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Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos,
Evenimentele din ultima perioadă ne îndeamnă să vă 

adresăm un mesaj de chemare la apărarea credinţei stră-
moşeşti şi a Bisericii Ortodoxe.

Reprezentantul Organizaţiei Naţiunilor Unite Heiner 
Bielefeldt a prezentat, în luna martie a anului curent, 
un raport privind libertatea religiei în Republica Moldo-
va. Autorul s-a arătat îngrijorat de “statutul privilegiat 
al Bisericii Ortodoxe din Moldova”, care după părerea 
acestuia, direct sau indirect ar leza drepturile reprezen-
tanţilor altor culte. Astfel, el recomandă insistent Gu-
vernului să ia o poziţie de lider “asigurând o legislaţie 
solidă împotriva discriminării”, cu toate consecinţele 
de rigoare: combaterea urii inter-religioase şi înlesnirea 
înregistrării altor culte conform standardelor internaţi-
onale. Totodată s-a arătat nemulţumit de tergiversarea 
adoptării legii cu privire la combaterea discriminării.

Ne miră şi ne indignează aceste recomandări. Venite 
din afara ţării, ele poartă un caracter de dictat.

Considerăm că pretenţiile expuse de Heiner Biele-
feldt întru aşa-zisa apărare a minorităţilor religioase şi 
sexuale urmăresc de fapt încălcarea drepturilor majori-
tăţii cetăţenilor ortodocşi din Republica Moldova.

Poporul nostru s-a manifestat pe parcursul istoriei 
ca fiind paşnic şi primitor. Şi aceasta datorită faptului 
că credinţa creştină l-a format şi l-a modelat chiar de 
la origini. Poate Bielefeldt are pretenţii şi la afirma-
ţia lui Mihai Eminescu “Biserica este maica poporului 
nostru”? Iar această afirmaţie a fost simţită adânc de 
marele geniu şi luată din realitatea vieţii. Şi dacă de-
mocraţia înseamnă respectarea voinţei poporului, de 
ce propunerile înaintate de Bielefeldt doresc cu orice 
preţ încălcarea ei?

În modificarea legislaţiei pentru înlesnirea pătrunde-
rii lejere a diverselor culte în Republica Moldova între-
vedem un atac direct la adresa Bisericii Ortodoxe din 
Moldova şi a poporului ei dreptcredincios, împotriva 
cetăţenilor acestei ţări. 

De fapt, programul propus de reprezentantul ONU 
nu constă atât în apărarea drepturilor minorităţilor reli-
gioase sau sexuale, cât în slăbirea şi ruinarea credinţei 
ortodoxe, fiind o continuare subtilă a ateismului militant 
început în anii 40. Căci precum atunci se duceau lupte 
împotriva adevăratei credinţe, la fel se luptă şi acum. 
Atunci părinţii şi semenii noştri erau ridicaţi cu forţa 
şi duşi în Siberia sau împuşcaţi pe loc pentru credinţă, 
acum se lucrează subtil şi perfid prin adoptarea unor legi 
anticreştine. Metodele sunt diferite, scopul acelaşi: sub-
minarea Ortodoxiei şi distrugerea moralei.

Biserica, fiind mireasa lui Hristos, este iubitoare de 
oameni. Ea nu urăşte pe nimeni, povăţuind oamenii pe 
calea mântuirii şi chemându-i la pocăinţă. Menirea ei 
a fost şi va rămâne să spună lucrurilor pe faţă şi să nu 
accepte răspândirea şi promovarea fărădelegii. Ea, ca o 
maică iubitoare, îşi apără copiii săi de bezna căderilor 
în păcat, amintindu-le necontenit cuvintele apostolului: 
“Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia 

lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrâ-
naţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, 
nici malahienii, nici sodomiţii, nici furii, nici 
lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici 
răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dum-
nezeu” (I Cor. 6, 9-10).

