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Coperta I - Icoana Maicii Domnului Povãþuitoarea

Duminica Ortodoxiei 1
Duminica Ortodoxiei este sãrbãtoarea biruinþei credinþei
creºtine ortodoxe, biruinþa spiritualitãþii ºi a sfinþeniei, biruinþa
Sfintei Cruci ºi a sfintelor icoane, biruinþa adevãrului creºtin
dumnezeiesc ºi al dreptãþii dumnezeieºti.
ªi este cum nu se poate mai bine venitã sãrbãtorirea dreptei
credinþe biruitoare într-o vreme ca a noastrã când, alãturi de o
miºcare de trezire la viaþã creºtinã ºi de înviorare a credinþei
strãmoºeºti, se vede la mulþi dintre creºtini o dormitare a vieþii
departe de Hristos, Domnul vieþii ºi de viaþã dãtãtor. Se vede la unii
o rãtãcire de la Calea vieþii ºi de la Izvorul credinþei creºtine, iar la
cei mai mulþi se vede o înstrãinare de la cele spirituale ºi o
preocupare numai de cele materiale, o uitare de cele sufleteºti ºi o
purtare de grijã deosebitã de cele trupeºti, o îndoialã, o neîncredere,
o uscãciune sufleteascã pânã la secetã.
În viaþa societãþii ºi a popoarelor se vede o rãsturnare a
primatului spiritual ºi o înscãunare a primatului economic, cu
convulsii ºi schimbãri radicale, agresive ale vieþii, cu goluri greu de
umplut ºi cu lipsuri anevoie de împlinit, cu dezorientare ºi
nesiguranþã mare.
Sãrbãtoarea Duminicii Ortodoxiei este deci ca un sunet de
trâmbiþã a credinþei triumfãtoare ºi este, în acelaºi timp, o chemare
de bucium la dreapta credinþã a pãrinþilor noºtri, a pãrinþilor
pãrinþilor noºtri, a credinþei care a susþinut ºi a mângâiat neamul
nostru de-a lungul veacurilor de luptã ºi de suferinþã prin care a
trecut; a credinþei ortodoxe, care s-a infiltrat ºi s-a înrãdãcinat în
adâncul fiinþei noastre, încât român ºi ortodox este una, încât nu se
poate închipui poporul român decât ortodox, încât credinþa
ortodoxã ºi naþionalitatea românã sunt atât de firesc ºi de organic
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legate, cã a lovi într-una înseamnã a lovi în cealaltã, iar a lãsa în
suferinþã una înseamnã a face sã sufere cealaltã; a credinþei care a
fost sufletul organismului poporului român, care a pãzit curat
sufletul românesc naþional, care a lucrat cu putere mare la
formarea, la pãstrarea caracterului naþional, a unitãþii naþionale a
poporului român ºi la fãurirea sufletului nobil ºi mãrinimos al
Românilor; a credinþei care l-a fãcut sã trãiascã demn ºi cinstit, cu o
viaþã îmbunãtãþitã ºi împodobitã de atâtea virtuþi creºtineºti ºi
cetãþeneºti.
Mai mult, într-o vreme ca a noastrã, când o nãvalã de literaturã
obscenã ºi o puzderie de scris imoral se rãsfaþã în atâtea reviste ºi
gazete, în atâtea cãrþi literare expuse în vitrinã ºi chioºcuri ca o
sfidare ºi o ispitire a tineretului nostru, avem datoria moralã de a
scrie ºi a da tinerilor noºtri o literaturã sãnãtoasã ºi ziditoare de
suflet, o directivã de urmat.
Sãrbãtorind Duminica Ortodoxiei, nu este înþelept sã ne
mulþumim numai cu o arãtare a înþelesului sãu adânc ºi a marii sale
însemnãtãþi în trecut, ci se cade, mai ales, sã o înþelegem ca pe o
îndrumare ºi ca pe o orientare pentru viaþa noastrã creºtineascã de
azi, precum ºi ca pe un prilej binevenit de hotãrâri pentru ziua de
mâine.
Ortodoxia la noi, Românii, este ºi înseamnã întreg trecutul de
viaþã religioasã, moralã ºi naþionalã a poporului român, tezaurul
spiritual ºi moral al neamului, este dreapta credinþã pãstratã cu
sfinþenie în dogmele sfinte ºi în Sfânta Tradiþie a Bisericii noastre.
