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Sâmbată, 13 noiembrie 2010, la biserica cu hramul 
„Sfântului Mare Mucenic Dumitru” din satul Paşcani, raionul 
Criuleni a avut loc o slujbă arhierească săvârşită de Înalt 
Prea Sfinţitul Vladimir, mitropolitul Chişinăului şi al întregii 
Moldove împreună cu un sobor de preoţi.

Întâistătătorul a fost întâmpinat cu bucurie de parohul 
bisericii prot. Gheorghe Butnaru, precum şi de enoriaşii 
satului. La început a fost săvârşită Sfânta Liturghie, după 
care a urmat sfinţirea bisericii, pentru prima data oficiată de 
un arhiereu.

Biserica era împodobită ca o mireasă atât în plan spiritual, 
deoarece parohul îşi duce cu demnitate misiunea pastorală, 

cât şi material, fiindcă 
anul acesta locaşul 
sfânt a fost supus unei 
reparaţii capitale în 
interior şi în exterior. 
Pentru truda depusă 
pe parcursul celor 17 
ani de preoţie, parohul 
biserici prot. Gheorghe 
Butnaru a fost decorat 
cu două distincţii 
bisericeşti: dreptul de a 
purta Paliţă şi Cruce cu 
Pietre Scumpe. 

ÎPS Vladimir, în 
predica sa, a îndemnat 
pe creştinii din 
Paşcani: „Să păzească 
dreapta credinţă, să 
frecventeze serviciile 
divine săvârşite la 
biserică, să sporească 
în milostenie şi fapte 
bune, căci doar ducând 
o viaţă bineplăcută 
lui Dumnezeu, putem 
ajunge la limanul 
mântuirii”... . Parohul, 

la rândul lui, a mulţumit tuturor creştinilor care au contribuit 
financiar la reparaţia bisericii. Pentru aportul adus au 
fost menţionaţi cu Diplome Arhiereşti următorii ctitori: 
Pantea Anastasia; Cojuhari Vladimir; Mihailov Gheorghe; 
Gherţescu Vladimir; Balan Mihail; Puiu Veceslav; Preaşca 
Andrei şi Negrei Dumitru.

Slujba arhierească şi resfinţirea sfântului locaş este o filă 
importantă şi deosebită care va rămâne înscrisă în istoria 
satului şi în amintirea tuturor enoriaşilor din satul Paşcani.

Cor. NIKA

„Hristos Se naşte, slăviţi-L, Hristos din 
ceruri, întâmpinaţi-L, Hristos pe pământ, 
înălţaţi-vă. Cântaţi Domnului tot pământul 
şi cu veselie lăudaţi-L, popoare, că S-a 
preaslăvit”

(Catavasia Canonului Naşterii Domnului).

Iubiţi credincioşi!
Cu ajutorul bunului Dumnezeu am ajuns la sfârşitul 

anului 2010 de la Naşterea Domnului nostru Iisus 
Hristos, an de aspre încercări pentru ţara noastră, 
cu greutăţi şi ispite de tot felul, lipsuri, suferinţe şi 
lacrimi. Dar trecând cu rugăciune şi răbdare prin toate, 
Mântuitorul ne întăreşte în credinţă, ne înţelepţeşte de 
a păzi poruncile Evangheliei şi de a ocoli păcatul, cu 
amarnicile roduri ulterioare.

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă vă doresc tuturor 
creştinilor dreptmăritori ca Domnul şi Dumnezeul nostru 
Iisus Hristos, Cel ce S-a întrupat pentru mântuirea noastră 
să ne umple sufletele de acea bucurie nepământească de 
care s-au împărtăşit acei simpli păstori ai Betleemului. 
Lumina lui Dumnezeu, care i-a luminat pe ei, să ne 
pătrundă toată fiinţa noastră de razele dragostei de 
Dumnezeu şi faţă de aproapele, iar răsuflarea caldă 
a Pruncului Dumnezeiesc să ne încălzească inima cu 
căldura iubirii Sale Dumnezeieşti. Cu voie bună şi cu 
daruri să-i întâmpinăm pe micii vestitori ai Naşterii 
Domnului, care vor veni în gospodăriile noastre cu 
frumoasele colinde ortodoxe.

Fie ca Atotmilostivul Dumnezeu să ne rânduiască un 
An Nou cu mult belşug, gânduri curate şi fapte bune, 
pace în casele noastre, în ţară şi în lumea întreagă. La 
mulţi ani!

Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui 
Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu 
voi cu toţi!

Prot. mitr. Teodor PELIN,
protopop al bisericilor 

din raioanele Criuleni şi Dubăsari  

Apărătorule al Ortodoxiei, şi învăţătorule al 
sfinţeniei, păstor blând ca un miel şi mare dascăl 
al Sfintei Liturghii, Părinte Ierarhe Dosoftei, 
roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască 
sufletele noastre! 

Tropar, glasul al 8-lea

Sfântul Ierarh Dosoftei s-a născut în anul 1624 la 
Suceava. Părinţii săi Leontie şi Misira Barilă erau nişte 
creştini binecredincioşi. La botez, pruncul a primit numele 
Dimitrie, pentru că se născuse în preajma zilei sărbătoririi Sf. 
M.M. Dimitrie, Izvorâtorul de mir.

Tânărul Dimitrie Barilă a învăţat carte de la cei mai 
renumiţi dascăli din Moldova şi la şcoala Frăţiei Ortodoxe 
de la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Lvov. 
Dăruit de Dumnezeu cu o inteligenţă deosebită şi-a agonisit 
încă din anii copilăriei şi ai tinereţii multă ştiinţă de carte. 
Cunoştea limbile greacă, latină, slavonă bisericească, polonă 
şi ucraineană. A studiat, de asemenea cu multă râvnă Sfintele 
Scripturi şi învăţăturile dumnezeieştilor Părinţi ai Bisericii.

Pe lângă învăţătura adunată cu migală de la mulţi dascăli, 
la şcoala mănăstirii Probota a deprins şi învăţătura cea 
duhovnicească: rugăciunea, ascultarea, smerenia şi nevoinţele 
ascetice. A primit îngerescul chip în această sfântă mănăstire 
la anul 1649, cu numele de monah Dosoftei. Iubitor de 
înţelepciune şi vrednic împlinitor al nevoinţelor călugăreşti, 
Cuviosul Dosoftei a sporit în dragoste şi rugăciune, devenind 
părinte duhovnicesc şi începător al obştii de la Probota. 

Timp de mai mulţi ani învăţatul egumen a călăuzit 
pe monahi la Hristos, întărindu-i în buna nevoinţă şi în 
cunoaşterea Sfintei Scripturi. A dezvoltat mult şcoala 
mănăstirii Probota şi a crescut mulţi ucenici luminaţi, 
aducând în obştea sa o adevărată înnoire duhovnicească.

Datorită prestigiului său de cărturar şi virtuţilor care-i 
luminau chipul şi faptele, ieromonahul Dosoftei este chemat 
de Dumnezeu la slujirea arhierească. În anul 1658 a fost 
numit în scaunul episcopal de la Huşi, după un an a trecut în 
scaunul vlădicesc de la Roman, iar în 1671 este ales mitropolit 
al Moldovei. Blând şi smerit, înaltul ierarh uimea pe toţi prin 
înţelepciune şi bunătate: Cronicarul Ion Neculce îl descrie 
astfel: „Acest Dosoftei mitropolit nu era om prost (simplu) de 
felul lui. Şi era neam de mazâl. Prea învăţat, multe limbi ştia: 
elineşte, sloveneşte, şi altă adâncă carte şi-nvăţătură. Deplin 
călugăr şi cucernic, şi blând ca un miel. În ţara noastră, pe 
ceasta vreme nu este om ca acela”.

Iubitor şi trăitor al dreptei credinţe, purtător de grijă 
faţă de păstoriţii săi în vremuri „nepaşnice pentru ţară”, cu 
dese schimbări de domnii, Sfântul Mitropolit Dosoftei al 
Moldovei şi-a împlinit misiunea pastorală prin punerea în 
lucrare a darurilor pe care i le-a dat Dumnezeu din belşug: 
traducerea şi tipărirea de carte sfântă în limba română. În 
liniştea chiliei sale din patria natală sau aflat în pribegie, 
sfântul a dăruit Bisericii şi neamului românesc lucrări de 
mare valoare. Primele cărţi tipărite au fost „Psaltirea în 
versuri” şi „Acatistul Născătoarei de Dumnezeu” (Uniev, 
1673). Înţelegând în Duhul Sfânt poezia psalmilor, i-a 
transpus în versuri româneşti, ca să apropie tot mai mult de 
sufletul poporului comoara de lumină şi de har a cuvântului 
dumnezeiesc. Recunoscut ca autoritate teologică, a revizuit 
traducerea făcută de spătarul Nicolae Milescu la Vechiul 
Testament, text care va fi  inclus în Biblia de la Bucureşti, 
din 1688.

În toamna anului 1673 a plecat în pribegie în Polonia, din 
cauza schimbărilor de domn în ţară şi a convingerilor sale 
antiotomane. În 1674 a fost înlocuit în scaunul mitropolitan de 
la Iaşi cu Teodosie, episcopul de Roman. În anul următor, Sf. 
Mitropolit Dosoftei este readus în demnitatea sa chiriarhală, 
iar Teodosie se retrage la mănăstirea Bogdana şi peste puţină 
vreme va cunoaşte moarte martirică.

Anul IX, Nr. 1, 2013

Sfîntul Grigorie s-a născut în 1296 în Constantino-
pol. Tatăl lui era un important demnitar la curtea 

împărătească, de aceea şi Sfîntul Grigorie a urmat studi-
ile necesare pentru a merge pe urmele tatălui său, cu atît 
mai mult că era foarte înzestrat în cele ale ştiinţei. 

Dar Sfîntul Grigorie, abia împlinind 20 de ani, a ho-
tărît să meargă pe calea călugăriei şi s-a retras în Mun-
tele Athos devenind ascultător la mănăstirea Vatoped. 
Mama şi surorile lui au devenit şi ele mai tîrziu călu-
găriţe. 

