu să ne rugăm lui Dumnezeu
pentru a ne izbăvi de tot răul. În
fiecare dimineaţă răsfoind calen-

darul bisericesc şi uitându-ne care
sfânt îl cinstim în ziua respectivă,
este recomandabil să citim viaţa
acestui sfânt pentru că pe parcursul zilei e posibil să ne întâlnim cu
prietenii şi ar fi bine să le povestim
din viaţa acestui sfânt părinte. Ar
fi foarte bine ca profesorii şi studenţii de la facultăţile de jurnalism
şi teologie să-şi consolideze eforturile întru apărarea dreptei credinţe. Fiecare dintre noi ar trebui să
ne aducem aportul pentru a păstra
valorile creştine şi să nu uităm că
aceste meleaguri au fost încreştinate de Sfântul Apostol Andrei…
Fiecare enoriaş ar trebui să aibă
o cărţulie mică, ca s-o poarte cu el
în buzunar, la serviciu sau în altă
parte de unde ar putea citi rugăciuni
ziditoare pentru suflet.
De aceea eu a-ş ruga în special
tinerii cărora nu le este străină Biserica Ortodoxă, să ne unim forţele
pentru întărirea societăţii noastre şi
spre readucerea pe calea cea dreaptă a oilor pierdute din turma lui
Hristos. Mă bucură nespus de mult
faptul că în ultimul timp din ce în

ce mai mulţi tineri frecventează biserica.
Prin ce se explică credinţa sporită a oamenilor în Biserică, dar
mai ales a tinerilor?
In primul rând, mulţumim preoţilor care aduc la auzul tuturor învăţătura Bisericii, legile ei, dar şi
celor care fac ascultare în Biserică,
de la mic la mare. Biserica îndeamnă la fapte bune, ascultare, dragoste
reciprocă. Important e ca noi, slujitorii bisericeşti, să muncim mereu.
Preotul în zilele noastre este şi arhitect, şi muncitor, şi tot ce impune situaţia. Când lumea vede că preotul
este sincer şi cu mare dragoste de
Dumnezeu, cu siguranţă îl va urma
oriunde. Slujitorii sfintelor noastre
locaşe în majoritatea lor sunt tineri,
cu studii în ţară sau peste hotare şi
aceasta le ajută să fie aproape de
sufletele celor tineri. Asistăm la un
moment de redeşteptare a credinţei. Prin orele de religie în şcoli şi
la orele de catehizare copiii devin
ataşaţi de Biserică, iar prin ei - şi pă
rinţii, buneii lor..
(va continua)

одиночный импульс неизвестного происхождения. Кстати,
работали мы в храме и за день до Пасхи - так что общий
электромагнитный фон нам был уже известен.
«Ловить» загадочный всплеск пришлось шесть
часов. Уже давно Иерусалимский патриарх скрылся в

Андрей Волков рядом с колонной в храме Гроба Господня, в
которую, “ударила молния”.

Кувуклии, церемония началась… Есть! Зафиксировано
изменение спектра излучения из-за непонятного импульса.
Произошло схождение огня в период с 15 часов 4 минут
до 15 часов 6 минут. Один всплеск - и больше ничего
похожего. А вскоре появился и патриарх Иерусалимский
с горящей свечой…
- И что теперь вы намерены делать дальше?
- Ничего. С научной точки зрения это измерение
недостаточно, поскольку оно - единственное, нужна целая
серия экспериментов.
- Но у вас сложилось на этот счет определенное
мнение?
- Нет. Повторю, по одному опыту выводов делать
нельзя.
*Кувуклия
часовня в центре
храма
Гроба
Господня. Считается,
что
она
стоит
как раз на месте
пещеры, где было
укрыто тело Иисуса
Христа
после
казни. По традиции
на православную
Пасху туда входит
Иерусалимский
патриарх
(перед
этим его тщательно
обыскивают, дабы он
Кувуклия куда приходит огонь
не пронес спички,
зажигалку…).
Что происходит внутри, никому не известно, но потом
церковный иерарх выходит оттуда с горящей свечой.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Андрей Александрович ВОЛКОВ, Кандидат физ.-мат.
наук.
Окончил Московский инженерно-физический институт.
В 1987 году защитил диссертацию по физике твердого тела.
С 1990 года работает в РНЦ Курчатовский институт. Сфера
интересов - низкотемпературная плазма и ее практическое
использование.
www.rambler.ru

