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CÎND ÎŢI ADUCI AMINTE DE DUMNEZEU, ROAGĂ-TE;
CA ATUNCI, CÎND UIŢI DE EL - SĂ AIBĂ GRIJĂ DE TINE.

Cînd îţi aduci aminte de Dumnezeu - roagă-te, ca atunci cînd uiţi de El - să aibă grijă de tine. 

De multe ori se întîmplă 
ca oamenii să nu se aibă 
bine unul cu altul, prie-
teni care dintr-un anumit 

motiv au devenit duşmani. Să ştiţi că 
nu e bine să ţineţi duşmănie pe cei 
care v-au greşit cu ceva, ci dimpotrivă 
trebuie să vă rugaţi bunului Dumnezeu 
ca să-i lumineze mintea şi sufletul şi 
pentru a le da înţelepciune. Dar dacă 
nu poţi ierta pe cel ce ţi-a greşit, cum 
ceri iertare pentru tine? 

Aduceţi-vă aminte că Dumnezeu 
după ce a creat primul om pe Adam 
s-a gîndit să mai creeze şi femeia 
pentru a trăi în armonie, a se ajuta 
şi îndruma unul pe altul. Dacă crezi 
că eşti creştin, dar nu poţi ierta, cum 

poţi să te mai rogi lui Dumnezeu?
Cum poţi să spui pe deplin rugă-

ciunea Tatăl Nostru,  acolo unde spui 
astfel: ”Şi ne iartă nouă greşalele 
nostre precum iertăm  şi noi greşiţilor 
noştri”, dacă ştii că nu ierţi sau doreşti, 
dar inima ţi-e împetrită, atunci încearcă 
cînd te rogi să spui astfel: ”şi nu ne 
ierta nouă greşalele  noastre aşa cum 
nici noi nu iertăm greşiţilor noştri”. 
Dragi creştini, fiecare om greşeşte ori 
cu gîndul, ori cu fapta, dar să ştiţi că 
dacă recunoaşteţi că aţi greşit şi vă pare 
rău merită să fii iertat. Iisus cînd  era 
pe cruce a zis:”Iartă-i Doamne, că nu 
ştiu ce fac”, aşa şi noi să zicem, căci 
oamenilor nu le stă în puteri să judece 
şi să ceară socoteală, ci numai  Lui 

Dumnezeu este pretutindenea, 
dar oamenii sunt acei ce în-
cearcă să-l împartă pe El... Aşa 

s-a întîmplat în anul 1054 prin Skisma 
cea Mare, cînd s-a făcut ruptură între 
Ortodocşi şi Catolici. Despărţindu-se, au 
facut şi unele schimbări. Ei zic că Duhul 
Sfânt purcede şi de la Tatăl şi de la Fiul. 
Această greşeală dogmatică este cea mai 
grea. Sfântul Evanghelist Ioan spune că 
Duhul Sfânt purcede de la Tatăl şi este 
trimis în lume prin Fiul. Iar Papa este 
considerat de ei capul suprem al Bisericii 
creştine, adică locţiitorul lui Hristos pe 
pământ ! Mai mare decât toţi patriarhii 
! Ceea ce n-a făcut Biserica Universală. 
Papa se numeşte urmaşul Sfântului Petru! 

Ei zic că între Rai şi iad ar fi un foc mare 
unde stă sufletul câteva sute de ani şi se 
curăţă, apoi se duce în rai. Nu scrie în 
Sfânta Scriptură aşa ceva; nu-i prevăzută 
nicăieri această învăţătură. Ei zic că Maica 

Domnului ar fi născută de la Duhul Sfânt. 
Nu-i adevărat. Este născută în chip firesc 
din dumnezeieştii Părinţi, Ioachim şi Ana, 
ca rod al rugăciunii. Celibatul preoţilor: 
preoţii catolici nu se căsătoresc. Sunt ce-
libatari, împotriva Sinoadelor Ecumenice, 
care au hotărât ca preoţii de mir să aibă 
familie. Şi mai este un punct important : 
mirungerea. Catolicii nu miruiesc copiii 
imediat după Botez, ci la şapte-opt ani şi 
numai arhiereii îi miruiesc. 

Noi avem liturghiile constantino-
politane ale Sfântului Vasile cel Mare, 
Grigore Dialogul şi Sfântul Ioan Gură de 
Aur, iar catolicii au liturghia romană şi 
cea ambroziană.  