Sfîntul Grigorie a fost mai mulţi ani ascultător, a slujit 
la trapeză, a fost cîntăreţ în biserică, apoi a fost călugă-
rit. I-a avut ca îndrumători pe mai mulţi stareţi îmbu-
nătăţiţi. Treptat a învăţat meşteşugul rugăciunii neînce-
tate pe care o practicau monahii de pe Muntele Athos. 
Ei rosteau neîncetat: „Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui 
Dumnezeu miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Practicarea 
acestei rugăciuni care se mai numeşte a minţii sau a ini-
mii se numeşte isihasm (care înseamnă singurătate, calm 
şi linişte), iar cei care o practică se numesc isihaşti. 

În timpul şederii sale pe Muntele Athos viitorul ierarh 
Grigorie a fost complet absorbit de spiritul isihast, acesta 
devenind noul său mod de viaţă. În anul 1326, datorită 
ameninţării invaziei turce, el împreună cu alţi călugări 
s-au retras în marele oraş Tesalonic, unde a fost hirotonit 
ca preot. 

Sfîntul Grigorie a combinat îndatoririle sale preoţeşti 
cu viaţa de pustnic. Cinci zile pe săptămînă le petrecea 
în linişte şi rugăciune, iar sîmbăta şi duminica venea în 
mijlocul oamenilor, slujind în biserică şi predicînd. Sfîn-
tul Grigorie a găsit un loc potrivit în care să vieţuiască 
în singurătate, lîngă Tesalonic, la Bereia. Aici a adunat 
în jurul lui în timp scurt mai mulţi călugări, pe care i-a 
îndrumat timp de cinci ani. 

În anul 1330 la Constantinopol a venit un călugăr ita-
lian pe nume Varlaam. Acesta era socotit ca un om foarte 
învăţat căci a scis tratate de logică şi astronomie, fiind de 
asemenea renumit pentru cuvîntările sale ieşite din co-
mun. Varlaam a fost numit profesor la Universitatea din 
Constantinopol. Călătorind la Muntele Athos, el a făcut 
cunoştinţă cu viaţa duhovnicească a isihaştilor, iar apoi 

SFÎNTUL GRIGORIE PALAMA, 
ARHIEPISCOPUL TESALONICULUI

a declarat că rugăciunea minţii era o greşală eretică. În 
călătoriile sale la Constantinopol şi Tesalonic, călugărul 
Varlaam a intrat în dispute cu călugării ortodocşi, încer-
cînd să-i convingă că ei greşesc atunci cînd consideră că 
în urma rugăciunii neîncetate poţi ajunge la unirea cu 
Dumnezeu şi la vedrea cu ochii duhovniceşti a luminii 
dumnezeieşti. Acesta se rîdea şi-şi bătea joc de învăţă-
turile călugărilor despre metodele rugăciunii şi despre 
lumina necreată văzută de isihaşti. 

Sfîntul Grigorie, la rugămintea călugărilor athoniţi, a 
răspuns acestor acuzaţii la început verbal, apoi în scris. 
Astfel au apărut mai multe lucrări teologice. În 1340 că-
lugării din Muntele Athos au alcătuit, cu ajutorul Sfîntu-
lui Grigorie, un răspuns general împotriva atacurilor lui 
Varlaam, grupat sub titlul „Tomul Aghiorit”. La Sinodul 
din Constantinopol din 1341 ţinut la Biserica Sfînta So-
fia, Sfîntul Grigorie l-a combătut pe Varlaam şi a apărat 
învăţătura ortodoxă. La 27 mai 1341 episcopii adunaţi la 
Sinod au confirmat că sunt de acord cu punctul de vedere 
al Sfîntului Grigorie, şi anume că, Dumnezeu nu poate fi 
cunoscut în fiinţa Sa, dar El ni se descoperă prin energiile 
Sale necreate transmise spre lume şi percepute de noi, 
cum a fost lumina de pe Muntele Taborului, dar acestea 
nu sunt nici materiale şi nici create. Ideiile lui Varlaam 
au fost condamnate ca erezii, acesta fiind anatemizat şi 
izgonit. 

Dar disputele dintre Palamiţi şi Varlaamiţi erau departe 
de a se fi încheiat. Acestora din urmă li s-au alăturat disci-
polul lui Varlaam, călugărul bulgar Akyndinos, precum şi 
patriarhul Ioan XIV Kalekas (1341-1347); împăratul Andro-
nicus III Paleologul (1328-1341) înclina şi el spre punctul 
lor de vedere. Akyndinos, al cărui nume însemna „cel care 
nu face rău”, de fapt a cauzat un mare rău prin învăţăturile 
sale eretice. Akyndinos a scris o serie de mici tratate în care 
îi denunţa pe Sfîntul Grigorie şi pe călugării athoniţi drept 
provocatori de tulburări în cadrul Bisericii. La rîndul său, 
sfîntul a scris un răspuns detaliat în care demonta erorile 
lui Akyndinos. Însă patriarhul îl susţinea pe Akyndinos şi 
l-a numit pe Sfîntul Grigorie vinovat de toate tulburările din 
cadrul Bisericii. În 1344 l-a închis în temniţă timp de patru 
ani. În 1347, cînd patriarhul Ioan al XIV-lea a fost înlocuit 

de patriarhul Isidor (1347-1349), Sfîntul Grigorie a fost eli-
berat şi numit Arhiepiscop al Tesalonicului. 

În 1351 Sinodul din Vlaherne a apărat cu solemnitate 
caracterul ortodox al învăţăturilor sale, însă poporul nu 
l-a acceptat uşor pe Sfîntul Grigorie, astfel încît el a tre-
buit să se mute dintr-un loc în altul. Într-una din călăto-
riile sale la Constantinopol pe o corabie bizantină, a căzut 
în mîinile turcilor. Chiar în captivitate, Sfîntul Grigorie 
a predicat atît prizonierilor creştini cît şi răpitorilor săi 
musulmani. Hagarenii au fost uimiţi de înţelepciunea cu-
vîntului său, dar musulmanii nu au putut suporta acestea 
şi l-au bătut, ba chiar l-ar fi omorît cu plăcere dacă n-ar 
fi nădăjduit într-o răscumpărare mare. La un an, Sfîntul 
Grigorie a fost răscumpărat şi s-a întors la Tesalonic. 

Sfîntul Grigorie a făcut multe minuni în cei trei ani di-
naintea morţii sale, vindecînd mulţi bolnavi. Sfîntul Grigo-
rie Palama a adormit întru Domnul la 14 noiembrie 1359. 

Pentru lupta dusă contra ereticilor şi pentru teologia 
sa profundă, contemporanii l-au cinstit pe Grigorie Pala-
ma ca pe un „al doilea Atanasie” (referirea este la Sfîntul 
Atanasie cel Mare). La cîţiva ani după moartea lui, în anul 
1368, a fost trecut în rîndul sfînţilor de către un Sinod din 
Constantinopol sub patriarhul Filotei (1354-1355, 1364-
1376) - care a scris viaţa sfîntului şi slujbele adresate aces-
tuia -, iar pomenirea lui se face în chip aparte în a doua 
Duminică din Postul Mare, ca o prelungire a sărbătorii 
triumfului Ortodoxiei împotriva tuturor ereziilor.

www.protopopiat-criuleni-dubasari.md

La 10 februarie, la Reşedinţa Mitropolitană, 
Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a avut o 
întâlnire cu câteva dintre persoanele care au 
depus eforturi pentru crearea şi lansarea site-ului 
Protopopiatului de Criuleni şi Dubăsari.

Invitaţii, în persoanele dlui colonel Feodosie 
Sofianu, şeful Direcţiei Comunicaţii şi Protecţie 
Informaţională din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, Prot. Lect. Dr. Veaceslav Ciorbă şi Pr. Mihail 
Bortă, au fost însoţiţi de către Prot. Mitr. Teodor 
Pelin, Protopop al circumscripţiei sus-menţionate.

Adresându-se Întâistătătorului, părintele Teodor 
a menţionat că lansarea paginii web a fost un 
eveniment aşteptat, pentru care s-a muncit mult 
şi cu entuziasm, punându-se un accent deosebit 
pe lucrul cu documentele de arhivă, spre a pune la 
dispoziţia publicului larg date din istoria bisericilor 
şi a activităţii slujitorilor din cuprinsul actualului 
Protopopiat de Criuleni şi Dubăsari.

Mitropolitul Vladimir a venit cu aprecieri deosebite, 
menţionând că prin lansarea acestui site se face încă 
un pas serios spre promovarea valorilor şi istoriei 
ortodoxiei în spaţiul mediatic autohton.

Adresându-se invitaţilor, Înalt Prea Sfinţia Sa şi-a 
manifestat recunoştinţa pentru munca pe care o 
depun spre binele şi mărirea Bisericii Ortodoxe 
din Moldova, oferindu-le tuturor Diplome 
Arhiereşti, în speranţa că aceste eforturi vor avea 
o continuitate rodnică şi îndelungată.

La rândul lor, toţi cei prezenţi au mulţumit 
Arhiereului pentru cuvintele frumoase şi pentru 
bunăvoinţa manifestată, declarându-se dispuşi 
să muncească şi mai departe pentru promovarea 
valorilor ziditoare.

De menţionat că site-ul Protopopiatului de Criuleni 
şi Dubăsari http://protopopiat-criuleni-dubasari.
md/ este o primă încercare de prezenţă în internet 
a unui Protopopiat din cadrul Mitropoliei Moldovei.
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ADUNAREA  ORDINARĂ  A PREOŢILOR
DIN  PROTOPOPIATUL  DE CRIULENI  ŞI DUBĂSARI

SLUJBĂ ARHIEREASCĂ 
LA BOȘCANA

DECORAŢII
Pentru activitate sârguincioasă spre binele şi slava Bisericii Ortodoxe din Moldova 

mai mulţi preoţi şi ctitori au fost menţionaţi cu distincţii arhiereşti.
 La 28 septembrie, în ziua sfinţirii bisericii cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” 

din Boşcana, r. Criuleni, au fost decoraţi: prot. Serghei Golovaci, parohul bisericii – 
dreptul de a purta mitră; prot. Ioan Şeptelici (s. Ustea, r. Dubăsari) – dreptul de a purta 
cruce cu pietre scumpe; prot. Ioan Gangan (s. Micleşti, r. Criuleni) – dreptul de a purta 
paliţă; dl Dumitru Goncearenco – ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski” gr. II; dl Valeriu 
Bulgac – medalia „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”.
 La 24 octombrie, cu ocazia pelerinajului săvârşit la locurile sfinte din Israel, în 

biserica „Învierea Domnului” din or. Ierusalim au fost decoraţi: Prot. mitr. Oleg Vieru 
(s. Zăicana, r. Criuleni), director al Centrului de pelerinaj „Pelerinul Ortodox” – ordinul 
„Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt” gr. II; prot. mitr. Nicolae Ciobanu 
(s. Cruglic, r. Criuleni), preşedintele Departamentul mitropolitan Relaţii Culturale – 
dreptul de a sluji Sf. Liturghie cu uşile deschise până la rugăciunea „Tatăl nostru”;  prot. 
mitr. Teodor Pelin (s. Dubăsarii Vechi, r. Criuleni), protopop al bisericilor din raioanele 
Criuleni şi Dubăsari – dreptul de a sluji Sf. Liturghie cu uşile deschise până la „Heruvic”.
 La 13 noiembrie, în ziua sfinţirii bisericii cu hramul „Sf. M. M. Dumitru” din 

Paşcani, r. Criuleni, a fost decorat prot. Gheorghe Butnaru cu dreptul de a purta paliţă şi 
cruce cu pietre scumpe.