Biserica nu discriminează pe nimeni, ea 
fiind cea mai tolerantă instituţie. Biserica îl 
primeşte în sânul său pe fiecare om care vine 
cu gând curat de pocăinţă şi de întoarcere la 
Dumnezeu, fie el ucigaş, fie desfrânat, fie 
homosexual. Asta pentru că Biserica, înte-
meiată pe Evanghelia lui Hristos, prin tainele 
dumnezeieşti şi mijloacele pe care le posedă 
este spitalul sufletelor omeneşti. Istoria Bise-
ricii înregistrează nenumărate cazuri de reve-
nire la Dumnezeu, de transfigurare totală a 
omului păcătos în om cuvios şi drept, primul 
fiind, în istoria nouă, tâlharul de pe cruce.

Aşadar, insinuările şi imputările adresate 
Bisericii Ortodoxe sunt fără temei, agresive 
şi neadevărate.

Trebuie să se ştie, că glasul Bisericii nu va 
înceta nicicând să numească virtutea virtute, 
păcatul păcat, iar fărădelegea fărădelege. Or, 
anume aceasta este deranjant pentru cei ce militează de 
la cele mai înalte tribune pentru aşa-zisa egalitate în 
drepturi. Şi faptul că s-a ajuns aici nu este întâmplător. 
Vina o poartă nu doar reprezentanţi ai ONU sau ale altor 
structuri externe, ci întreaga noastră societate, inclusiv 
intelectualitatea, reprezentanţi ai culturii, care a pregătit 
terenul pentru astfel de vizitatori.

Rolul decisiv a fost jucat aici de mijloacele puter-
nice ale presei, televiziunii şi internetului. Activiştii 
bine plătiţi ai acestor trâmbiţe ale apocalipsei au lucrat 
şi continuă să lucreze foarte iscusit împotriva propriilor 
fraţi şi surori, împotriva sufletelor omeneşti, împotriva 
a tot ce are mai preţios omul pe pământ – credinţa în 
Dumnezeu şi viaţa conform acesteia. Zi de zi, oră de 
oră ele ţes mreaja lepădării de Tatăl Ceresc şi a uitării 
scopului final al vieţii pământeşti a omului. Proiectele 
şi programele realizate de aceste instituţii nu sunt doar 
anticreştine, amorale, ci şi antinaţionale.

Ultimii douăzeci de ani au fost anii în care s-a lucrat 
intens la modelarea unui tip nou de om: om fără credinţă 
în Dumnezeu, fără repere morale, fără dragoste de patrie şi 
fără de valori adevărate. “Meritul” jurnaliştilor şi formato-
rilor de opinie este grandios în această lucrare malefică.

Ce vedem noi astăzi la televizor, ce citim în ziare, ce 
publicitate observăm pe străzile oraşelor şi satelor noas-
tre? Ştiri proaste, cu omoruri oribile, cu îndemnuri la 
păcat, la viaţă în lux şi plăceri. Estetica urâtului, răului 
şi desfrâului invadează casele şi sufletele noastre.

Este semnificativ şi totodată firesc că din limbajul uti-
lizat azi în mijloacele de informare în masă au dispărut 
cuvintele şi expresiile cu o încărcătură aparte, cum ar fi: 
credinţă, dragoste de Dumnezeu, dragoste de aproapele, 

patrie, suflet, pocăinţă, feciorie, castitate, milostenie, faptă 
bună, cuviinţă, modestie, smerenie, ispită ş.a. În schimb 
zilnic auzi la radio sau la televizor astfel de cuvinte ca 
succes, astrologie, omor, sex, trafic de fiinţe umane, modă, 
pedofilie, atac terorist, sinucidere, homosexualitate ş.a.

Care este ţelul agresării zilnice cu texte şi expresii 
lipsite de valoare, dacă nu reducerea telespectatorului, 
ascultătorului sau cititorului la condiţia individului, care 
în masă va forma o turmă îndobitocită, fără gânduri şi 
aspiraţii înalte, fără idealuri şi fără frică de Dumnezeu.