Este legea creºtinã, duhul apostolic, idealul de evlavie ºi de
omenie, este har ºi pace, iubire ºi milã, rugã smeritã ºi cucernicie,
credinþã ºi faptã, smerenie ºi fricã de Dumnezeu. Este tot trecutul
nostru de luptã, de suferinþã, de rãbdare, de nãdejde, de evlavie ºi
de dãrnicie ctitoriceascã. Este ºirul neîntrerupt al pravoslavnicilor
creºtini, pãrinþi ºi strãmoºi, care din neam în neam au pãstrat curatã
credinþa în care au fost crescuþi ºi îndrumaþi de mame evlavioase ºi
sfinte. Este cultul strãlucit de frumos, cântarea duioasã de stranã,
slovã ºi duh religios, pomenirea morþilor noºtri scumpi, sunt
sfintele denii, ºcolile în tinda bisericii ºi bucoavnele
bisericeºti, sunt tradiþiile strãvechi ºi datinile religioase.
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Ortodoxia, pentru poporul român ºi, mai ales, pentru sãteanul
român, este bisericuþa din deal, albã ºi curatã, în care atâtea suflete
credincioase au intrat ºi s-au rugat, s-au smerit, s-au uºurat de
pãcate, s-au luminat ºi au plecat mai departe la casele lor. Este
clopotniþa de la poarta bisericii, de unde porneºte în zare glas duios
de clopot, vestitor de bucurii ºi de dureri, de biruinþã ºi de
înfrângeri, de nãvalã a duºmanilor ºi de alungare a lor. Sunt
schiturile ºi mãnãstirile ce împodobesc pãmântul ºi sufletul
românesc, cetãþi de evlavie ºi cuvioºie, fãuritoarele vieþii
duhovniceºti a poporului nostru. Sunt chipurile de sfinþi, blânde ºi
iertãtoare, adesea înnegrite de fumul cãdelniþelor de argint. Sunt
luminile de cearã curatã aprinse în sfeºnice de lemn, înflorate de
mâini ce ºtiu sã lucreze ºi sã se închine.
Ortodoxia este candela ce arde în biserici sau prin casele
creºtinilor, în faþa sfintelor icoane aprinse zi ºi noapte de inimi
pioase. E mirosul de tãmâie care îmbãlsãmeazã cuprinsul sfintelor
locaºuri ºi alungã duhurile necurate din casele oamenilor. E
ceaslovul îngãlbenit ºi ros de vremuri, cu filele picate de cearã, pe
care au citit ochii rugãtori, în lacrimi adesea, ºi din care au desluºit
înþeles adânc pentru viaþã. E piatra pe care atâþia genunchi s-au
smerit ºi s-au plecat, îngreuiaþi de povara atâtor pãcate. Sunt
troiþele de la rãscruci ºi de la izvoare, sunt crucile de lemn ºi
cimitirele unde odihnesc pãrinþi ºi copii, fraþi ºi surori, bunici ºi
strãmoºi.
Acesta fiind înþelesul Ortodoxiei, se cuvine, în aceastã
Duminicã a Ortodoxiei, a biruinþei dreptei credinþe, sã ne cercetãm
inimile ºi sã ne verificãm credinþele noastre la lumina puternicã a
trecutului nostru ortodox.
S-o îndreptãm când este abãtutã, s-o sporim când este puþinã,
s-o împuternicim când este slabã. Mai mult, sã purtãm grijã ºi de
credinþa semenilor noºtri, ca astfel poporul român sã fie azi ºi
mâine un popor tare în credinþa lui, precum a fost ieri ºi odinioarã.
Numai astfel vom putea cânta cu Biserica noastrã: „Cu noi este
Dumnezeu, înþelegeþi neamuri ºi vã plecaþi, cãci cu noi este
Dumnezeu”.
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Icoana ortodoxã
Cã icoanele Bisericii noastre Ortodoxe sunt adevãrate icoane,
înþelegem ºi din urmãtoarele:
În localitatea Lourdes – Franþa, în anul 1860, Maica Domnului
se aratã tinerei Bernadette. Dupã acest eveniment, tânãra a
îmbrãþiºat viaþa monahalã. Lume multã venea sã o vadã ºi o întreba:
„Cu cine semãna Maica Domnului, pe care o vãzuse, cum arãta?”.