(Continuare în pag.3)

Iartă pentru a fi iertat, 
şi dăruieşte pentru a cîştiga

Dumnezeu, Cel  care este Stăpânul 
lumii. Dacă doreşti ca în toate să-ţi 
meargă, dacă doreşti ca să-ţi fie bine, 
dăruieşte după putere din suflet puţin 
şi folositor şi ajută-i pe cei care au 
nevoie, iar tu vei cîştiga în schimb 
pacea în suflet, iertare şi mîngîiere de 
la Dumnezeu Tatăl Atotţiitorul.

De la catolicism la ortodoxie
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Cele 9 fericiri

Cînd îţi aduci aminte de Dumnezeu - roagă-te, ca atunci cînd uiţi de El - să aibă grijă de tine. 

Un grup de creştini atât din s. 
Revaca cât şi din or. Chişinău 
împreună cu părintele Anatolie 

am pornit pe un drum al pocăinţei, către 
Mănăstirea Pociaev din Ucraina. Drumul 
a fost parcă puţin obositor, însă frumuse-
ţile pe care le-am văzut au meritat această 
oboseală. Desigur că cea mai frumoasă a 
fost însăşi manăstirea care umplea sufletele 
de lumină, pace şi bucurie.

 Mai întâi de toate, după 
o noapte de drum am par-
ticipat cu trup şi suflet la 
Dumnezeiasca Liturghie. 
Mănăstirea este amplasată 
pe un deal, iar de acolo se 
încep aceste minunăţii. Una 
dintre acestea este Peştera 

Dreptului Iov în care 
desigur ne-am învred-
nicit de a intra cu multă 
evlavie şi ne-am încărcat 

bateriile sufletului cu rugăciuni înălţate către 
acest sfînt. Apoi am mers cu toţii şi ne-am 
închinat la Talpa Maicii Domnului, de acolo 
am vizitat Cimitirul călugăresc şi mormîntul 
Sfîntului Amfilofie, apoi la Schitul Lavrei. 
Un alt loc în care am poposit pe cât de 
frumos pe atât de tămăduitor a fost Lacul 
Sfinţilor Ioachim şi Ana, unde cu toţii ne-am 
afundat în acel izvor al minunilor.

 Ultimul popas dar şi cel mai obositor 
a fost ridicarea în Muntele Domnului, 
în vârful căruia se află o nemaipomenită 
biserică. Apoi cu inima curată şi cu trupul 
spălat de păcate ne-am întors cu bucurie 
acasă. Astfel prin acest pelerinaj am slăvit 
pe Dumnezeu şi pe toţi sfinţii, amin.

Olga URSU

Pelerinaj la Mănastirea Pociaev

Fericiţi cei săraci cu duhul , că 
acelora este Împărăţia Cerurilor ;

Fericiţi cei ce plâng , că aceia se 
vor mângâia ;

Fericiţi cei blânzi , că aceia vor 
moşteni pământul ;

Fericiţi cei ce flămânzesc şi înse-
toşează de dreptate , că aceia se vor 
sătura ;

Fericiţi cei milostivi , că aceia se 
vor milui ;

Fericiţi cei curaţi cu inima , că 
aceia Îl vor vedea pe Dumnezeu ;

Fericiţi făcătorii de pace , că aceia 
fiii lui Dumnezeu se vor chema ;

Fericiţi cei prigoniţi pentru drepta-
te, că acelora este Împărăţia Cerurilor ;

Fericiţi veţi fi, când din pricina Mea 
vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi minţînd 
vor zice tot cuvântul rău împotriva voas-
tră. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, căci plata 
voastră multă este în ceruri. 