Adunarea ordinară a preoţilor din protopopiatul de Criuleni şi Dubăsari a avut loc pe 
data de 7 decembrie 2010 în biserica cu hramul „Cuvioasa Parascheva” din s. Jevreni, 
r. Criuleni. 

La început a fost oficiată slujba Sf. Liturghii de către părintele paroh prot. 
Veaceslav Donscoi, părintele protopop prot. mitr. Teodor Pelin împreună cu preoţii din 
circumscripţie. A urmat, ca de obicei, mărturisirea preoţilor de către părintele duhovnic 
prot. Ioan Turuta.

În cadrul adunării s-au discutat următoarele: totalizări privind activitatea 
protpopiatului în anul 2010; despre disciplina bisericească; predarea religiei în şcolile 
din protopopiat la etapa actuală; organizarea Festivalului ortodox „Astăzi s-a născut 
Hristos” în or. Criuleni; participarea preoţilor duhovnici la manifestările de ziua 
poliţiei în cadrul comisariatelor Criuleni şi Dubăsari; specificul activităţii parohiilor în 
perioada sărbătorilor de iarnă; diverse probleme din activitatea pastorală şi modalităţi de 
soluţionare a lor.

Cor. NIKA

O sărbătoare deosebită, cu mult 
fast, au trăit enoriaşii satului Boşcana, 
raionul Criuleni, în ziua de 28 
septembrie 2010. În această zi însorită, 
cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului 
Vladimir, mitropolit al Chişinăului şi al 
întregii Moldove, Prea Sfinţitul Petru, 
episcop de Hîncu, a fost delegat să 
sfinţească Sfântul Prestol şi să slujească 
Sfânta Liturghie în biserica „Naşterea 
Maicii Domnului” din localitate.

Locuitorii din acest sat sunt păstoriţi 
cu multă râvnă şi evlavie de protoiereul 
Serghei Golovaci, care merită cinstea 
şi respectul pentru truda şi osteneala 
depusă împreună cu întreaga familie 
pentru a ridica Sfântul Locaş.

Ani în şir credincioşii din sat, 
setoşi de cuvântul lui Dumnezeu, erau 
nevoiţi să parcurgă distanţe mari, la 
diferite parohii, pentru a se spovedi, a 
se împărtăşi, a fi cununaţi, botezaţi şi a 

participa la Sfintele Liturghii.
Paisprezece ani de muncă asiduă a 

depus preotul Serghei Golovaci, care a fost 
binecuvântat de Înalt Prea Sfinţitul Vladimir 
să construiască această biserică. Sfinţia 
Sa nu s-a speriat de ceea ce a găsit la locul 
unde trebuia să înalţe locaşul Domnului, 
ci a primit cu smerenie crucea pe care i-a 
dat-o Dumnezeu. Şi cu ajutorul ctitorilor, 
miluitorilor şi a făcătorilor de bine a ridicat 
Sfânta Biserică.

Părintele paroh pe lângă frumosul edificiu 
văzut l-a zidit şi pe cel nevăzut din sufletele 
credincioşilor, care la momentul sosirii sale 
în parohie erau mult prea îndepărtaţi de 
Cuvântul lui Dumnezeu. 

Printre oaspeţii de onoare a fost present 
la festivitate dl Vladimir Voronin, ex-
preşedintele Republicii Moldova, ctitor al 
acestui sfânt lăcaş, care a făgăduit enoriaşilor 
construcţia unei clopotniţe care v-a evidenţia 
localizarea bisericii.                    Cor. NIKA

Pe data de 21 noiembrie întreaga 
Biserică Ortodoxă îl sărbătoreşte 
pe Sf. Arhangheli Mihail şi toate 
puterile cereşti. Cu nespusă bucurie 
duhovnicească această sărbătoare a 
fost petrecută în s. Dubăsarii Vechi, 
r. Criuleni al cărei hram îl poartă 
biserica din localitate, care a devenit 
neîncăpătoare pentru mulţimea 
enoriaşilor dornici de a participa la 
slujba Sf. Liturghii. Biserica şi-a serbat 
cea dea 149-a aniversare de la târnosire 
şi astăzi se află în toiul lucrărilor 
de restaurare totală. Cu acest prilej 
parohia a fost vizitată de Excelenţa Sa 

DE HRAM LA DUBĂSARI VECHI
dl Vlad Filat, prim-ministru al Republicii 
Moldova, ctitor al acestui sfânt locaş, care 
a împărtăşit cu enoriaşii nespusa bucurie a 
acestei zile de sărbătoare. La rugămintea 
credincioşilor, Excelenţa Sa, a făgăduit 
instalarea unui sistem de sonorizare. Printre 
oaspeţii de onoare prezenţi la rugăciune au 
fost şi dl Victor Catan, ministrul afacerilor 
interne împreună cu unii colaboratori, preoţi 
din circumscripţie, ctitori ai bisericii ş.a. 
Sperăm cu toţii să realizăm cât mai mult către 
aniversarea din anul viitor. Sfinte Arhanghele 
Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cor. NIKA

Într-un mod deosebit în acest an a fost serbată ziua Poliţiei Naţionale, care a marcat 
cea de-a 20 aniversare de la înfiinţare. În cadrul Comisariatelor de poliţie a raioanelor 
Criuleni şi Dubăsari cu acest prilej au avut loc diverse manifestaţii precum: oficierea 
Te-Deumurilor de sănătate pentru toţi colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne; 
depunerea de flori pentru cei căzuţi la datorie; depunerea jurământului de către tinerii 
colaboratori; menţionarea cu diferite distincţii şi cadouri ş.a.

În cuvântul de felicitare, părintele protopop prot. mitr. Teodor Pelin, capelan al 
Ministerului Afacerilor Interne, cu această ocazie le-a mulţumit tuturor poliţiştilor 
pentru munca lor deloc uşoară depusă în toţi aceşti ani, care reflectă o perioadă foarte 
dificilă din istoria Republicii Moldova, dorindu-le tuturor multă sănătate, mântuire şi 
întru toate cele bune sporire, în speranţa că şi în viitor vom avea o cât mai strânsă şi 
fructoasă colaborare dintre Biserica Ortodoxă şi Ministerul Afacerilor Interne.

Cor. NIKA

ZIUA  POLIŢIEI  NAŢIONALE
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Din istoria bisericilor din protopopiat
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Clopote noi la Coșnița

Istoria bisericii din Drăsliceni este legată de cea din Logăneşti. Cu aproximativ două 
sute de ani în urmă, în prima decadă a secolului al XIX-lea localitatea Drăslicenii era o 
mică otcină de răzeşi, formată doar din cinci gospodării şi care nu avea biserică. În acea 
vreme, însă, localitatea Logăneşti era formată din 53 de gospodării, avea o biserică din 
lemn în care slujeau doi preoţi, un cântăreţ (dascăl) şi doi pălămari. Hramul bisericii era 
în cinstea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, construită încă în secolul al XVIII-lea. 
Către 1840 era deja într-o stare avariată.

Pentru o mai bună ilustrare a situaţiei de atunci dăm în continuare citate din 
documentele de arhivă şi din anumite materiale publicate:

- „Biserica cu hramul în cinstea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul 
Logăneşti a fost construită în 1845 din contribuţia boierului Fiodor Ivanovici Nedoba 
şi reconstruită în 1891 din jertfa enoriaşilor. Locaşul este din piatră, cu cloponiţă. În 
Drăsliceni biserica cu hramul în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul 
de Biruinţă este aproape finisată, locaş nou din piatră, administrativ ataşat bisericii din 
Logăneşti. Prea Sfinţitul Iacob, episcop de Chişinău şi Hotin a vizitat parohia în 1898” 
- /30 aprilie 1919/.

- «Logăneşti cu biserica Sf. Arhanghel Mihail, zidită în anul 1845; sat alăturat 
Drăsliceni cu biserica Sf. Gheorghe, zidită la 1912, din piatră.» - /1922 an/.

- «Logăneşti, biserica cu hramul Sf. Arhanghel Mihail, zidită la 1845; din piatră de 
proprietarul general Teodor Nedov; sat alăturat Drăsliceni cu biserica Acoperemintul 
Maicii Domnului, zidită la 1922, din piatră.» - /1930 şi 1933 ani/.

Citind informaţiile de mai sus observăm anumite inexactităţi. Astfel, ctitorul bisericii 
din Logăneşti în publicaţiile româneşti din anii 1930 este indicat generalul Feodor 
Nedov, informaţie care trebuie considerată ca eronată, căci conform datelor din arhivă 
ctitor al bisericii în realitate a fost boierul local – Fiodor Nedoba (1770-1846). Despre 
el ştim că era originar din Serbia unde a participat la mişcarea de eliberare naţională 
de sub jugul otoman. Mişcarea a fost susţinută de Imperiul rus, dar nu a dat rezultate 
la moment, de aceea Fiodor Nedoba s-a refugiat la ruşi. A ocupat mai multe posturi 
înalte în sistemul judiciar din gubernia Basarabia, membru al Judecătoriei Supreme din 
Basarabia, preşedinte al judecătoriei civile. Rangul obţinut poate fi echivalat cu cel de 
general-maior.