Mass-media, lipsită de valori perene, promovează 
ceea ce o caracterizează pe ea însăşi: iubirea de bogăţie 
şi de averi, distracţiile ieftene, păcatele şi viciile. Toa-
te acestea, ambalate atrăgător, au menirea să distragă 
atenţia oamenilor de la adevăratele probleme, să-i men-
ţină în drogul uitării şi al nepăsării. Adresându-ne către 
lucrătorii acestor instituţii, nu ne rămâne decât să ex-
clamăm împreună cu prorocul Isaia: “Vai de cei ce zic 
răului bine şi binelui rău; care numesc lumina întuneric 
şi întunericul lumină” (Isaia 5, 20).

Totodată, nu vom greşi afirmând, că şi creştinii de rând 
îşi au partea lor de vină în tot ce se întâmplă la ora actuală 
în ţară, faptul că s-a ajuns ca oaspeţi nepoftiţi să-şi permi-
tă să vină şi să ne poruncească cum să trăim şi cum să ne 
autoadministrăm. Moleşeala şi indiferenţa, lenea şi lipsa 
de voinţă sunt doar unele dintre trăsăturile creştinului de 
azi. Cu regret, sunt mulţi care consideră că cineva de sus 
le va rezolva problemele, inclusiv şi pe cele duhovniceşti. 
Că nu este nevoie să se implice în acte ce ţin de apărarea 
credinţei, în acte caritabile sau în acte de promovare a 
valorilor Ortodoxiei.

PaStOrala 
Înalt Prea Sfinţitului VlaDiMir, Din MiloStiVirea 

lui DuMnezeu MitroPolit al Chişinăului şi 
al Întregii MolDoVe, iubitului noStru Cler, 

Cinului Monahal  şi DrePtCreDinCioşilor Creştini
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Vizite arhiereŞti în raionul Criuleni

Biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnu-
lui” din Hruşova - una dintre cele mai vechi şi 

mai frumoase biserici de piatră din r. Criuleni şi-a 
deschis uşile, în ziua de 21 ianuarie a.c., pentru a 
primi credincioşii la Sfânta şi Dumnezeiasca Litur-
ghie oficiată de către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit 
Vladimir, care a binevoit să împartă cu credincioşii 
din localitate bucuria aniversării a 210 ani de la 
zidirea acestui sfânt lăcaş.

Acest eveniment istoric a fost încununat cu ce-
remonia de  sfinţire a bisericii după ample lucrări 
de reparaţie.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, Arhiereul s-a 
adresat binecredincioasei adunări cu un cuvânt de 
felicitare apreciind foarte înalt sârguinţa şi dărui-
rea părintelui Ioan Ioniţă, parohul bisericii, subli-
niind că obştea creştinească din Hruşova trebuie 
să se bucure de un asemenea păstor care nu şi-a 
menajat puterile pentru ca într-un final parohia din 
acest sat să încânte ochiul şi sufletul creştinului. 
Vlădica Vladimir a urat părintelui paroh ani mulţi 
şi binecuvântaţi, exprimându-şi speranţa că sfinţia 
sa şi în continuare va munci pentru binele şi pros-
perarea Bisericii Ortodoxe din Moldova prin ascul-
tarea ce i-a fost încredinţată.

Deosebite cuvinte de laudă pentru părintele Ioan 
a avut şi părintele protopop al Protopopiatului de 
Criulenui şi Dubăsari, prot. mitr. Teodor Pelin, sfin-
ţia sa menţionând că părintele paroh întotdeau-
na a dat dovadă de corectitudine şi supuşenie în 
activitatea sa pastorală, motiv pentru care astăzi 
merită din plin să se bucure de recunoştinţa cre-
dincioşilor şi de aprecierea Arhiereului. 

La rândul său, părintele Ioan a mulţumit cu 
smerenie pentru aceste înalte cuvinte de apre-
ciere şi a declarat că toate lucrurile frumoase 
realizate în parohie s-au făcut cu aportul nemij-
locit al oamenilor mărinimoşi şi de bună credin-
ţă, aportul său fiind minim. Părintele a declarat 
că este o mare cinste vizita pe care le-a făcut-o 
Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir creştini-
lor din Hruşova venind să liturghisească aici în 
ziua aniversării a 210 ani de la zidirea bisericii 
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Totoda-
tă părintele paroh nu a uitat să menţioneze că 
şi mai departe va rămâne întru toate ascultător 
Întâistătătorului şi că îşi va continua ascultarea 
cu toată responsabilitatea, dacă Dumnezeu îi va 
da puteri şi înţelepciune.