EXPLICAŢIA FERICIRILOR
Prima fericire: Sărac cu duhul 

= Smerenie; aceştia se străduiesc să 
scape de păcatul mândriei şi să ajungă 
la desăvârîşire ;

A doua fericire : Plânsul este ex-
teriorizarea sentimentelor noastre ; 
Dumnezeu îi va răsplăti pe cei care 
plâng pentru adevăr ;

A treia fericire : Mântuitorul re-
comandă blândeţea ca pe o virtute de 
preţ ; la temelia oricărui adevăr , pentru 
dobândirea fericirii veşnice blândeţea 

este piatra de temelie ; 
A patra fericire : Cei care sunt blân-

zi şi însetează de dreptate sunt adevă-
raţii creştini care urmăresc înfăptuirea 
dreptăţii şi a binelui ; de această “sete” 
şi “foame” au dat dovadă martirii şi 
sfinţii ;

A cincea fericire : Milostenia pe 
care ne-o cere Mântuitorul este o ex-
teriorizare prin fapte a iubirii faţă de 
aproapele , pe care suntem datori să-l 
ajutăm ; răsplata pe care o vor primi 
cei milostivi este Împărăţia Cerurilor ; 

A şasea fericire : “Cei curaţi cu 
inima” sunt cei nevinovaţi şi lipsiţi de 
viclenie , iertători , buni şi răbdători ;

A şaptea fericire : Făcătorii de pace 
sunt acei creştini care nu fac păcate 
grele şi sunt împăcaţi cu Dumnezeu şi 
cu oamenii lor ;

A opta fericire : Mântuitorul îi 
răsplăteşte pe aceia care de-a lungul 
veacurilor sunt prigoniţi pentru credin-
ţa lor ; Împărăţia Cerurilor este răsplata 
pentru ei ;

A noua fericire: Iisus Hristos îi 
face fericiţi pe aceia care de-a lungul 
veacurilor împlinesc poruncile sale, 
suferind prigoniri.

Fericirile alcătuiesc o adevărată 
scara a desăvârşirii:

smerenie; părere de rau, plâns;  
blândeţe; dorinţa de adevăr; milos-
tenie; nevinovaţie; iertare; sfinţenie;  
bucurie;

SUFERINŢA
Mărire Ţie Împărate ce-ai 

suferit şi ai răbdat
 A mele cumplite  păcate care 

viaţa ţi-a luat
La Golgota sus pe cruce pentru 

mine ai murit
Doamne, Doamne lacrima 

îmi curge cînd mă gîndesc că ai 
suferit.

Te-au  bătut, Te-au osîndit, dar 
Tu n-ai plîns, n-ai zis nimic

Pe cruce te-au răstignit şi cu 
oţet ei te-au hrănit

Iartă-i Doamne că au greşit
N-au ştiut că ai suferit
Sângele Ţi s-a vărsat pentru 

lume si păcat.

Rugăciunea Părintelui Paisie
Domnul Dumnezeul Preamilostivul, 

să vă binecuvinteze, Domnul să vă aju-
te, Domnul să vă miluiască, Domnul să 
vă păzească de tot răul, Domnul să vă 
umple bucurie duhovnicească. Domnul, 
ca un bun şi iubitor de oameni să vă 
ierte de păcate şi în ceruri cu drepţii să 
vă păzească.

Binecuvintează, Doamne, pe robii 
Tăi aceştia şi rugăciunea lor, şi dragos-
tea lor, şi credinţa lor, şi bucuria lor, şi 
smerenia lor, şi răbdarea lor.

Binecuvintează, Doamne, osteneala 
lor, şi căsuţa lor, şi pîinea lor, şi copiii 
lor, şi viaţa lor şi cu svîrşit bun îi milu-
ieşte, iar dincolo, la ziua Judecăţii, un 
colţişor de rai le dăruieşte, că binecu-
vîntat eşti vecii vecilor. Amin!
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Cînd îţi aduci aminte de Dumnezeu - roagă-te, ca atunci cînd uiţi de El - să aibă grijă de tine. 

De la catolicism la ortodoxie
(Continuare din pag.1)

Iată acestea sunt punctele 
dogmatice şi canonice prin-
cipale care despart Biserica 
Ortodoxă de cea Romano-
catolică. De aceea cînd se 
întoarce cineva de la Catoli-
cism la Ortodoxie,  neapărat 
trebuie să le primească. Aşa 
s-a întîmplat cu un oarecare 
Catolic, la data de 14.07 2010 
la vîrsta de 45 ani, Jean-Ioan 
de origine Franceză care a 
recunoscut greşala Papală 
care s-a făcut în anul 1054, 
şi mărturisindu-L pe Hristos 
sa reîntors la adevărata credinţă dătătoare de 
viaţă. Acest rob al lui Dumnezeu a primit 
taina mirungerii- lucrarea sfântă, instituită de 
Mântuitorul Hristos, prin care, ungându-se de 
preot cu Sfântul Mir membrele celui botezat, 
odată cu pronunţarea cuvintelor: “Pecetea 
darului Sfântului Duh, Amin”, se împărtă-
şeşte primitorului harul întăririi, creşterii şi 