O altă problemă complicată este legată de data corectă a finisării construcţiei bisericii 
din Drăsliceni, căci după unele date (din 1922) ea a fost construită în 1912 cu hramul 
“Sfântul Gheorghe”, iar după alte date mai târzii din anii 1930 – biserica a fost construită 
în 1922 şi târnosită cu hramul în cinstea “Acoperământului Maicii Domnului”.

Datele de arhivă mărturisesc că în primăvara 1919 construcţia bisericii era aproape 
finisată, dar totuşi mai era puţin de lucru. După toată probabilitatea la început s-a 
dat binecuvântarea ca hramul să fie în cinstea “Sfântului Gheorghe”, dar mai târziu, 
construcţia începută în 1912 s-a întins zece ani, până în 1922, deja sub administraţia 
românească biserica a fost târnosită cu hramul în cinstea “Acoperământului Maicii 
Domnului”.

Din alte izvoare arhivistice aflăm că Secţia construcţii a Aparatului administrativ al 
Guberniei Basarabia la şedinţa din 9 februarie 1912, protocolul nr. 18 a aprobat proiectul 
bisericii din Drăsliceni. Această informaţie confirmă părerea expusă mai sus, căci ca 
regulă construcţiile de biserici începeau imediat după aprobarea proiectului.

Deoarece satul Drăsliceni în decurs de mulţi ani a intrat în componenţa parohiei 
Logăneşti, cel puţin până în 1940, şi preoţii din Logăneşti au fost deci păstorii 
drăslicenenilor.

Primul preot despre care avem informaţii este preotul Ioan Feodorean, născut în 
1845, fiu de preot, a absolvit Seminarul Duhovnicesc din Chişinău. La 12 decembrie 
1869 a fost hirotonit în treapta de diacon, la 6 august 1870 a fost hirotonit în treapta de 
preot. A slujit în parohiile din satele: Hansca, Valzareşti, Alcedar, Vînător, Cobîlca. La 
7 august 1886 a fost transferat la parohia Logăneşti. În aprilie 1893 a fost transferat în 
parohia satului Foleşti, plasa Orhei.

Un alt slujitor despre avem anumite date este preotul Vladimir Caminschii, s-a născut 
în 1872, din familie de clerici, a absolvit Seminarul Duhovnicesc din Chişinău în 1898. 
La 23 mai 1899 a fost hirotonit în treapta de diacon, la 23 mai 1899 a fost hirotonit în 
treapta de preot pe seama parohiei satului Cotiujenii Noi. La 22 septembrie 1908 a fost 
transferat în parohia satului Goiani, la 12 decembrie 1916 a fost transferat în Logăneşti. 
Soţia – Alexandra Hristoforovna, au avut zece copii.

Din perioada interbelică cunoaştem că la biserica din Drăsliceni a slujit preotul 
Gheorghe Drugut, s-a născut în 1894, la 7 august 1945 a fost numit la Drăsliceni în 
calitate de cântăreţ (dascăl), la 14 ianuarie 1946 a fost hirotonit în treapta de preot pe 
seama bisericii din Drăsliceni.

În anii 1960 la biserica din Drăsliceni a slujit preotul Iacob Zaharia.
Din 1979 preot paroh a fost prot. Vitalie Roșca. În 2007 în parohia din Drăsliceni 

a fost numit prot. Dumitru Croitoru, care împreună cu enoriașii a reușit într-o perioadă 
scurtă să realizeze mai multe lucrări importante, în special legate de reparația Sfântului 
Locaș.

Prot. Dumitru CROITORU

Pohrebea este un mic sătuc de pe malul Nistrului, care administrativ face parte 
din comuna Coşniţa. Pe vremuri în această localitate exista o mândreţe de biserică, 
construită la porunca ţarul rus, Sf. Nicolae al II-lea. Se ştie că împăratul avea un fiu pe 
nume Alexei, care suferea de o boală grea. Nădejdea era doar la mila lui Dumnezeu. 
La porunca ţarului în toate guberniile de la hotarul imperiului au fost construite câte o 
biserică cu hramul în cinstea “Sfântului Alexei, patriarhul Moscovei”, ocrotitorul ceresc 
al prinţului Alexei (pohrebenii până în prezent sărbătoresc Hramul în ziua de pomenirea 
a acestui sfânt, 18 octombrie). Pe la mijlocul anilor 30 ai secolului trecut autorităţile 
bolşevice au închis biserica şi ea nu a mai fost deschisă nici până astăzi. În timpul celui 
de al doilea război mondial a fost bombardată, apoi au urmat ani mulţi de indiferenţă, 
astfel încât azi locaşul a ajuns într-o stare jalnică.

Marţi, 14 decembrie a.c., a avut loc prima adunare a locuitorilor satului Pohrebea, 
care şi-a pus ca scop restaurarea bisericii din sat şi implicit formarea comunităţii de 
creştini. În cadrul adunării s-a vorbit despre istoria bisericii, s-au ales membrii consiliului 
bisericesc, s-au enumerate actele necesare pentru înregistrarea comunităţii şi s-a schiţat 
un plan de activitate pentru anul viitor. Printre cei prezenţi putem enumăra pe dl Petru 
Bondari, reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în r. Dubăsari, dl Alexandru 
Leşan, primarul comunei Coşniţa, dl Alexandru Şevcenco, preşedintele Organizaţiei 
obşteşti “Memoria generaţiei”, agenţi economici din teritoriu ş.a. Din partea Mitropoliei 
Moldovei responsabil pentru demararea lucrărilor a fost numit dl Dumitru Darmancev, 
student an. IV al Academiei Teologice din Chişinău şi locuitor al s. Coşniţa.

Cor. NIKA 

O RAZĂ DE LUMINĂ ÎN 
SATUL POHREBEA

La 8 noiembrie 2010 de sărbătoarea ”Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie Izvorâtorul 
de Mir”, hramul parohiei s. Coșnița, r. Dubăsari, a avut loc un eveniment deosebit - 
sfințirea unui set din șase clopote.

Slujba de sfințire a fost oficiată de părintele protopop prot. mitr. Teodor Pelin, preotul 
paroh prot. Veaceslav Ciorbă și preoții din parohiile vecine. Acest eveniment istoric a 
fost posibil datorită susținerii tuturor enoriașilor din Coșnița. Dacă până în prezent, 
creștinii erau chemați la rugăciune de niște clopote cofecționate neprofesionit, acum 
biserica s-a înbogățit cu un set de clopote turnate la Lavra Pecerska din Kiev. Instalarea 
în clopotniță va avea loc mai târziu, atunci când se vor efectua lucrările necesare.

La eveniment au fost prezenți dl Grigorie Policinschi, președintele raionului 
Dubăsari, dl Alexandru Leșan, primarul comunei Coșnița, precum și principalii ctitori 
împreună cu toți credincioșii dreptmăritori.

Clopotarul Denis Latâșev a impresionat pe toți cei prezenți, arătând că anume 
sunetele clopotelor sunt importante.  

Evenimentul a fost de o mare bucurie duhovnicească pentru toți enoriașii bisericii 
din Coșnița, căci de acum înainte dangătul clopotelor vesel va chema la rugăciune.

Cor. NIKA

NUMIRI ŞI DESTITUIRI
Din data de 03.01.2013 paroh al bisericii „Sf. Alexei” din s. Pohrebea, 

r. Dubăsari a fost numit preotul Dumitru Darmancev.

PREOTUL NICOLAE CIOBANU 
DISTINS CU NOUL ORDIN MITROPOLITAN

Protoiereul Nicolae Ciobanu, preşedintele Departamentului mitropolitan 
relaţii culturale, a fost menţionat de către Mitropolitul Vladimir cu noul or-
din „Meritul Bisericesc”, gr. II.

Distincţia a fost prilejuită de serbarea a 35 de ani de viaţă şi 15 ani de slu-
jire preoţească a vrednicului părinte. Mitropolitul i-a mulţumit pentru zelul 
cu care îşi duce ascultările încredinţate, dorindu-i sănătate şi noi puteri întru 
împlinirea misiunii sacerdotale.

RECUNOŞTINŢĂ LA POPAS ANIVERSAR

În dimineaţa zilei de 28 ianuarie, 
ÎPS Mitropolit Vladimir a primit la 
Sediul Mitropolitan un grup de slu-
jitori şi mireni din raioanele Criuleni 
şi Dubăsari.

Pentru activitate sârguincioasă 
spre binele Bisericii Ortodoxe din 
Moldova, ierarhul a decorat în pa-
raclisul mitropolitan pe Prot. Mitr. 
Vasile Pistrui, parohul bisericii cu 
hramul “Minunea Arh. Mihail” din 

or. Criuleni, către jubileul de 50 
de ani, cu medalia ”Sf. Ştefan cel 
Mare”.

Prot. Mitr. Teodor Pelin, proto-
popul de Criuleni şi Dubăsari, pre-
zent la eveniment, a mulţumit ar-
hiereului pentru înalta apreciere a 
activităţii părintelui Vasile Pistrui, 
pentru grijă şi pentru binecuvân-
tare în toate lucrările bineplăcute 
Domnului.

Cunoaşterea lui Dumnezeu se dobândeşte şi 
pe calea cuvîntului scris, iar aceasta se urmăreşte 
şi se realizează şi la ora de religie. Cunoaşterea 
cu mintea trebuie asociată cunoaşterii cu inima 
curată.

Omul are nevoie de cunoaşterea unui număr 
de reguli morale şi orice regulă trebuie să aibă 
drept temelie o învăţătură de credinţă. Aceasta 
este mijlocită tot la ora de religie.

Astfel, vineri, 22 februarie 2013, în incinta 
Liceului Teoretic „Ion Creangă” din s. Coşniţa s-a 
desfăşurat seminarul raional cu profesorii de reli-
gie „Integritatea didactică orientată spre formarea 
competenţelor specifice în predarea disciplinei 
opţionale religia” la care au participat dna Maria 
Jimbei, vicepreşedintele raionului Dubăsari, dna 

Larisa Braducean, şef Direcţia Învăţămînt Tineret şi 
Sport (DÎTS), Iaviţa Tatiana, specialist principal DÎTS, 
Isaicul Svetlana, specialist-coordonator DÎTS, protoie-
reul Alexei Boenciuc, şeful direcţiei metodice a Direcţia 
Studii a Mitropoliei Moldovei (DSMM), dna Angela 
Levinţa, şeful Cabinetului Metodic, DSMM, administraţia 
liceului şi preoţii care predau religia în şcoală.