Persoane evlavioase îi trimiteau tot felul de statuete de la Saint
Suplice, pe care ea le punea într-un dulap, spre uimirea stareþei:
„Fiica mea, cum poþi s-o pui pe Sfânta Fecioarã în dulap?!”. Tânãra
i-a rãspuns: „Pentru cã nu e ea, maicã”. Stareþa i-a scris
episcopului, care i-a adus albume cu principalele imagini ale
Preacuratei, cele de la Vatican. I-a arãtat picturi de Rafael, Murillo
etc., dar Bernadette dãdea mereu din cap cã „nu”. Rãsfoind
albumele la întâmplare, au dat peste icoana Fecioarei de la
Cambrai. Bernadette s-a ridicat în picioare: „Ea este, Preasfinþite!”.
Icoana era pictatã ca orice icoanã ortodoxã, în tradiþia bizantinã2.
„La câþiva ani doar dupã ce fusese vãzutã la Lourdes, de cãtre
Bernadette, continuã autorul, Sfânta Fecioarã s-a arãtat unui grup
de patru copii la Pontmain, în Mayenne, Franþa, în 17 martie 1871.
Ori, lucru ºi mai ciudat, la Pontmain, Sfânta Fecioarã se aratã
ca o icoanã, iar înrudirea sa cu icoanele... zis rãsãritene în general
(adicã ortodoxe n. n.) a fost remarcatã în mai multe rânduri. Iar
aceastã asemãnare este cu atât mai uimitoare, cu cât copiii par a nu
fi avut nici un fel de influenþe de acest fel. Eugen (unul dintre cei
patru copii cãrora li s-a arãtat Maica Domnului) spunea cã nu
vãzuse niciodatã icoane ortodoxe în copilãria sa, cã nu era decât un
biet þãrãnel, care nu avea habar nici mãcar de existenþa vreunei þãri
ortodoxe”. Abia dupã eveniment a fãcut analogia (cu o icoanã
ortodoxã).
Într-adevãr, stareþul Barré, superiorul marelui Seminar din
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Laval (1887), a avut ideea sã le arate copiilor icoana Sfintei
Fecioare din Genazzano, icoanã rãsãriteanã (ortodoxã n. n.) din
sec. al XV-lea care, potrivit tradiþiei locale, a coborât în chip
minunat din cer la 25 aprilie 1467 ºi a rãmas suspendatã, fãrã nici
un suport, pe peretele bisericii.
Atunci când unul dintre cei patru copii, Eugen, devine preot, îi
spune stareþului Barré urmãtoarele: „Doresc sã vã spun cât am fost
de impresionat de imaginea (icoana) pe care mi-aþi arãtat-o. Nu-mi
amintesc sã mai fi vãzut vreo fizionomie care sã-mi evoce atât de
bine amintirea de la 17 ianuarie 1871. În chipul acesta rotund, în
blândeþea ºi duioºia privirii se aflã ceea ce trebuie ºi nu a fost încã
aflat pentru a o înfãþiºa pe Maica Domnului de la Pontmain”.
„Ceea ce nu era decât o presupunere, mãrturiseºte stareþul
Barré, a devenit pentru mine o certitudine, ºi iatã de ce: pãrintele
Eugen, unul din cei patru, care au avut fericirea de a contempla, la
Pontmain, în ziua de 17 ianuarie 1871 frumuseþea dumnezeiascã a
Nãscãtoarei de Dumnezeu, mi-a scris acum câteva zile pentru a-mi
mulþumi pentru cã i-am trimis o notiþã cu privire la Maica
Domnului „Povãþuitoarea” ºi o fotografie a acestei icoane.
Este de crezut cã Sfânta Fecioarã nu s-a arãtat la Pontmain sub
o înfãþiºare de împrumut, ci chiar cu trãsãturile sale adevãrate... ”.
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O tainã dezvãluitã
celor cu suflet de copil
În cea de-a ºaptea conferinþã prezentatã în Biserica „Sfântul
Nicolae” din Moscova, în 1974, pr. Dimitri Dudko relateazã cum o
fetiþã care nu fusese crescutã în duhul credinþei a recunoscut
spontan în icoanele din casa unei rude chipul Mântuitorului ºi al
Maicii Sale, de care nu auzise vorbindu-se niciodatã.