desăvârşirii duhovniceşti în-
cepute prin botez. Jean-Ioan 
a primit taina mirungerii 
adică a trecut la ortodoxie în 
Sfântul Lăcaş din s. Revaca. 
Aceste rînduieli le-a săvîrşit 
Protoiereul Anatolie Gîrbu 
preot paroh al acestei bise-
rici. Peste 4 zile acest creştin 
primeşte Taina Cununiei în 
Biserica Ortodoxă. Cununia 
este tot din cele şapte Taine, 
ea este semnul iubirii, al 
credincioşiei şi al legăturii 
trainice pe care o făureşte 
Dumnezeu. Această bucurie 

s-a extins peste familia acestui creştin care 
la regăsit pe Dumnezeu. Fericit şi de trei ori 
fericit este acel ce-şi aduce aminte de Dum-
nezeu şi de sfinţii Lui. Ferice de un păcătos 
ce se întoarce la pocăinţă.

CÂND ÎŢI ADUCI AMINTE DE DUM-
NEZEU, ROAGĂ-TE, CA ATUNCI CÂND 
UIŢI DE EL, SĂ AIBĂ GRIJĂ DE TINE!

Un călător se cobora 
Spre Ierihon, pe drum grăbit 
Ducând cu el averea sa 
Cu oameni răi s-a întâlnit. 
Trecând pădurea de măslini 
L-au întâlnit nişte străini 
Ei l-au bătut, l-au dezbrăcat 
Şi-aproape mort ei l-au lăsat. 
Trecând pe-acolo un levit 
Pe-acelaşi drum, întâmplător 
Spre cel căzut el a privit 
Indiferent, nepăsător. 
Trecând la fel şi un preot 
Şi el privi şi-atâta tot 
La cel căzut şi dezbrăcat 
Să moară jos el l-a lăsat. 
Dar pe sub ramuri de măslin 
Pe-acelaşi drum se cobora 
Un călător cu-al său asin 
Samaritean el se numea.
Şi când privi la cel sărman 
Acel milos samaritean 
El s-a oprit, l-a ridcat 
Şi rănile i le-a legat. 
Şi-atunci pe drumul cel pustiu 
Până la han, pân´ la hangiu 
Pe spate la asin l-a pus 
Şi-n casă pe căzut l-a dus. 
Şi pentru el a cheltuit 
Hangiului el a plătit 
Samariteanul cel milor 
Era Isus, Isus Cristos. 
Poveste-aceasta e şi-a ta 
Şi tu ai fost căzut aşa 
Şi-atâţi leviţi, şi-atâţi preoţi 
Trecut-au iar nepăsători. 
Dar bunul tău samaritean 
El te-a adus din nou la han 
Şi rănile ţi le-a legat 
Şi de păcate te-a iertat. 
Trecând pădurea de stejari 
Tu, frate, fii atent mereu 
Căci calea-i plină de tâlhari 
Ce urmăresc sufletul tău. 
În jos să nu priveşti nicicând 
Chiar dacă urci în Cer plângând 
Tu mergi cu crucea până sus 
Aşa cum mers-a şi Isus.

Pilda samariteanului 

De multe ori viaţa 
lasă o amprentă 
dureroasă pentru 

unii oameni...neînţeleasă de 
cei care nu au trecut prin aces-
te curse mult prea triste.Cu 
toţii ştim că durerea îşi poartă 
de grijă singură, dar bucuria 
pentru a fi deplină trebuie 
împărtăşită cu cineva... însă 
e trist să nu găseşti alinare şi 
mîngîiere... şi e o binecuvîn-
tare Dumnezeească cel ce te 
ajută... De multe ori credem 
că nu există accidente, greşeli 
sau probleme. Există doar 
lecţii de învăţat... lecţii care 
însă sunt prea dure, nefiind 
în puterea celor nemîngîiaţi 
să schimbe ceva. Deseori 
zâmbetul celui care suferă e 
mai dureros decât lacrimile 
celor ce plâng...