În cadrul orei publice, care a fost realizată de preotul 
Veaceslav Ciorbă, elevii au făcut cunoştinţă cu viaţa şi 
activitatea Sfinţilor Trei Ierarhi pentru a-şi crea o viziu-
ne adevărată despre Biserică şi slujitorii ei. Profesorul 

a scos în evidenţă faptele morale ale Sfinţilor Vasile cel 
Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur cu scopul 
de a forma la elevi un comportament religios moral. La 
finele lecţiei elevii au formulat învăţături morale nece-

PRIN ORA DE RELIGIE ÎNVĂŢĂM 
APARTENENŢA LA CREDINŢA STRĂBUNĂ

sare progresului lor spiritual, pornind de la mo-
delele oferite de Sfinţii Trei Ierarhi.

Atelierul de lucru cu subiectul „Prob-lematizarea 
– metodă de predare folosită în studiul religiei” a 
fost prezentat de către prot. A. Boenciuc, iar despre 
necesitatea modernizării continue a curriculumu-
lui şcolar la disciplina religia şi alte probleme stri-
gente a vorbit dna A. Levinţa.

Ceea ce trebuie sa menţionăm în special, este 
faptul că educaţia moral-religioasă este o misiu-
ne deosebit de grea. În fiecare zi profesorul tre-
buie să se gîndească că sămânţa pe care o sădeşte 
în sufletele copiilor trebuie să încolţească pentru 
a deveni mai buni, mai iubitori faţă de Dumnezeu 
şi faţă de aproapele lor.

Anume profesorului de religie îi revine această 
nobila misiune „de a fi lucrător împreună cu 
Dumnezeu pentru formarea sufletelor elevi-
lor”. Un sacrificiu mare pentru a scoate la iveală 
frumuseţea sufletului.

Svetlana Isaicul,
specialist-coordonator DÎTS

FESTIVALUL “HRISTOS SE NAŞTE, 
SLĂVIŢI-L”, LA CEA DE A 13-A EDIŢIE
În contextul sărbătoririi Naşterii Domnului, Protopopiatul de Criuleni şi Dubăsari, 

în parteneriat cu Secţia Culturală Raională a organizat cea de a 13-a ediţie a festivalului 
“Hristos se naşte, slăviţi-L”.

În cadrul evenimentului care s-a desfăşurat în sala de cultură “Grigore Sârbu” din 
Criuleni, au evoluat peste zece-colective model şi coruri bisericeşti din mai multe sate ale 
raionului.

La festival a fost prezent şi Prot. Mitr. Nicolae Ciobanu, Consilier Cultural al Mitropo-
liei Chişinăului şi al Întregii Moldove, care a prezentat celor prezenţi cuvântul de salut şi 
de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir şi care personal a dat o apreciere deosebită acestui 
eveniment de suflet care de mai mult de un deceniu aduce credincioşilor din Criuleni bi-
necuvântata veste a Naşterii.

Ulterior către cei prezenţi s-a mai adresat Prot. Mitr. Teodor Pelin, Protopop de Criu-
leni şi Dubăsari şi doamna Valentina Bobeico şefa Secţiei raionale de Cultură, după care 
participanţii au primit Diplome, pastorale, iconiţe cu Naşterea Domnului şi alte daruri.
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ADUNAREA  ORDINARĂ  A PREOŢILOR
DIN  PROTOPOPIATUL  DE CRIULENI  ŞI DUBĂSARI

SLUJBĂ ARHIEREASCĂ 
LA BOȘCANA

DECORAŢII
Pentru activitate sârguincioasă spre binele şi slava Bisericii Ortodoxe din Moldova 

mai mulţi preoţi şi ctitori au fost menţionaţi cu distincţii arhiereşti.
 La 28 septembrie, în ziua sfinţirii bisericii cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” 

din Boşcana, r. Criuleni, au fost decoraţi: prot. Serghei Golovaci, parohul bisericii – 
dreptul de a purta mitră; prot. Ioan Şeptelici (s. Ustea, r. Dubăsari) – dreptul de a purta 
cruce cu pietre scumpe; prot. Ioan Gangan (s. Micleşti, r. Criuleni) – dreptul de a purta 
paliţă; dl Dumitru Goncearenco – ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski” gr. II; dl Valeriu 
Bulgac – medalia „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”.
 La 24 octombrie, cu ocazia pelerinajului săvârşit la locurile sfinte din Israel, în 

biserica „Învierea Domnului” din or. Ierusalim au fost decoraţi: Prot. mitr. Oleg Vieru 
(s. Zăicana, r. Criuleni), director al Centrului de pelerinaj „Pelerinul Ortodox” – ordinul 
„Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt” gr. II; prot. mitr. Nicolae Ciobanu 
(s. Cruglic, r. Criuleni), preşedintele Departamentul mitropolitan Relaţii Culturale – 
dreptul de a sluji Sf. Liturghie cu uşile deschise până la rugăciunea „Tatăl nostru”;  prot. 
mitr. Teodor Pelin (s. Dubăsarii Vechi, r. Criuleni), protopop al bisericilor din raioanele 
Criuleni şi Dubăsari – dreptul de a sluji Sf. Liturghie cu uşile deschise până la „Heruvic”.
 La 13 noiembrie, în ziua sfinţirii bisericii cu hramul „Sf. M. M. Dumitru” din 

Paşcani, r. Criuleni, a fost decorat prot. Gheorghe Butnaru cu dreptul de a purta paliţă şi 
cruce cu pietre scumpe.

Adunarea ordinară a preoţilor din protopopiatul de Criuleni şi Dubăsari a avut loc pe 
data de 7 decembrie 2010 în biserica cu hramul „Cuvioasa Parascheva” din s. Jevreni, 
r. Criuleni. 

La început a fost oficiată slujba Sf. Liturghii de către părintele paroh prot. 
Veaceslav Donscoi, părintele protopop prot. mitr. Teodor Pelin împreună cu preoţii din 
circumscripţie. A urmat, ca de obicei, mărturisirea preoţilor de către părintele duhovnic 
prot. Ioan Turuta.

În cadrul adunării s-au discutat următoarele: totalizări privind activitatea 
protpopiatului în anul 2010; despre disciplina bisericească; predarea religiei în şcolile 
din protopopiat la etapa actuală; organizarea Festivalului ortodox „Astăzi s-a născut 
Hristos” în or. Criuleni; participarea preoţilor duhovnici la manifestările de ziua 
poliţiei în cadrul comisariatelor Criuleni şi Dubăsari; specificul activităţii parohiilor în 
perioada sărbătorilor de iarnă; diverse probleme din activitatea pastorală şi modalităţi de 
soluţionare a lor.

Cor. NIKA

O sărbătoare deosebită, cu mult 
fast, au trăit enoriaşii satului Boşcana, 
raionul Criuleni, în ziua de 28 
septembrie 2010. În această zi însorită, 
cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului 
Vladimir, mitropolit al Chişinăului şi al 
întregii Moldove, Prea Sfinţitul Petru, 
episcop de Hîncu, a fost delegat să 
sfinţească Sfântul Prestol şi să slujească 
Sfânta Liturghie în biserica „Naşterea 
Maicii Domnului” din localitate.

Locuitorii din acest sat sunt păstoriţi 
cu multă râvnă şi evlavie de protoiereul 
Serghei Golovaci, care merită cinstea 
şi respectul pentru truda şi osteneala 
depusă împreună cu întreaga familie 
pentru a ridica Sfântul Locaş.

Ani în şir credincioşii din sat, 
setoşi de cuvântul lui Dumnezeu, erau 
nevoiţi să parcurgă distanţe mari, la 
diferite parohii, pentru a se spovedi, a 
se împărtăşi, a fi cununaţi, botezaţi şi a 

participa la Sfintele Liturghii.
Paisprezece ani de muncă asiduă a 

depus preotul Serghei Golovaci, care a fost 
binecuvântat de Înalt Prea Sfinţitul Vladimir 
să construiască această biserică. Sfinţia 
Sa nu s-a speriat de ceea ce a găsit la locul 
unde trebuia să înalţe locaşul Domnului, 
ci a primit cu smerenie crucea pe care i-a 
dat-o Dumnezeu. Şi cu ajutorul ctitorilor, 
miluitorilor şi a făcătorilor de bine a ridicat 
Sfânta Biserică.

Părintele paroh pe lângă frumosul edificiu 
văzut l-a zidit şi pe cel nevăzut din sufletele 
credincioşilor, care la momentul sosirii sale 
în parohie erau mult prea îndepărtaţi de 
Cuvântul lui Dumnezeu. 

Printre oaspeţii de onoare a fost present 
la festivitate dl Vladimir Voronin, ex-
preşedintele Republicii Moldova, ctitor al 
acestui sfânt lăcaş, care a făgăduit enoriaşilor 
construcţia unei clopotniţe care v-a evidenţia 
localizarea bisericii.                    Cor. NIKA

Pe data de 21 noiembrie întreaga 
Biserică Ortodoxă îl sărbătoreşte 
pe Sf. Arhangheli Mihail şi toate 
puterile cereşti. Cu nespusă bucurie 
duhovnicească această sărbătoare a 
fost petrecută în s. Dubăsarii Vechi, 
r. Criuleni al cărei hram îl poartă 
biserica din localitate, care a devenit 
neîncăpătoare pentru mulţimea 
enoriaşilor dornici de a participa la 
slujba Sf. Liturghii. Biserica şi-a serbat 
cea dea 149-a aniversare de la târnosire 
şi astăzi se află în toiul lucrărilor 
de restaurare totală. Cu acest prilej 
parohia a fost vizitată de Excelenţa Sa 

DE HRAM LA DUBĂSARI VECHI
dl Vlad Filat, prim-ministru al Republicii 
Moldova, ctitor al acestui sfânt locaş, care 
a împărtăşit cu enoriaşii nespusa bucurie a 
acestei zile de sărbătoare. La rugămintea 
credincioşilor, Excelenţa Sa, a făgăduit 
instalarea unui sistem de sonorizare. Printre 
oaspeţii de onoare prezenţi la rugăciune au 
fost şi dl Victor Catan, ministrul afacerilor 
interne împreună cu unii colaboratori, preoţi 
din circumscripţie, ctitori ai bisericii ş.a. 
Sperăm cu toţii să realizăm cât mai mult către 
aniversarea din anul viitor. Sfinte Arhanghele 
Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cor. NIKA

Într-un mod deosebit în acest an a fost serbată ziua Poliţiei Naţionale, care a marcat 
cea de-a 20 aniversare de la înfiinţare. În cadrul Comisariatelor de poliţie a raioanelor 
Criuleni şi Dubăsari cu acest prilej au avut loc diverse manifestaţii precum: oficierea 
Te-Deumurilor de sănătate pentru toţi colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne; 
depunerea de flori pentru cei căzuţi la datorie; depunerea jurământului de către tinerii 
colaboratori; menţionarea cu diferite distincţii şi cadouri ş.a.