Sărbătoarea a luat sfârşit cu o agapă frăţeas-
că care a fost binecuvântată de Înalt Prea Sfinţitul 
Vladimir şi la care au participat toţi oaspeţii pre-
zenţi la eveniment.

În ziua prăznuirii Sfin-
ţilor Trei Ierarhi, 12 

februarie a.c., Înalt Prea 
Sfinţitul Mitropolit Vladi-
mir a efectuat o vizită ar-
hipăstorească în raionul 
Criuleni. Aceasta a înce-
put cu oficierea Sfintei şi 
Dumnezeieştii Liturghii în 
biserica “Sf. Irh. Nicolae” 
din s. Işnovăţ. Aici Întâi-
stătătorul a fost întâm-
pinat de credincioşii din 
localitate şi din împreju-
rimi, precum şi de un nu-
meros sobor de preoţi cu 
care a coliturghisit.

În timpul serviciului 
divin, la raportul proto-
popului de Ciruleni şi Du-
băsari, prot. mitr. Teodor 
Pelin, mai mulţi slujitori 
s-au învrednicit de înalte 
distincţii bisericeşti. 

Tot în această zi, dia-
conul Ioan Miron a fost 

hirotonit în treapta de preot pe seama bisericii “Acope-

rământul Maicii Domnului” din s. Teliţa, r. Anenii Noi, iar 
tânărul Andrei Micu a fost hirotonit în treapta de diacon.

La Sfânta Liturghie, alături de reprezentanţii adminis-
traţiei publice locale şi raionale a participat şi preşedinte-
le interimar al Republicii Moldova, dl Marian Lupu.

După slujbă ÎPS Mitropolit Vladimir s-a adresat bine-
credincioasei adunări cu un cuvânt de felicitare dându-i 
drept exemplu de trăire duhovnicească pe marii lumină-
tori şi ierarhi Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigore Teologul şi 
Sf. Ioan Gură de Aur. 

Apreciind prezenţa dlui Marian Lupu la Sfânta Litur-
ghie, Mitropolitul a mai menţionat că în toate timpurile 
participarea conducerii ţării la serviciile divine a fost un 
bun exemplu pentru cetăţeni, deoarece astfel statul, prin 
conducătorii săi se identifică cu valorile şi învăţătura creş-
tină.

Ierarhul a felicitat credincioşii din Işnovăţ cu frumosul 
eveniment din viaţa parohiei - finisarea lucrărilor de re-
paraţie a bisericii, care de peste două secole cheamă su-
fletele dreptmăritoare la rugăciune şi şi-a exprimat spe-

ranţa că acest sfânt locaş va fi încă mulţi ani un 
loc de regăsire spirituală şi de pace sufletească, 
dar şi un deosebit monument de artă creştină şi 
naţională.

Părintele paroh Vasile Enachi a mulţumit ierar-
hului pentru bunăvoinţa de a împărtăşi bucuria 
sărbătorii cu creştinii din Işnovăţ şi a promis că şi 
în continuare, cu ajutorul Domnului va rămâne fiu 
ascultător al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Mai târziu Mitropolitul Vladimir a vizitat biseri-
ca “Minunea Sf. Arh. Mihail” din or. Criuleni, 

unde a fost întâmpinat de către părintele paroh 
Vasile Pistrui şi numeroşi enoriaşi. Arhiereul a fost 
familiarizat cu activitatea parohiei şi problemele cu 
care se confruntă. Ierarhul a apreciat realizările şi 
a venit cu câteva recomandări către clerul sfântului 
lăcaş. Mitropolitul a adresat şi cu un cuvânt de în-
văţătură despre semnificaţia sărbătorii din această 
zi, vorbind despre viaţa bineplăcută a celor Trei Ie-
rarhi şi i-a felicitat pe toţi cei care îşi sărbătoresc 
ziua onomastică, împărţind credincioşilor iconiţe.