Am avut o deosebită plăce-
re să fiu observator în grupul 
organizatoric pentru colecta-
rea unor daruri atît materiale, 
cît şi financiare pentru cei care 
apa li s-a dovedit a fi duşman...
ruinînd tot ce s-a muncit în ani 
de zile, iată că într-o noapte... 
Acest maraton în ajutorarea 

celor sinistraţi a fost din ini-
ţiativa Centrului Ortodox de 
Caritate din Moldova în frunte 
cu Silvia Kirilov.Creştinii din 
Sângera cît şi cei din Revaca 
au pus umăr la umăr, inimă 
la inimă din puţinul lor  şi cu 
ajutorul lui Dumnezeu,la data 
de 18.07.10 am mers impre-
ună spre Nemţeni. Acolo ni 
s-a spus că cei din Sărăteni au 
mai mare nevoie de ajutorul 
nostru...

Mergînd acolo am găsit 
dezastru... case acoperite de 
apă, oameni care plîng amar 
întrebîndu-se “DE CE NOI ?”

De Cotul Morii nici nu 
mai vorbim,satul este izolat, 
pustiit şi înghiţit de apă.Am 
lăsat o parte din ajutor la o 
şcoală veche din Sărăteni 
acolo fiind punctul de colec-
tare pentru cei sinistraţi,dat 
fiind faptul că cei din Sărăteni 
merg la biserica din Obeleni 
am mers şi noi acolo lăs-
înd darurile noastre.Parohul 
acestei biserici ne-a primit 
ajutorul mulţumind lui Dum-
nezeu şi rugîndui-Se pentru 
bunastarea acelor creştini 

care au fost părtaşi acestor 
binefaceri. Să mulţumim ce-
lui Preaînalt pentru liniştea şi 
pacea oferită, şi să ne rugăm 
ca să-i scoată de la nenorocire 
pe confraţii noştri din lunca 
Prutului. Sincere mulţumiri 
Doamnei Silvia Kirilov, Pro-
toiereului Anatolie Girbu, 
preotului Pavel Kirilov pentru 
susţinerea şi binecuvîntarea 
acestui maraton şi nu în ulti-
mul rând la toţi creştinii care 
au ajutat din puţinul lor, care 
au fost afectaţi de durerea şi 
necazul abătut fraţilor noştri 
sinistraţi, auzindu-le strigătul 
şi lacrimile de durere.Dum-
nezeu să vă ocrotească de 
cele rele, să vă dăruiască din 
plin aşa cum şi voi aţi dăruit, 
unindu-vă inimile şi forţele 
de creştini adevăraţi pentru a 
dovedi acest lucru, căci zice 
Apostolul:

”Credinţa fără fapte,este 
moartă”

Material realizat de  
Anişoara VITAN, 

observator

Suferinţă, Durere, Lacrimi... 
Prea trist pentru unii!!!



Stimaţi cititori, dacă aţi citit acest număr al  publicaţiei 
şi nu doriţi să-l păstraţi, transmiteţi-l la alţi cititori, dar 

vă rugăm să nu-l folosiţi pentru necesităţi auxiliare. 

MD-2091, mun. Chişinău, s. Revaca, str. A. Mateevici nr. 7, 
e-mail:biserica-revaca@mail.md,tel: 0 373/22/41-43-34,  

GSM 0692-81-699, 0671-81-699   Protoiereu Anatolie Gîrbu
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Puteţi asculta Duminica glasul bisericii 
la emisiunea ortodoxă « UN DANGĂT 
DE CLOPOT » pe undele radioului  
DISCOVERY FM 96.2. Predica duminicală, 
învăţături, sfaturi - ora 15.00.

Cînd îţi aduci aminte de Dumnezeu - roagă-te, ca atunci cînd uiţi de El - să aibă grijă de tine. 