Nu vrem liceu fără Dumnezeu!
Reacţia Patriarhului României Daniel, viz-a-viz de încercările de a exclude religia din licee
Religia - parte integrantă a culturii europene
Integrarea ţării noastre în structu
rile europene nu poate reprezenta un
motiv pentru excluderea Religiei din
învăţământul public, sub pretextul
armonizării legislatiei româneşti cu
normele comunitare. în primul rând,
Religia constituie parte integrantă şi
definitorie a culturii europene. Fără
cunoştinţele oferite de acest dome
niu, nu putem înţelege istoria şi cul
tura acestui continent şi nu putem
preţui catedralele, mănăstirile, biseri
cile, operele de artă vizuală şi muzica
lă în marea lor majoritate inspirate de
credinţa religioasă. Nu este drept să
ştergi, în numele laicitătii, secole de
istorie si cultură inspirate de credinţa
religioasă. Nu putem mutila sufletul
Europei, ignorând capodoperele din
arhitectură, pictură, sculptură, litera
tură sau muzică, pentru a susţine o
pretinsă emancipare bazată pe vidul
spiritual al secularizării. Nu putem în
locui niciodată valorile constante ale
Religiei cu modele efemere ale uma

nismului au
tosuticient şi
antirehgios.
Aceasta
explică de
ce în marea
majoritate a
ţărilor euro
pene, Reli
gia se predă
în cadrul sistemului de învăţământ
public, având un rol recunoscut şi
apreciat în societate, cu implicatii
profunde în dezvoltarea sociocultu
rală. In ţara noastră nu s-a promovat
un model românesc, incompatibil cu
legislatia europeană. Potrivit Consti
tuţiei României, art 32 (7), În şcolile
de stat, învăţământul religios este
organizat şi garantat prin lege, aşa
cum se întâmplă în majoritatea sta
telor Uniunii Europene. Potrivit Legii
învăţământului şi actualului proiect
de lege, elevii din România au drep
tul să nu frecventeze orele de Religie.
Astfel, legislatia din România respec
tă normele europene şi promovează
un sistem de învăţământ comparabil
cu cel existent în majoritatea statelor
Uniunii Europene.
(continuare în numărul următor)

Pagina 4

Activitatea bisericii

Veşnica lor pomenire!/Вечная им память!

– R-ul Anenii-Noi, fiind la graniţa cu
Transnistria, a avut printre primii să sufere
pierderea vieţilor omeneşti de pe seama
războiului din 1992. Ostaşi, poliţişti, oameni nevinovaţi, au avut de trăit coşmarul
sîngeros al unor neînţelegeri politice, stînd
astfel la straja apărării valorilor sfinte ale poporului, ca integritatea patriei, credinţei şi
a neamului. Acest spirit de jertfă eroică l-a
evidenţiat părintele Ioan Valuţa, cu prilejul
unui parastas consacrat militarilor şi poliţiştilor căzuţi la datorie. În prezenţa vicepreşedintelui raionului, d-ul Dodon Vasile, a primarului, d-ul Cheibaş Mihail, a comisarului
r-lui Boroda Serghei şi a altor demnitari,
militari şi îndoliaţi, parastasul a dat dovadă
de o adevărată solidaritate, recunoştinţă şi
consimţire cu cei răposaţi, ca fiind singura
modalitate de a menţine vie legătura sufletească cu ei.
– Cu acest prilej, Biserica s-a alăturat
durerii comune, prin rugăciunile sale şi
slujbe de pomenire – mijlocire către Dum-