Ulterior Întâistătătorul s-a deplasat la Consi-
liul raional Criuleni, unde, înconjurat  de un 

sobor preoţesc a sfinţit sediul acestei instituţii. Cu 
acest prilej, Vlădica Vladimir a felicitat membrii 
Consiliului cu ocazia frumosului eveniment, expri-

mându-şi speranţa că munca angajaţilor din con-
ducerea raionului va fi mai prolifică, spre binele 
locuitorilor raionului şi întru slava lui Dumnezeu. 

Mitropolitul a amintit că orice lucru bun se face 
numai cu binecuvântarea Domnului şi a îndemnat 
pe cei prezenţi să cheme mereu ajutorul Atotţiito-
rului în activitatea lor de zi cu zi.

Dl Vitalie Rotaru, Preşedintele raionului Criuleni, 
a mulţumit arhipăstorului şi tuturor slujitorilor Bi-
sericii prezenţi la eveniment pentru sfinţirea se-
diului Consiliului raional, astfel fiind binecuvântată 
şi munca care se depune aici. Dl Preşedinte a mai 
menţionat că va acorda o atenţie sporită dezvoltă-
rii relaţiilor de colaborare dintre autorităţile publice 
raionale şi Biserică, pentru a contribui la bunăsta-
rea şi liniştea socială. 

La eveniment au participat deputaţi în Parlamen-
tul Republicii Moldova, membri ai cabinetului de 
miniştri, consilieri raionali şi locuitori ai oraşului 
Criuleni.
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La 21 ianuarie 2012, ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii 
Moldove, cu ocazia sfinţirii bisericii “Adormirea Maicii Domnului” din s. Hru-
şevo, r. Criuleni, a decorat cu înalte distincţii bisericeşti mai mulţi clerici:

Prot. Ioan Ioniţă, parohul bisericii gazdă a primit dreptul de a purta Paliţă 
şi Cruce cu Pietre Scumpe;

Prot. Serghei Golovaci, parohul bisericii “Naşterea Maicii Domnului” din s. 
Boşcana, r. Criuleni a primit dreptul de a sluji Sf. Liturghie cu Uşile Împără-
teşti deschise până la Heruvic; 

Prot. Iulian Pinteac, parohul bisericii “Minunea Sf. Arh. Mihail” din s. Coci-
eri, r. Dubăsari a primit dreptul de a purta Cruce cu Pietre Scumpe;

Pr. Teodor Spătaru, parohul bisericii “Înălţarea Domnului” din s. Rîşcova r. 
Criuleni a fost hirotesit Protoiereu.

La 12 februarie 2012, cu ocazia sfinţirii bisericii “Sf. Irh. Nicolae” din s. Iş-
novăţ, r. Criuleni au fost decoraţi următorii clerici:

Prot. Vasile Enachi, parohul bisericii gazdă, care a aniversat douăzeci de ani 
de preoţie, a primit dreptul de a purta Paliţă şi Cruce cu Pietre Scumpe; 

Prot. Ioan Turuta, parohul bisericii “Sf. Treime” din s. Oniţcani, r. Criuleni 
a primit dreptul de a purta Mitră;

Prot. Grigore Rotari, parohul bisericii “Acoperământul Maicii Domnului” 
din s. Maşcăuţi, r. Criuleni a primit dreptul de a purta Paliţă şi Cruce cu Pietre 
Scumpe;

Prot. Alexandru Parasi, parohul bisericii “Adormirea Maicii Domnului” din 
s. Steţcani, r. Criuleni a primit dreptul de a purta Paliţă.

La 23 februarie 2012 Mitropolitul Vladimir a avut o întrevedere cu dl Teo-
dosie Sofianu, colonel de poliţie al MAI, şef al Direcţiei Comunicaţii şi Protecţie 
Informaţională, ctitor al bisericii “Sf. Arh. Mihail” din s. Dubăsarii Vechi, r. 
Criuleni. În cadrul discuţiilor, Vlădica Vladimir a dat o apreciere înaltă relaţii-
lor dintre Ministerul Afacerilor Interne şi Biserica Ortodoxă din Moldova.