În cuvântul de felicitare, părintele protopop prot. mitr. Teodor Pelin, capelan al 
Ministerului Afacerilor Interne, cu această ocazie le-a mulţumit tuturor poliţiştilor 
pentru munca lor deloc uşoară depusă în toţi aceşti ani, care reflectă o perioadă foarte 
dificilă din istoria Republicii Moldova, dorindu-le tuturor multă sănătate, mântuire şi 
întru toate cele bune sporire, în speranţa că şi în viitor vom avea o cât mai strânsă şi 
fructoasă colaborare dintre Biserica Ortodoxă şi Ministerul Afacerilor Interne.

Cor. NIKA
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Clopote noi la Coșnița

Istoria bisericii din Drăsliceni este legată de cea din Logăneşti. Cu aproximativ două 
sute de ani în urmă, în prima decadă a secolului al XIX-lea localitatea Drăslicenii era o 
mică otcină de răzeşi, formată doar din cinci gospodării şi care nu avea biserică. În acea 
vreme, însă, localitatea Logăneşti era formată din 53 de gospodării, avea o biserică din 
lemn în care slujeau doi preoţi, un cântăreţ (dascăl) şi doi pălămari. Hramul bisericii era 
în cinstea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, construită încă în secolul al XVIII-lea. 
Către 1840 era deja într-o stare avariată.

Pentru o mai bună ilustrare a situaţiei de atunci dăm în continuare citate din 
documentele de arhivă şi din anumite materiale publicate:

- „Biserica cu hramul în cinstea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul 
Logăneşti a fost construită în 1845 din contribuţia boierului Fiodor Ivanovici Nedoba 
şi reconstruită în 1891 din jertfa enoriaşilor. Locaşul este din piatră, cu cloponiţă. În 
Drăsliceni biserica cu hramul în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul 
de Biruinţă este aproape finisată, locaş nou din piatră, administrativ ataşat bisericii din 
Logăneşti. Prea Sfinţitul Iacob, episcop de Chişinău şi Hotin a vizitat parohia în 1898” 
- /30 aprilie 1919/.

- «Logăneşti cu biserica Sf. Arhanghel Mihail, zidită în anul 1845; sat alăturat 
Drăsliceni cu biserica Sf. Gheorghe, zidită la 1912, din piatră.» - /1922 an/.

- «Logăneşti, biserica cu hramul Sf. Arhanghel Mihail, zidită la 1845; din piatră de 
proprietarul general Teodor Nedov; sat alăturat Drăsliceni cu biserica Acoperemintul 
Maicii Domnului, zidită la 1922, din piatră.» - /1930 şi 1933 ani/.

Citind informaţiile de mai sus observăm anumite inexactităţi. Astfel, ctitorul bisericii 
din Logăneşti în publicaţiile româneşti din anii 1930 este indicat generalul Feodor 
Nedov, informaţie care trebuie considerată ca eronată, căci conform datelor din arhivă 
ctitor al bisericii în realitate a fost boierul local – Fiodor Nedoba (1770-1846). Despre 
el ştim că era originar din Serbia unde a participat la mişcarea de eliberare naţională 
de sub jugul otoman. Mişcarea a fost susţinută de Imperiul rus, dar nu a dat rezultate 
la moment, de aceea Fiodor Nedoba s-a refugiat la ruşi. A ocupat mai multe posturi 
înalte în sistemul judiciar din gubernia Basarabia, membru al Judecătoriei Supreme din 
Basarabia, preşedinte al judecătoriei civile. Rangul obţinut poate fi echivalat cu cel de 
general-maior.

O altă problemă complicată este legată de data corectă a finisării construcţiei bisericii 
din Drăsliceni, căci după unele date (din 1922) ea a fost construită în 1912 cu hramul 
“Sfântul Gheorghe”, iar după alte date mai târzii din anii 1930 – biserica a fost construită 
în 1922 şi târnosită cu hramul în cinstea “Acoperământului Maicii Domnului”.

Datele de arhivă mărturisesc că în primăvara 1919 construcţia bisericii era aproape 
finisată, dar totuşi mai era puţin de lucru. După toată probabilitatea la început s-a 
dat binecuvântarea ca hramul să fie în cinstea “Sfântului Gheorghe”, dar mai târziu, 
construcţia începută în 1912 s-a întins zece ani, până în 1922, deja sub administraţia 
românească biserica a fost târnosită cu hramul în cinstea “Acoperământului Maicii 
Domnului”.

Din alte izvoare arhivistice aflăm că Secţia construcţii a Aparatului administrativ al 
Guberniei Basarabia la şedinţa din 9 februarie 1912, protocolul nr. 18 a aprobat proiectul 
bisericii din Drăsliceni. Această informaţie confirmă părerea expusă mai sus, căci ca 
regulă construcţiile de biserici începeau imediat după aprobarea proiectului.

Deoarece satul Drăsliceni în decurs de mulţi ani a intrat în componenţa parohiei 
Logăneşti, cel puţin până în 1940, şi preoţii din Logăneşti au fost deci păstorii 
drăslicenenilor.

Primul preot despre care avem informaţii este preotul Ioan Feodorean, născut în 
1845, fiu de preot, a absolvit Seminarul Duhovnicesc din Chişinău. La 12 decembrie 
1869 a fost hirotonit în treapta de diacon, la 6 august 1870 a fost hirotonit în treapta de 
preot. A slujit în parohiile din satele: Hansca, Valzareşti, Alcedar, Vînător, Cobîlca. La 
7 august 1886 a fost transferat la parohia Logăneşti. În aprilie 1893 a fost transferat în 
parohia satului Foleşti, plasa Orhei.

Un alt slujitor despre avem anumite date este preotul Vladimir Caminschii, s-a născut 
în 1872, din familie de clerici, a absolvit Seminarul Duhovnicesc din Chişinău în 1898. 
La 23 mai 1899 a fost hirotonit în treapta de diacon, la 23 mai 1899 a fost hirotonit în 
treapta de preot pe seama parohiei satului Cotiujenii Noi. La 22 septembrie 1908 a fost 
transferat în parohia satului Goiani, la 12 decembrie 1916 a fost transferat în Logăneşti. 
Soţia – Alexandra Hristoforovna, au avut zece copii.

Din perioada interbelică cunoaştem că la biserica din Drăsliceni a slujit preotul 
Gheorghe Drugut, s-a născut în 1894, la 7 august 1945 a fost numit la Drăsliceni în 
calitate de cântăreţ (dascăl), la 14 ianuarie 1946 a fost hirotonit în treapta de preot pe 
seama bisericii din Drăsliceni.

În anii 1960 la biserica din Drăsliceni a slujit preotul Iacob Zaharia.
Din 1979 preot paroh a fost prot. Vitalie Roșca. În 2007 în parohia din Drăsliceni 

a fost numit prot. Dumitru Croitoru, care împreună cu enoriașii a reușit într-o perioadă 
scurtă să realizeze mai multe lucrări importante, în special legate de reparația Sfântului 
Locaș.

Prot. Dumitru CROITORU

Pohrebea este un mic sătuc de pe malul Nistrului, care administrativ face parte 
din comuna Coşniţa. Pe vremuri în această localitate exista o mândreţe de biserică, 
construită la porunca ţarul rus, Sf. Nicolae al II-lea. Se ştie că împăratul avea un fiu pe 
nume Alexei, care suferea de o boală grea. Nădejdea era doar la mila lui Dumnezeu. 
La porunca ţarului în toate guberniile de la hotarul imperiului au fost construite câte o 
biserică cu hramul în cinstea “Sfântului Alexei, patriarhul Moscovei”, ocrotitorul ceresc 
al prinţului Alexei (pohrebenii până în prezent sărbătoresc Hramul în ziua de pomenirea 
a acestui sfânt, 18 octombrie). Pe la mijlocul anilor 30 ai secolului trecut autorităţile 
bolşevice au închis biserica şi ea nu a mai fost deschisă nici până astăzi. În timpul celui 
de al doilea război mondial a fost bombardată, apoi au urmat ani mulţi de indiferenţă, 
astfel încât azi locaşul a ajuns într-o stare jalnică.

Marţi, 14 decembrie a.c., a avut loc prima adunare a locuitorilor satului Pohrebea, 
care şi-a pus ca scop restaurarea bisericii din sat şi implicit formarea comunităţii de 
creştini. În cadrul adunării s-a vorbit despre istoria bisericii, s-au ales membrii consiliului 
bisericesc, s-au enumerate actele necesare pentru înregistrarea comunităţii şi s-a schiţat 
un plan de activitate pentru anul viitor. Printre cei prezenţi putem enumăra pe dl Petru 
Bondari, reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în r. Dubăsari, dl Alexandru 
Leşan, primarul comunei Coşniţa, dl Alexandru Şevcenco, preşedintele Organizaţiei 
obşteşti “Memoria generaţiei”, agenţi economici din teritoriu ş.a. Din partea Mitropoliei 
Moldovei responsabil pentru demararea lucrărilor a fost numit dl Dumitru Darmancev, 
student an. IV al Academiei Teologice din Chişinău şi locuitor al s. Coşniţa.

Cor. NIKA 

O RAZĂ DE LUMINĂ ÎN 
SATUL POHREBEA

La 8 noiembrie 2010 de sărbătoarea ”Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie Izvorâtorul 
de Mir”, hramul parohiei s. Coșnița, r. Dubăsari, a avut loc un eveniment deosebit - 
sfințirea unui set din șase clopote.

Slujba de sfințire a fost oficiată de părintele protopop prot. mitr. Teodor Pelin, preotul 
paroh prot. Veaceslav Ciorbă și preoții din parohiile vecine. Acest eveniment istoric a 
fost posibil datorită susținerii tuturor enoriașilor din Coșnița. Dacă până în prezent, 
creștinii erau chemați la rugăciune de niște clopote cofecționate neprofesionit, acum 
biserica s-a înbogățit cu un set de clopote turnate la Lavra Pecerska din Kiev. Instalarea 
în clopotniță va avea loc mai târziu, atunci când se vor efectua lucrările necesare.