Intrând în fugã în camera mea ºi vãzând icoanele, copilul a
început sã punã întrebãri... privea liniºtitã chipurile lui Iisus ºi al
Maicii Sale, pe care le vedea pentru prima oarã în viaþã. Cu greu
am încercat sã-i explic fetiþei, mica mea veriºoarã... ceea ce vedea
pe perete. Dificultatea pe care o întâmpinam s-a dovedit a fi o
pãrere. „ªtii, mi-a spus ea, ºtiam cã existã ºi, înainte sã adorm,
vorbesc întotdeauna cu El. ªtiu cã este pretutindeni ºi vede când
fac prostii. Doar cã uneori mi-era teamã. Cum sã-I vorbesc?... Iar
acum cred cã-L pot sãruta... Este mai bun decât toþi ºi mã iubeºte.
Dã-mi-L, te rog, vreau sã-L vãd mereu”. Conversaþia ne-a fost
întreruptã de venirea mamei sale, mãtuºa mea. „Mamã, a strigat
fetiþa, vino iute încoace! Sãrutã-L! ªi pe tine te iubeºte. În sfârºit, Îi
vãd chipul, Îl cunoºteam de mult!”3.
În inima acestei micuþe, Dumnezeu Se fãcuse deja auzit,
înainte ca cineva sã i-L dezvãluie. Deja ea I se ruga, Îl iubea, dorea
sã-L vadã. Iar ceea ce este cel mai emoþionant este faptul cã fetiþa a
recunoscut în icoanã chipul Mântuitorului. Nu numai cã I-a
recunoscut chipul, dar Îl ºi cunoºtea de demult, ca ºi cum ar fi fost
întipãrit în adâncul sãu. El i se revela în mod obiectiv: „În sfârºit Îi
vãd chipul, Îl cunoºteam de mult”. Aici se verificã spusele
Mântuitorului: „Lãsaþi copiii sã vinã la Mine ºi nu-i opriþi, cãci a
unora ca aceºtia este împãrãþia lui Dumnezeu” (Marcu 10, 14).
Dar mama fetiþei, fiind profesoarã ºi nevoitã sã facã
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propagandã antireligioasã, era de altã pãrere. Icoanele au fost
confiscate ºi, în ciuda plânsetelor copilei ºi rugãminþilor sale –
„Vreau sã-L vãd, trebuie sã-I vorbesc, dã-mi-L înapoi, mamã” – au
rãmas încuiate, de teamã ca nu cumva, acasã, sã-L descopere ºi alþii
pe Dumnezeul interzis. Toate acestea dau de gândit, cãci „Adevãrat
zic vouã: cine nu va primi împãrãþia lui Dumnezeu ca un copil nu
va intra în ea” (Marcu 10, 15). Mama acestui copil (deºi creºtinã în
ascuns) nu seamãnã ea oare ciudat de bine cu ucenicii care-i certau
pe prunci ca sã-i împiedice sã-L vadã pe Hristos ºi sã se apropie de
El? Ce rãspundere, sã refuzi Chipul oferit în icoanã!...
Astãzi, ca ºi ieri, icoanele s-au impus prin martiriu. În
timpurile noastre, icoanele au început sã vorbeascã în felul lor. În
multe cazuri, mulþumitã icoanelor, mulþi oameni (de pildã,
restauratori de icoane) au ajuns la credinþã. Chiar eu cunosc
mulþi4, ne mai spune pr. Dudko.
Faptul cã icoana exercitã o putere a harului ºi o manifestare a
credinþei în inimile credincioºilor este deci indiscutabil. De altfel,
pânã ºi Institutul de Etnografie al Academiei de ªtiinþe a U. R. S. S.
recunoºtea acest lucru într-o perioadã nu prea îndepãrtatã, în care
persecuþia credincioºilor era în toi:
Practica religioasã cea mai rãspânditã este cinstirea
icoanelor. Icoanele sunt pãstrate, chiar dacã nu li se dã nici o
importanþã religioasã (pretindea acest articol). Se gãsesc în casele
necredincioºilor ca amintire de la defuncþi sau din motive
decorative. Dar ar fi primejdios sã considerãm icoana drept un
vestigiu inofensiv: prezenþa sa în casele ateilor este exploatatã de
propaganda religioasã, iar în casele credincioºilor este pretext
pentru instruirea religioasã a copiilor.