În acest context, arhiereul a menţionat că poliţia naţională demonstrează o 
atitudine civică bazată pe respectarea legii şi, în primul rând, pe învăţătura şi 
tradiţia creştină, calităţi tot mai rare în societatea contemporană.

Mulţumindu-i pentru aportul său adus spre binele şi mărirea Bisericii Orto-
doxe din Moldova, ierarhul l-a decorat pe dl Teodosie Sofianu cu Ordinul “Cuv. 
Paisie Velicikovski”, gr. II.

La rândul său, domnul colonel şi-a exprimat recunoştinţa pentru grija pe 
care o are Biserica pentru angajaţii instituţiilor de forţă şi, în special, pentru 
cei ai Ministerului Afacerilor Interne, şi pentru îndrumarea spirituală pe care o 
oferă constant - un sprijin indispensabil pentru buna îndeplinire a misiunilor 
de menţinere a ordinii publice şi respectare a legii.

Dl Teodosie Sofianu a mai declarat că susţine întru totul dorinţa Mitropoli-
tului Vladimir de a continua colaborarea fructuoasă şi va depune toate efortu-
rile pentru realizarea scopurilor propuse.

Decoraţii bisericeşti

ADUNAREA ORDINARĂ A PREOŢILOR 
DIN PROTOPOPIATUL DE CRIULENI ŞI DUBĂSARI

Adunarea ordinară a preoţilor din protopopiatul de Criuleni şi Dubăsari a avut loc pe data de 
14 martie 2012, în biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” din s. Steţcani, r. Criuleni.

La început s-a oficiat slujba Sf. Liturghii de către părintele paroh prot. Alexandru Parasi, 
părintele protopop prot. mitr. Teodor Pelin, împreună cu preoţii din circumscripţie. A urmat 
mărturisirea preoţilor de către părintele duhovnic prot. mitr. Ioan Turuta. La slujbă au luat 
parte şi numeroşi creştini din localitate.

În cuvîntarea sa, părintelui protopop a apreciat înalt activitatea părintelui Alexandru Pa-
rasi şi a îndemnat credincioşii de a se pregăti cît mai sîrguincios de sărbătoarea Învierii 
Domnului prin post, rugăciune şi împărtăşire cu Sfîntul Trup şi Sînge al Mîntuitorului.

În cadrul adunării s-au discutat următoarele: pregătirea istoriilor parohiilor din protopopiat, 
pregătirea festivalului ortodox cu genericul “Hristos a înviat”, care se va desfăşura în incinta 
Casei de cultură din s. Oniţcani, r. Criuleni pe data de 16 aprilie, ora 11.00; discreditarea 
Bisericii Ortodoxe la postul de televiziune JURNAL TV; deschiderea şi întreţinerea unui site 
al protopopiatului (www. protopopiat-criuleni-dubăsari.md); diverse probleme din activitatea 
pastorală în perioada Postului Mare şi modalităţi de soluţionare a lor.

Sfinţirea bisericii din Porumbeni

Vizita ex-preşedintelui 
Vl. Voronin la dubăsarii Vechi

Un evenimet deosebit  a marcat 
viaţa creştinilor din satul Porumbeni 
în ziua de 19 februarie anul curent.

Datorită  receptivităţii autorităţilor 
publice locale, după un şir de încercări, 
a fost alocat  terenul pentru înălţarea 
bisericii cu hramul  “Sfînta Treime”.

Cu binecuvîntarea bunului Dum-
nezeu, rîvna şi evlavia preotului paroh 
Igor Munteanu şi susţinerea enori-
aşilor în vara anului 2011 au început 
lucrările de construcţie a complexului 
creştin “Sfînta Treime”. Acesta inclu-
de biserica în doua nivele cu delimta-
rea unui spaţiu special amenajat pentru 
sugari şi preşcolari, o cantină socială, 
un aghiasmatar, un teren de joacă pen-
tru copii, un bloc administrativ în care 
va activa redacţia ziarului parohial şi o 

bibliotecă cu sală de lectură.
Pentru satisfacerea necesităţilor re-

ligioase în scurt timp s-a construit  un 
spaţiu care temporar va fi folosit pentru 
oficierea Sfintelor slujbe, iar ulterior va 
servi drept cantină socială.