La eveniment au fost prezenți dl Grigorie Policinschi, președintele raionului 
Dubăsari, dl Alexandru Leșan, primarul comunei Coșnița, precum și principalii ctitori 
împreună cu toți credincioșii dreptmăritori.

Clopotarul Denis Latâșev a impresionat pe toți cei prezenți, arătând că anume 
sunetele clopotelor sunt importante.  

Evenimentul a fost de o mare bucurie duhovnicească pentru toți enoriașii bisericii 
din Coșnița, căci de acum înainte dangătul clopotelor vesel va chema la rugăciune.

Cor. NIKA

Biserica din satul Oxentia
Din istoria bisericilor din protopopiat

Anul IX, Nr. 1, 2013

Sursele bibliografice de până la 
1918 şi cele din perioada interbeli-

că conţin despre biserica din Oxentia 
următoarele informaţii:

„Satul Oxentia – biserica din piatră, 
construită în 1779 de către enoriaşi, în 
stil arhitectural bizantin. A fost recon-
struită în 1890, din cauza că era veche. 
Hramul în cinstea Sfântului Ierarh Ni-
colae, făcătorul de minuni” /1910/.

„Oxintia (com. Susleni), biserica 
Sfântul Nicolae; zidită la 1779, din pia-
tră; şi refăcută la 1908” /1930/.

Dacă credem datele prezentate mai 
sus, atunci se primeşte că biserica din 
piatră în Oxentia există încă de la sfâr-
şitul secolului al XVIII-lea, iar la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi la începutul seco-
lului al XX-lea ea a fost reconstruită 
s-au reparată capital. Realitatea istori-
că este însă cu totul alta. Să clarificăm 
situaţia ne ajută sursele istorico-arhi-
vistice şi în special documentele bise-
riceşti originale.

Dacă este să ne bazăm doar pe sur-
sele bibliografice, atunci în lucrarea cu 
cea mai mare autoritate, bazată pe do-
cumente vechi bisericeşti, care nu au 
ajuns până la noi, se conţin informaţii 
care le contrazic pe cele de mai sus:

„Satul Oxentia. Biserica cu hramul 
în cinstea Sfântului Nicolae, din lemn, 
pereţii din nuiele, unsă cu lut – 1796”. 
/„Satul Oxîntia – oncina aparţine mă-
năstirii Golia din Iaşi, se află pe malul 
Nistrului”/

Confuzia este împrăştiată de un do-
cument din 1845:

„Biserica cu hramul în cinstea Sfân-
tului Nicolae, judeţul Orhei, localitatea 
Oxentia, ce aparţine mănăstirii de pes-
te hotare Golia, construită în 1798 de 
către enoriaşi, edificiul este din lemn, 
e veche, în 1830 datorită străduinţelor 
boierului Ioan Constantinovici Grecul, 
în locul pereţilor vechi din lemn, au 
fost clădiţi pereţi din piatră, cu pidvo-
rul ce exista şi cu clopotniţa aparte din 
patru bârne vechi de lemn; are toate 
cele necesare pentru slujbă; clerul bi-
sericii este format dintr-un preot, doi 
dascăli (cântăreţi) şi un pălămar”.

Deci, în 1830, din banii boierului (în 
rang de caminar) I. Grecu, care arenda 
otcina satului Oxentia, a fost constru-
ită în locul bisericii de lemn – una de 
piatră, pe acelaş fundament, clopot-
niţa a rămas acea veche, separată de 
edificiul bisericii.

Aceiaşi informaţie este confirmată 
de un alt document din 1859 în care se 
spune:

„Biserica cu hramul în cinstea Sfântu-
lui Nicolae din localitatea Oxentia, jude-
ţul Orhei, ce aparţine mănăstirii de peste 
hotare Golia, construită în 1798 de către 
enoriaşi. Edificiul bisericii era din lemn, 
dar în 1830 cu permisiunea Direcţiei Epar-
hiale şi datorită străduinţei boierului (ca-
minarului) Ioan Constantinovici Grecul, 
fostului proprietar al acestei moşii, a fost 
construită una nouă din piatră, acoperi-
şul din şindrilă, clopotniţa este separată, 
din lemn”.

În 1859 protopopul judeţului Orhei, 
preotul Filadelf Glijinschii a adus la cu-
noştinţă Consistoriului duhovnicesc din 
Chişinău despre aceea că „biserica din 
Oxentia, judeţul Orhei este trainică şi în 
stare bună, dar este nevoie de schimbat 
acoperişul vechi şi de înălţat o cupolă”.

În anul următor, 1860 a fost efectuat 
nu numai reparaţia acoperişului (acoperi-
şul a fost înlocuit, a fost înălţată o cupolă 
din lemn acoperită cu tablă metalică vop-
sită în culoarea verde cu vopsea pe bază 
de ulei), dar clădirii bisericii i-a fost adău-
gată o clopotniţă din piatră, acoperită de 
asemenea cu şindrilă.

În 1890 biserica din Oxentia a fost su-
pusă reconstrucţiei, dar în practică s-a 
primit că a fost aproape construită din 
nou. Proiectul şi estimarea cheltuielilor 
privind rezidirea bisericii a fost întocmite 
de inginerul civil Mihail Stepanovici Sero-
ţinschii. Proiectul şi estimarea cheltuieli-
lor în sumă de 9 717 ruble au fost aproba-
te de Secţia Construcţii a Administraţiei 
guberniale din Basarabia prin decizia nr. 
36 din 22 martie 1888.

Trebuie menţionat că M.S. Seroţin-
schii mult timp a ocu-
pat funcţia de arhitect 
eparhial. El a zidit şi a 
rezidit multe bisericii 
în Basarabia. Nu era 
o persoană întâmplă-
toare în proiectarea şi 
zidirea bisericilor, un 
foarte bun specialist 
cu reputaţie impeca-
bilă. În acelaşi timp 
era un bun ortodox, 
necătând la numele 
de familie polonez.

În vara anului 1908 
a fost efectuată o re-
paraţie capitală, în re-
zultatul căreia a fost 
făcută o nouă podea-

ua din lemn, pereţii de două ori vopsiţi, 
acoperişul vopsit de trei ori. Lucrările 
au fost efectuate de antreprenorul-con-
structor Grigorovschii, iar zugravul Guro-
vici a pictat biserica în interior. Tot atunci 
cunoscutul meşter de iconostase din Chi-
şinău Condrat Sidenco a confecţionat şi 
instalat un nou iconostas.

Deci, prima biserică documentar ates-
tată este cea de la 
sfârşitul secolului 
al XVIII-lea, biserică 
din lemn cu hramul 
în cinstea Sfântului 
Nicolae, care a func-
ţionat peste 30 de 
ani; a doua biserică 
pe acelaş loc în 1830 
în locul celei din 
lemn a fost zidită 
una din piatră (fără 
cupolă, cu clopotni-
ţă din lemn separată 
de clădirea bisericii); 
a treia, în 1860 clă-
dirii bisericii i-a fost 
anexată o clopotni-
ţă din piatră; a pa-
tra, în 1890 biserica 
a fost practic rezi-
dită din nou; a cincea, în 1908 biserica a 
fost reparată capital, a fost instalat un 
iconostas nou.

Observăm, că într-un ritm cronologic 
cu intervalul din 30 în 30 ani aspectul 
arhitectural al bisericii din Oxentia s-a 
schimbat permanent astfel încât o bise-
rică modestă din lemn a devenit un edi-
ficiu din piatră cu o arhitectură destul de 
atractivă, formă în care s-a păstrat până 
astăzi.

Preoţii
Din 1801 până în 1830 a slujit preotul 

Ştefan Portaresco. Tot el Ştefan Guri, Gu-
riţa, Guriţencu; numai după soţia Agripi-
na şi feciorii Condrat şi Teodor se poate 
stabili că este una şi aceeaşi persoană, 
căci numele de familie în diferite docu-
mente este în variante diferite, dar cel 
mai des Portaresco. Acest fapt poate fi 
explicat probabil prin aceea că în primele 
decenii ale secolului al XIX-lea numele de 
familie era confundat cu porecla. Ştefan 
Portaresco a fost hirotonit în treapta de 
preot la 21 ianuarie 1801 de către episco-
pul de Huşi Iacob. A murit în 1830, lăsând 
soţia văduvă cu doi copii.

Din 1837 până în 1867 a slujit preotul 
Nicolae Cozac, născut în 1802, fiu de 
preot (tata – Ştefan Cozac), la Semi-
nar nu a învăţat. La 2 septembrie 1820 
a fost numit pălămar la biserica din 
Oxentia, la 12 decembrie 1837 a fost 
hirotonit în treapta de preot pe seama 
aceleiaşi biserici, unde a slujit până la 
sfârşitul vieţii.

Din 1867 până în 1876 a slujit fiul 
preotului precedent părintele Alexan-
dru Cozac. S-a născut în 1835, a absol-
vit Seminarul teologic din Chişinău, la 
4 noiembrie 1859 a fost hirotonit în 
treapta de diacon, la 6 noiembrie 1859 
a fost hirotonit în treapta de preot pe 
seama bisericii Sfântul Arhanghel Mi-
hail din Taraclia, judeţul Bender, la 28 
septembrie 1862 a fost transferat la 
Vîşcăuţi, la 9 august 1867 a fost trans-
ferat la Oxentia, la 28 ianuarie 1876 a 
fost transferat la Molovata.

Din 1876 până în 1916 a slujit preo-
tul Gheorghe Ulinici, născut în 1851, 
fiul preotului Petru Lupovici Ulinici din 
Nisporenii de Sus, judeţul Chişinău. 
În 1875 a absolvit Seminarul teologic 
din Chişinău, la 30 ianuarie 1876 a fost 
hirotonit în treapta de diacon, la 1 fe-
bruarie 1876 a fost hirotonit în treapta 
de preot pe seama bisericii Sfântul Ni-

colae din Oxentia, în 1882 a fost numit 
ajutor de protopop al judeţului Orhei, 
funcţie pe care a deţinut-o până în 
1905.