nezeu. Soţii, copii, prieteni, - îndureraţi pe
veci, pentru moartea neaşteptată şi fără de
lumînare a apropiaţilor lor. Acestora le datorăm multe, pentru care obligaţi de conştiinţă, le vom spune permanent în amintirile
noastre – Veşnica lor pomenire: Dumnezeu să-i ierte !!!
preotul Oleg Melnic, Biserica Sf. Dumitru
Вечная им память !
– По случяю 17-летней годовщины,
церковь района, руководство, полицейскии, и все скорбящие сердца, вспомнили о падших на поле боя в 1992 году
в сoпротивление с Преднестровией. По
этому поводу в церкови, было отслужено
за упокойная панихида.
В своем слове, отец Иоан Валуца, призвал всех к молитвенной солидарности,
как к единственному способу помощи душам тех которые умерли внезапно в бою
без свечи, защищая веру и отечество.
Вечная им память !!!

Интерес учеников лицея „А.Пушкина” к Церкви
- Благодаря право
славным учителям этого
лицея, ученики имеют
возможность не только
ездить по монастырям
Молдавий или слушать
уроки
православного
воспитания, но и в
кадре уроков, по поводу
соответствующих тем,
приити в церковь для
болье обширного и
минуциозного познания
наших
православных
ценостей, культуры и
святынь. Таким оброзом,
молодежь учится больше
раскрывать свою душу
Богу, и обязательность
питания духовной пищей, чистотой и
добротолюбием.
- В этом контексте, в период
великого поста, ученики 12-го класса,
изучяя тему: „Заповеди Божии”, имели
возможность приити в церковь „Cв.
Димитрия”, и услышать пасторское слово
священика Иоана Валуца, почитании
икон, святых, правильное поведение
в церкви, церковная символистика,
роспись и важность поста, исповедания и
причящения человека святых Христовых

тайн, на протижении его земной жизни.
- В заключительной части, учитель
религий Генадий Валуца призвал под
ростков к большей заинтересованости
к бесценым ценостям православной
культуры, как к способу познания
своей личности и сути существования
вселенной.
- Имея душевную радость, и ве
селие, молодые юношы вырозили
благодарность, и желание встретится
вновь.
Pедакция
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Mitropolitul încurajează tineretul ortodox

„Dă lui Hristos cu rîvnă ostenelile tinereţilor tale şi te vei bucura la bătrîneţe de
bogăţia nepătimirii” (Avva Isihie)
- Motivaţi de un zel misionar, un grup
de tineri profesori, doctoranzi şi studenţi
ai diferitor universităţi din ţară, în frunte cu
Ghenadie Valuţa, teolog-psiholog, Iurie
Amihalache, profesor USM - jurist „Moldova-Vin”, Vladimir Madan, profesor USM
- jurnalist, Sergiu Osoianu - profesor UPS
şi alţii, au obţinut binecuvîntarea Mitropolitului Vladimir de a fonda o nouă asociaţie
cu titlul „PRO Ortodoxia”. Prin aceasta tinerii
doresc să-şi unească mai bine eforturile în
vederea promovării valorilor ortodoxe în
societate şi a diverselor activităţi editoriale,
conferinţe, pelerinaje şi altele, ce ar spori

imaginea activă a Bisericii şi rolul ei în viaţa
tineretului actual.
- Cu această ocazie, la propunerea asociaţiei şi cu susţinerea ei, ca prilej al fondării,
Mitropolitul Vladimir a binecuvîntat o nouă
ediţie a cărţilor de rugăciuni pentru copii,
adolescenţi şi maturi, ce vor fi distribuite
în special prin şcoli, ca hrană spirituală
pentru elevi.
Luîndu-se aminte că faptele bune, adunate în tinereţe hrănesc sufletul la bătrîneţe, Asociaţia „PRO Ortodoxia” şi-a exprimat
disponibilitatea şi plăcerea de a colabora nu
doar cu direcţia mitropolitană, ci şi cu toate
celelalte asociaţii de interes comun, preoţi
şi enoriaşi.
Serviciul de presă „PRO Ortodoxia”