În mijlocul ateismului militant ºi a celui mai întunecat
absolutism, icoana dã mãrturie despre izvorul luminii ºi al
adevãrului ºi ar fi primejdios sã considerãm icoana drept un
vestigiu inofensiv...
Nu este oare incitant sã vezi în Piaþa Roºie, în faþa
4
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mausoleului lui Lenin, o replicã a icoanei Maicii Domnului din
Kazan, la care vin credincioºii sã se roage ºi sã-ºi aducã ofrandele?
Acolo se va înãlþa noua catedralã, unde îºi va gãsi locul adevãrata
icoanã a Maicii Domnului din Kazan, aflatã pentru moment la
Fatima!
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Minunea din Siria
În decembrie 2004, un musulman din Arabia Sauditã s-a
prezentat în faþa mai multor agenþii de presã pentru a relata un fapt
incredibil pe care l-a trãit ºi care i-a schimbat viaþa (povestirea a
apãrut la TV, pe internet, la radio ºi a circulat în ziare, reviste ºi
fluturaºi peste tot în Arabia Sauditã, Siria, Palestina ºi, evident, în
þãrile vecine).
Cu câþiva ani în urmã, acest bãrbat s-a cãsãtorit cu o femeie
musulmanã foarte bogatã, dar sterilã. Anii treceau ºi, în ciuda
tuturor eforturilor ºi cheltuielilor remarcabile cu doctorii, tot nu
puteau avea copii. Pãrinþii bãrbatului i-au sugerat sã-ºi ia o altã
nevastã, pãstrând-o ºi pe prima (întrucât legile locale permit patru
cãsãtorii în acelaºi timp).
Obosit, supãrat ºi deprimat, bãrbatul nu a acceptat sfatul
pãrinþilor ºi a ales sã plece în vacanþã cu soþia lui în Siria. Acolo au
închiriat o limuzinã cu ºofer, care le servea ºi ca ghid pentru toate
excursiile lor fãcute în acea þarã. Vacanþa se derula în condiþii bune,
însã ºoferul a observat cã cei doi din Arabia Sauditã, erau plini de
amãrãciune, durere ºi supãrare. Fiind de acum familiarizat cu acest
cuplu, ºoferul i-a întrebat cu precauþie de ce par a fi atât de
nefericiþi, dacã nu cumva pentru neîndemânarea lui de a conduce.
Cei doi soþi i-au mãrturisit ºoferului cã motivul nefericirii lor
este incapacitatea de a avea copii. ªoferul, la rândul sãu musulman,
le-a spus cã în Siria creºtinii, ºi anume creºtinii ortodocºi, au o
mãnãstire numitã Panaghia Saidnaya (în arabã „Doamna Noastrã”)
ºi cã mulþi oameni care nu pot avea copii se refugiazã în faþa icoanei
fãcãtoare de minuni. Oamenii merg la mãnãstire sã se închine în
faþa icoanei miraculoase. ªi atunci „Maria” creºtinilor dãruieºte, în
funcþie de credinþã, ceea ce îºi doresc.
Emoþionaþi, cei doi au cerut ºoferului sã-i ducã la Mãnãstirea
Saidnaya, a „Doamnei creºtinilor” ºi au spus cã, dacã vor avea
copii, îi vor da ºoferului suma de 20.000 USD, iar mãnãstirii îi vor
face o donaþie de 80.000 USD. Astfel au plecat spre mãnãstire ºi au
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fãcut ceea ce li se spusese. Mai târziu s-au întors în þara lor ºi, la
scurt timp, femeia a aflat cã este însãrcinatã. Dupã câteva luni a
nãscut un bãiat încântãtor. A fost cu adevãrat o minune a Maicii
Domnului Theothokos.
Imediat ce femeia a nãscut, bãrbatul a vrut sã se întoarcã în
Siria, sã-ºi respecte promisiunea fãcutã. La sosire l-a sunat pe
acelaºi ºofer ºi i-a cerut sã-l aºtepte la aeroportul din Damasc.
ªoferul însã era viclean ºi ticãlos ºi i-a convins pe doi dintre
prietenii sãi sã meargã împreunã cu el la aeroport pentru a-l aºtepta
pe bogãtaº, sã-i ia toþi banii ºi sã-l omoare. Astfel l-au luat de la
aeroport ºi bãrbatul din Arabia Sauditã, în timp ce mergeau, fãrã sã
realizeze cã aceºtia au plãnuit sã-l omoare, le-a spus prietenilor
ºoferului cã le va da ºi lor câte 10.000 USD fiecãruia.