Cu acest prilej, la data de 19 februa-
rie 2012 a fost oficiată slujba de sfinţire. 
Împreună cu credincioşii şi părintele pa-
roh au înălţat rugăciuni de mulţumire lui 
Dumnezeu un sobor de preoţi în frunte 
cu protopopul de Criuleni şi Dubăsari, 
prot. Teodor Pelin, primarul comunei 
Paşcani dl Anatol Meleca, arhitectul dl 
Vlad Arpentev. Inimile credincioşilor 
s-au umplut de bucurie duhovnicească 
şi sufletul fiecăruia radia lumina credin-
ţei, conştientizând fiecare că sînt che-
maţi la zidirea locaşului sfînt. 

Duminică, la 25 martie a.c., biserica cu hramul ‘’Sf. Arh. Mihail ‘’ din s. Du-
băsarii Vechi, r. Criuleni a fost vizitată de dl Vladimir Voronin, ex-președintele 
Republicii Moldova. După Sf. Liturghie, Domnia Sa, a făcut cunoștință cu isto-
ria parohiei, a cavoului ctitorilor și cu lucrările de restaurare a acestui sfînt lăcaș. 
Ulterior, Domnia Sa, a vizitat Centrul Social ‘’Nadejda’’ CONCORDIA.
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Tipărit SA “Tipografia Reclama”
or. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 111 

Deseori cerinţele credinţei sunt înfăptuite din 
inerţie, din obicei, fără implicare plenară. Ade-
văratul creştin însă este un ostaş al lui Hristos. El 
nu poate vieţui fără a se interesa cu tot sufletul de 
trăirea ortodoxă, de diversele pericole care o pasc, 
de moştenirea lăsată copiilor şi nepoţilor săi. El se 
roagă şi totodată luptă pentru mântuirea sa şi a se-
menilor săi.

Să nu uităm nici pentru o clipă, că pentru cre-
dinţa pe care am moştenit-o şi care ne duce în 
Împărăţia cerului s-a plătit scump, s-a plătit cu 
sângele şi jertfa strămoşilor noştri. Suntem oare 
noi demni de jertfa lor?

Fiecare la locul său de muncă şi de trai să fie 
creştin adevărat, nu să-şi pună mască de creştin, ci 
să-l doară inima pentru tot ce se întâmplă în casa 
lui, în ţara lui, cu semenul lui, şi astfel, cu ajuto-

rul lui Dumnezeu, a Maicii Domnului şi a sfinţilor care 
s-au nevoit pe acest pământ binecuvântat, vom ţine piept 
invaziilor de tot soiul, inclusiv a veneticilor numiţi mai 
sus. Căci dacă Dumnezeu este cu noi, cine ne poate sta 
împotrivă? Nelucrând însă la ogoarele sufletelor noastre, 
să nu ne mirăm că şi noi, prin nepăsarea noastră, ne vom 
face părtaşi la răspândirea răului, la răspândirea erezii-
lor distrugătoare de suflete şi a fărădelegilor de tot felul, 
şi până la urmă la pregătirea terenului pentru venirea lui 
antihrist în lume.

De aceea vă îndemn la trezire, la rugăciune şi post, 
la studii şi lecturi ale Sfintei Scripturi şi ale sfinţilor pă-
rinţi, dar şi la acţiune: nu permiteţi ca drept-măritoarea 
credinţă să fie călcată în picioare.

Fiţi fierbinţi şi statornici în credinţa lui Hristos, opu-
neţi-vă răului şi el va fugi de voi! Altă cale nu există.