Donaţia Mitropolitului şi a Bisericii
pentru liceele din raion
- Cu binecuvîntarea
Mitropolitului
Vladimir,
asociaţia “PRO Ortodoxia”,
în colaborare cu preoţii, a
demarat campania “Hrană
spirituală pentru elevi”,
distribuind prin şcoli “Cărţi
de rugăciuni pentru copii, adolescenţi şi maturi”.
Cărţile sunt consemnate de
binecuvîntarea aceluiaşi ierarh, au o copertă simbolic
atractivă şi un cuvînt de învăţătură al Mitropolitului la
prefaţă.
- Începutul campaniei
a avut prilejul să demareze
din Catedrala Mitropolitană,
unde copiii, elevii şi toţi enoriaşii prezenţi la Vecernia din
ajunul Floriilor, au primit în
dar de la Vlădica Vladimir
cîte o cărţulie de rugăciuni.
Apoi la dorinţa părintelui
Ioan Valuţa şi cu suportul centrului de caritate al
bisericii “Sf.M.Mc.Dumitru”
din Anenii Noi, elevii şi profesorii celor trei licee din raion
au avut bucuria de a primi în
dar din partea Bisericii cîte o
asemenea cărţulie.
- «Aceasta este o grijă
obligatorie a Bisericii faţă de
toţi copiii şcolilor din parohie, pentru a le oferi permanent hrană spirituală, cu atît mai mult cu cît obiectul religia
ortodoxă nu dispune la moment de suficient
material didactic», - a spus părintele Ioan,
«iar aceste cărţi de rugăciuni pentru toate
vîrstele, le vor fi ca un izvor de permanentă
lumină în casele lor, care îi va apropia mai
mult de Dumnezeu şi de biserică. Aceasta
am observat-o chiar pe feţele lor».
- Fiind un exemplu demn de urmat, şi alţi
preoţi rîvnitori au participat la această cam-

Cu binecuvântarea Mi
tropolitului Vladimir, al Chişi
năului şi al întregii Moldove,
pe 7 aprilie 2009, de sărbă
toarea Bunei Vestiri, a înce
put Drumul Crucii ChişinăuSevastopol. Procesiunea este
iniţiată de organizaţia ob
ştească “Pentru credinţă şi Pa
trie” («За веру и Отечество»), făcătoare de minuni a Maicii Domnului «Zna
Participanţii la Drumul Crucii menie» Kursk-Korenaia. In fruntea procesiunii
au mers prin satele şi oraşe sunt icoanele Sfântului M. Mc. şi Purtător de
le Moldovei şi pe data de 13 Biruinţă Gheorghe, a Cuviosului Serafim de
aprilie au ajuns în regiunea la Sarov, precum şi icoana Maicii Domnului
Odesa. Drumul Crucii se va «Umilenie».
La Chişinău Drumul Crucii a început de
încheia la Sevastopol pe 24
mai, ziua de prăznuire a Sfin Bunavestire (7 aprilie 2009), din preajma Cate
ţilor întocmai cu Apostolii dralei Mitropolitane, după Sfânta Liturghie.
A doua zi preoţii în frunte cu prot. Ioan Va
Chirii şi Mefodii.
Principala sfinţenie a luţa, şi creştinii raionului Anenii Noi, cu multă
Drumului Crucii va fi icoana pompă au însoţit procesiunea pe străzile ora
Fii un misionar milostiv! Transmite acest ziar gratuit şi altor suflete însetate.

panie, oferind aceleaşi donaţii pentru elevii
şcolilor lor, pentru a acoperi nevoile spirituale ale acestora.
- Luîndu-se în calcul binele misionar al
unor asemenea acţiuni, noua asociaţie a
tinerilor de la «PRO Ortodoxia», şi-a expus
disponibilitatea de a colabora activ cu toate
iniţiativele şi solicitările folositoare pentru
Biserică, ce ar parveni de la preoţi, profesori,
părinţi sau mireni.
Gh.Valuţa, AO «PRO Ortodoxia»
şului, găzduindu-i pe participanţi pentru cîte
va ore la biserică şi avînd o posibilitate unicală
de a se închina la aceste sfinţenii. Mulţi creştini
au trăit nişte sentimente alese şi au mulţumit
lui Dumnezeu pentru că i-a cercetat pe locui
torii raionului cu aceste daruri.
Iurie Amihalache, AO „Pro Ortodoxia”
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