Rugăciune 
la începutul anului şcolar

Doamne, Dumnezeul nostru, Care cu chipul 
Tău ne-ai cinstit pe noi oamenii şi ne-ai îmbrăcat 
cu voie de sine stăpînitoare; Cel care ai intrat în 
Biserică la înjumătăţirea Praznicului şi ai învăţat 
pe oameni, încît se mirau popoarele şi ziceau: De 
unde ştie Acesta Scriptura, nefiind învăţat? Şi David 
grăieşte: Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă pe mine şi vă 
voi învăţa pe voi frica Domnului. Cel ce ai învăţat 
pe Solomon înţelepciunea, Dumnezeule al tuturor, 
Cuvîntule, Împărate al tuturor, deschide sufletul şi 
inima, gura şi mintea robilor Tăi (N), ca să priceapă 
şi să înveţe şi să facă voia Ta; şi-i fereşte pe dînşii 
de toată ispita diavolească, păzindu-i în toate zilele 
vieţii lor şi făcîndu-i să sporească totdeauna în toate 
poruncile Tale, cu rugăciunile preacuratei Maicii 
Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi.  AMIN.

Sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru 
şi Pavel a avut o semnificaţie deose-
bită pentru acei creştini care au avut 
ocazia să meargă la sfintele locaşuri să 
viziteze locuri deosebite,să se închine 
la moaşe şi să înalţe cele mai sincere 
rugăciuni către Dumnezeu. După săvîr-
şirea sfintei slujbe, creştinii s. Revaca 
împreună cu Protoiereul Anatolie Gîr-
bu au mers la preotul Pavel Chirilov, 
pentru ai aduce cele mai calde urări de 
bine, de sănătate şi armonie, cu ocazia 
împlinirii 50 de ani de viaţă şi Ziua Nu-
melui. După care cu ajutorul lui Dum-
nezeu am mers cu bine spre Mănăstirea 
Hîncu,unde cu mare evlavie şi smere-
nie ne-am închinat sfintelor moaşte a 
Fericitei Matroana, 12 Apostoli... Am 

văzut locuri frumoase şi mare 
sfinţenie. La acest sfînt lăcaş 
am revăzut-o pe săteanca 
noastră Vera Vasilevna, care  
la moment slujeşte lui Dum-
nezeu la acest sfînt lăcas de 
15 ani şi e călugărită.După înălţătoarele 
rugăciuni aduse de către ienoriaşi am 
pornit la drum spre mănăstirea Căpri-
ana, la care am vizitat sfîntul lăcaş, 
ne-am închinat, am aprins lumînari, 
rugîndu-L pe Mîntuitor pentru pace şi 
bunăînţelegere. După care am plecat 

spre Mănăstirea Condriţa. Aici ajunşi 
am văzut ceva mai vechi şi deosebit 
poate de celelalte locuri. Prin acest 
pelerinaj la sfintele locuri,creştinii au 
avut ocazia de a se apropia mai mult 
de Dumnezeu, curăţîndu-şi sufletul 
prin sfinţenia şi puterea rugăciunilor 
adresate  Domnului. Cu toţi am primit 
o mare plăcere şi acea pace lăuntrică. 
Sincere mulţumiri aducem cu toţii 
părintelui Anatolie pentru organizarea 
acestei călătorii dorindu-i  ca Dumne-

zeu să-l binecuvinteze, să-l 
ocrotească şi să reverse harul 
Duhului Sfînt asupra lui şi 
asupra crestinilor. 

Ion PASARENCO

Sfinţenie prin pelerinaj şi închinare

Maica Valeria

În mun. Chişinău s. Revaca se începe construcţia 
unei noi biserici ortodoxe cu hramul ,,ÎNĂLŢAREA 
SFINTEI CRUCI,, 

Rugăm toţi oamenii de bună credinţă care dis-
pun de mijloace băneşti, au posibilitatea să facă un 
bine, ajutîndu-ne la construcţia Bisericii. /Consiliul 
Parohial/

BANCA ENERGBANC. 
Codul băncii ENEGMD22   
Cont Curent Nr.222483264-lei MD
222483264. 840-dolari SUA;

222483264.978-EURO

SOCOTEŞTE MILOSTENIA NU CA O CHELTUIALĂ, CI CA UN 
VENIT, NU CA O PIERDERE, CI CA UN CÎŞTIG; CĂCI TU PRIN EA 
DOBÎNDEŞTI MAI MULT DECÎT AI DAT.

JERTFIŢI PENTRU CONSTRUCŢIA  BISERICII 
«ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI» 

S. REVACA, MUN. CHIŞINĂU

/SF. IOAN GURĂ DE AUR/

FERICIŢI CEI MILOSTIVI, CĂCI ACEIA SE VOR MILUI