Cu arhiereşti binecuvântări,
VLADIMIR, MITROPOLITUL CHIŞINĂULUI 

ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE 
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Biserica cu hramul “Sf. Arh. Mihail”
s. Dubăsari Vechi, r. Criuleni,

MD-4822, RM, tel/fax (248) 61-000
mob. 069000003, 078400003

www.protopopiat-criuleni-dubasari.md

La 13 ianuarie a.c., la Criuleni a avut loc ceremonia de inaugurare 
a unei Case cu locuinţe sociale, destinată pentru familii tinere 

nevoiaşe. Aceasta a fost construită de Agenţia de Implementare a Pro-
gramului “Locuinţe sociale”. Proiectul a fost câştigat datorită eforturi-
lor depuse de dl Dumitru Simon, ex-preşedinte al raionului Criuleni, 
dl Vladimir Paladi, ex-primar de Criuleni, dnii Anatol Stăvilă şi An-
ton Crupa, funcţionari ai Secţiei Edilitate şi Construcţii a Consiliului 
raional Criuleni. Atenţia cuvenită implementării acestui proiect a fost 
acordată şi de actualul primar de Criuleni, dl Vitalie Onişciuc. 

Bucuria sărbătorii a fost intregită de slujba de sfinţire oficiată de 
prot. mitr. Teodor Pelin, protopop de Criuleni şi Dubăsari, prot. mitr. 
Vasile Pistrui, parohul bisericii din Criuleni şi clericul prot. Teodor 
Vrabie. 

În predică, părintele protopop a adresat cuvinte frumoase tuturor 
celor care au luat parte la edificarea acestei clădiri, a îndemnat pe be-
neficiari să fie recunoscători şi şi-a exprimat speranţa că, cu ajutorul 
lui Dumnezeu, astfel de lucrări utile vor mai fi realizate şi în viitor.

Sfinţirea CaSei SoCiale Din oraşul Criuleni

Un mărţişor pentrU 
poetUl Vasile militarU

Casa de cultură a s. Ohrincea, r. Criuleni la 
15 martie a găzduit un deosebit eveniment cultu-
ral şi spiritual  intitulat “Un mărţişor pentru Vasile 
Militaru”. 

La întâlnirea de suflet organizată de doamna 
Diana Odobescu, şefa bibliotecii locale, a parti-
cipat doamna Maria Şalari, preşedintele societă-
ţii “Vasile Militaru”, doamna Lidia Frumosu, şefa 
despărţământului “Astra”, filiala Criuleni, Prot. 
Nicolae Ciobanu, consilier cultural al Mitropoliei 
Moldovei şi un număr mare de elevi şi profesori 
ai gimnaziului sătesc.

Vorbitorii au elogiat personalitatea marelui 
poet creştin care a reuşit să slăvească numele 
Domnului prin cuvântul măestrit al poeziei, plăs-
muind un vers frumos şi accesibil.

Părintele Nicolae Ciobanu a vorbit despre Va-
sile Militaru ca despre o personalitate care trăieş-
te prin creaţia sa şi care reuşeşte să redea toată 
intensitatea credinţei prin intermediul cuvântului 
sincer, simplu şi curat.

La finalul evenimentului mai mulţi copii au re-
citat din creaţia poetului comemorat.

întâlnire de suflet la liceul teoretic din Cruglic
tinerilor despre felul cum să trăiască o viaţă 
sănătoasă din punct de vedere spiritual şi a 
răspuns la întrebările tinerilor. 

Evenimentul a fost organizat de către pre-
otul-paroh Nicolae Ciobanu, consilier cultural 

al Mitropoliei Moldovei, care 
s-a adresat tinerilor cu un 
cuvânt de învăţătură despre 
importanţa întemeierii unei 
familii bazate pe stimă şi 
dragoste reciprocă. 

S-au mai discutat probleme 
ce ţin de violenţa în familie, 
despre sfârşitul lumii, despre 
păcatele capitale, despre viaţa 
de după moarte etc. 

Astfel de întâlniri sunt bi-
nevenite în rândul tinerilor 
care de curând vor merge în 
lumea mare şi vor trebui să 
facă faţă tuturor încercărilor 
şi ispitelor acestei vieţi pă-
mânteşti.

La Liceul Teoretic din satul Cruglic, 
r. Criuleni, în contextul campaniei “Pos-
tul Mare – primăvara sufletului”, la 15 
martie, a avut loc o întâlnire a liceenilor 
cu preotul Vasile Ciobanu, care a vorbit 