Gândindu-se la un câºtig mai mare, au deviat de la drumul spre
mãnãstire ºi s-au dus într-un loc deºert, unde l-au omorât, tãindu-i
capul ºi alte pãrþi (mâini ºi picioare) ale corpului în bucãþi. Orbiþi de
patimã ºi covârºiþi de fapta îngrozitoare pe care tocmai o
comiseserã, în loc sã lase rãmãºiþele omului în acel loc, le-au pus în
portbagajul maºinii. Dupã ce i-au luat banii, ceasul ºi tot ceea ce
avea, au început sã caute un alt loc unde sã arunce rãmãºiþele. Apoi,
în mijlocul autostrãzii naþionale, maºina s-a oprit brusc. Cei trei
bãrbaþi au ieºit sã vadã de ce motorul nu mai mergea. Un trecãtor
s-a oprit sã-i ajute, dar ei, temându-se cã actul lor teribil ar putea fi
descoperit, au pretins cã nu au nevoie de ajutor. În timp ce
trecãtorul se îndepãrta, el a observat cã din spatele maºinii curgea
sânge ºi a anunþat poliþia pentru a investiga cazul, deoarece scena
cu cei trei bãrbaþi nu-i inspira încredere. Poliþia a venit ºi, vãzând
sânge sub maºinã ºi pe pavaj, a cerut sã fie deschis portbagajul.
Când au deschis ºi au privit înãuntru, bãrbatul din Arabia
Sauditã s-a ridicat, viu ºi sãnãtos, spunându-le: „Tocmai acum
aceastã PANAGHIA a terminat de cusut gâtul meu chiar aici
(arãtându-le zona mãrului lui Adam), dupã ce mai întâi mi-a cusut
toate pãrþile trupului. Vãzând asta, cei trei criminali ºi-au pierdut
minþile. Poliþia i-a arestat ºi, în timp ce erau duºi spre spitalul de
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nebuni, criminalii au început sã aiureze cã nu este posibil sã
trãiascã bãrbatul din Arabia Sauditã, pe care ei l-au decapitat ºi l-au
tãiat în bucãþi.
Bãrbatul din Arabia Sauditã a fost supus unui examen medical
ºi doctorii au confirmat cã acea cusãturã (aici se foloseºte de fapt
expresia „copcã chirurgicalã”) a fost fãcutã de curând, prin aceasta
validându-se minunea petrecutã. Cusãturile au fost ºi încã sunt
evidente. Când omul din Arabia Sauditã a ieºit din portbagaj arãta
ca un om care tocmai fusese reconstruit (pus bucatã peste bucatã) ºi
mãrturisea continuu cã aceastã PANAGHIA l-a readus în trup ºi l-a
înviat cu ajutorul Fiului sãu.
Imediat dupã aceasta, omul din Arabia Sauditã ºi-a chemat
rudele sã vinã în Siria ºi au mers cu toþii la mãnãstirea Maicii
Domnului „Saidnaya” ºi s-au rugat, au adus slavã lui Dumnezeu ºi,
în loc de darul iniþial în sumã de 80.000 USD (care fusese promis),
el a oferit Maicii Domnului Theothokos suma de 800.000 USD.
Astãzi, când omul relateazã detaliile acestei minuni
covârºitoare, el începe prin a spune „când eram musulman mi s-a
întâmplat aceasta”, indicând astfel faptul cã nu mai este musulman,
nici el, nici familia lui.
Aceastã minune a uimit întreaga naþiune arabo - musulmanã ºi
întreg Orientul Mijlociu5.

5

Relatarea acestei minuni a fost trimisã de pr. Ignatios, stareþ al Sfintei Mãnãstiri
a Pãstorilor, Bt Ahur-Betleem (Frãþia Sfântului Mormânt) în Postul Paºtelui,
martie 2005, redactatã de arhimandritul Nektarios Serfes, Boise, Idaho, USA, în
ajunul Înãlþãrii Domnului, 8 iunie 2005, ºi trimisã de acesta prin fax, pe data de
15 iunie 2005.
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