Din 1916 până în 1945 a slujit preotul 
Constantin Spinei, născut în 1874, a ab-
solvit Seminarul teologic din Chişinău. 
În 1899 a fost hirotonit în treapta de 
preot pe seama bisericii din Vascăuţi, 
în 1916 a fost transferat la Oxentia, în 
1944 nu s-a refugiat în România ci a ră-
mas în parohie.

În anii 1946-1950 a slujit fiul prece-
dentului preot părintele Teodosie Spi-
nei. În 1951 preot slujitor era părintele 
Dumitru Delimarschii. Din 1952 preotul 
Teoctist Procopan de la Molovata, de-
servea şi parohia Oxentia.

La 14 septembrie 1960 biserica Sfân-
tul Nicolae din Oxentia a fost închisă.

În 1989 biserica a fost redeschisă şi 
sfinţită de către ÎPS mitropolitul Vladi-
mir. Preot paroh a fost numit părintele 
Petru Negară care a slujit până în 2000. 
Din 2000 şi până în prezent această 
funcţie o deţine părintele Nicolae Bo-
loga.

Prot. Nicolae Bologa



Noul Testament nu există cuvântul „Iehova”, dar în „noua 
traducere” a Noului Testament acest cuvânt apare de 237 
ori. De altfel, Organizaţia schimbă şi modifică conţinutului 
Bibliei periodic, pentru a o racorda la noile sale învăţături. 
Organizaţia „martorilor lui Iehova” este una din puţinele 
secte care spune că se întemeiază pe Biblie, dar şi-au permis 
să facă aşa schimbări majore, încât să aibă o Biblie personală.

N. Knorr a atras o atenţie deosebită pregătirii fiecărui 
„martor” pentru activitatea de atragere a noi membri. Au fost 
întemeiate, de asemenea, cursuri de specializare în vederea 
pregătirii unor voluntari locali, cât şi a „propovăduitorilor” 
calificaţi, salariaţi din fondurile sectei, a căror activitate este 
orientată exclusiv spre atragerea noilor membri. Dacă în 
1941 numărul membrilor Organizaţiei nu depăşea cifra de 
100 000, atunci în 1961 ea a crescut până la aproximativ 900 
000, iehoviştii fiind răspândiţi pe teritoriul a 186 de ţări.

La început N. Knorr s-a ferit de calculele privind Sfârşitul 
Lumii, deşi în revistele Organizaţiei periodic apăreau articole 
anonime (în timpul lui Knorr toate materiale „martorilor” 
au început a fi publicate fără să fie indicat autorul), în care 

cititorul era prevenit că Sfârşitul este aproape. În 1966 
conducerea Organizaţiei se hotărăşte să lanseze o nouă 
versiune a „calculelor”, afirmând că în toamna anului 1975 
lupta Armaghedonului va lua sfârşit şi va începe mult 
aşteptata „Împărăţie de 1000 de ani”. Secta a concentrat toate 
forţele şi toate resursele sale în campania de propagare a 
Sfârşitului din 1975, care a dat rezultate neaşteptat de bune. 
La începutul anului 1975 Societatea Turnul de Veghe raporta 
că are 2 179 256 distribuitori de literatură şi 4 925 643 de 
participanţi la adunări.

Mulţi „martori” înainte de Sfârşitul Lumii şi-au vândut 
averea şi au jertfit banii acumulaţi în fondurile sectei. 
Publicaţiile iehoviste stimulau şi încurajau în fel şi chip astfel 
de fapte. În una din broşurele lor din mai 1974 era scris: 
„ ...Unii din fraţii noştri vând casele lor şi averea pe care o mai 
au şi planifică ca ultimile zile ale Lumii vechi să le petreacă 
în calitate de propovăduitori. Indiscutabil, este soluţia cea 
mai bună. Ce poate fi mai nobil decât a fi propovăduitor în 
perioada scurtă care a mai rămas până la sfârşitul acestei lumi 
decăzute”. În unul din numerele revistei „Turnul de Veghe” 
se spunea: „ ... Trebuie să ştiţi că Iehova n-a promis ca va 
păstra casele şi averea atunci când va distruge Lumea veche. 
El a promis, însă, că va păstra vieţile celor care au fost fideli 
Lui”.

În timp ce „martorii” de rând îşi vindeau averile, 
conducerea Organizaţiei cumpăra terenuri şi imobile. Astfel, 
se cunoaşte că în vara anului 1975, cu câteva luni înainte 
de Sfârşit, secta a cumpărat un hotel cu 15 etaje din centrul 
New-York-ului, unde urmau să fie apartamentele aparatului 
administrativ al Organizaţiei.

În mod evident, în 1975 Sfârşitul Lumii nu a avut loc. 
Unii „martori” au părăsit secta, marea majoritate, în mod 
paradoxal, au accepta explicaţiile banale şi necoerente ale 
conducerii şi au rămas fideli Organizaţiei.

În 1977 N. Knorr a murit. 
/ Va urma /
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Publicaţia trimestrială a protopiatului 
de Criuleni şi Dubăsari

DIN  ISTORIA  MARTORILOR  LUI  IEHOVA

După refacerea tipografiei de la Iaşi, Sf. Mitropolit 
Dosoftei a tipărit noi cărţi de slujbă şi de învăţătură 
în limba română: „Dumnezăiasca Liturghie” (1679 şi 
1683), „Psaltirea de-nţăles” (1680), cu text paralel în 
română şi slavonă, „Molitvănic de-nţăles” (1681). Între 
anii 1682-1686 a tradus după izvoare greceşti şi slavone 
şi a tipărit în limba română „Viaţa şi petrecerea sfinţilor”, 
în patru volume. Lucrarea a rămas neterminată datorită 
plecării forţate în Polonia. Această carte deosebit de 
necesară pentru misiunea Bisericii arată darul de mare 
cărturar al Sf. Mitropolit Dosoftei dar şi dragostea sa 
pentru sfinţi şi pentru sfinţenie.

În 1686 regele polon Jan Sobieski, în campania 
sa antiotomană, a intrat în Moldova pentru a-l atrage 
de partea sa pe voievodul Constantin Cantemir. Fiind 
nevoiţi să se retragă, polonii au luat cu ei mulţime de 
pietre scumpe, odoare din aur şi argint. Luat ostatec 
împreună cu tezaurul Mitropoliei şi cu moaştele Sf. 
Ioan cel Nou, Sf. Mitropolit Dosoftei a trăit ultimii ani 
ai vieţii sale pământeşti departe de ţară. Aici a continuat 
lucrarea sa cărturărească şi a păstrat mereu legătura cu 
ierarhii ortodocşi de la Moscova şi de la Kiev. Pentru a 
aplana conflictele teologice privind epicleza euharistică 
mitropolitul moldovean a tradus din greceşte în slavo-
rusă scrieri ale Sfinţilor Părinţi Ioan Gură de Aur, Efrem 
Sirul, Gherman, patriarhul Constantinopolului, Simeon 
al Tesalonicului, argumentând astfel dreapta învăţătură 
a Bisericii. Păstor dreptcredincios şi jertfelnic, sfântul 
ierarh a îndurat cu demnitate asprimile şi lipsurile, 
purtând de grijă comunităţii sale ortodoxe care se afla 
în Polonia. Sfinţenia vieţii lui strălucea nu numai asupra 
fiilor duhovniceşti, chiar regele Jan Sobieski venea 
adesea la castelul de la Stryi, unde locuia Sf. Mitropolit 
al Moldovei, ca să participe la slujbe cu familia şi să-i 
dea cinstire cuvenită. În ciuda presiunilor care s-au făcut 
asupra lui, Sfântul ierarh Dosoftei a refuzat trecerea la 
uniaţie şi a rămas ortodox până la trecerea sa la veşnicie, 
la 13 decembrie 1693. Din mărturiile călugărilor care 
l-au însoţit în exil aflăm că sfântul şi-a cunoscut vremea 
chemării sale la veşnicie de către Domnul. Blândul 
ierarh Dosoftei a fost înmormântat la Biserica „Naşterea 
Domnului” din Jolkiew, astăzi în Ucraina.

Pătimind încercări şi multe necazuri în această 
viaţă trecătoare, sfântul mitropolit Dosoftei al 
Moldovei rămâne peste veacuri un teolog al întregii 
Ortodoxii, ierarh cu viaţă sfântă şi neîntrecut învăţător 
al dreptei credinţe în limba poporului său. Luminat de 
harul Duhului Sfânt, el a slujit cu dragoste Biserica 
Mântuitorului Hristos, cu smerenie şi fapte minunate, 
iar acum se roagă în ceruri pentru mântuirea sufletelor 
noastre.

După moartea întemeietorului 
Organizaţiei Turnul de Veghe, în 
fruntea ei a venit unul din avocaţii 
lui - J.F. Rutherford.

Câţiva membrii ai comitetului de 
conducere ai Organizaţiei n-au privit 
cu ochi buni alegerea lui Rutherford, 
de aceea au propus ca atribuţiile lui 
să fie limitate. Ca urmare Rutherford 
i-a alungat din sectă. Împreună cu 
ei au plecat şi o parte din „studenţi” 

(circa 4000), care au înfiinţat alte două noi secte.
În 1919 Organizaţia a început să editeze a doua 

revistă a sa - „Veacul de Aur” (în prezent „Trezeşte-te”). 
Rutherford a proclamat că „Milioanele care trăiesc acum 
nu vor muri niciodată” şi a proorocit Sfârşitul Lumii 
pentru anul 1925. Toţi cei care vor adera la Organizaţie, 
după 1925 vor intra în Veacul de Aur (împărăţia de 
1000 de ani, raiul pe pământ). După tragedia primului 
război mondial, oamenii, atât din ţările învingătoare, 
cât şi din cele învinse, erau, în mare măsură, într-o stare 
de depresie. Promisiunea instaurării apropiate a unui 
rai pe pământ era ademenitoare. Numărul membrilor 
sectei a crescut simţitor. După 1925, an în care iarăşi 
nu s-a împlinit „proorocirea”, o parte din „studenţi” au 
părăsit Societatea, alţii însă au continuat să-l creadă pe 
Rutherford, care promitea că începutul Veacului de Aur 
este aproape.

Pentru ai face pe membrii sectei să uite de 1925, 
pentru a încinge spiritele şi pentru a atrage noi adepţi 
se cerea ceva nou, o ideie nouă. În 1926 această ideie 
apare. După mai bine de 50 de ani de „studiere” a 
Bibliei conducerea Organizaţiei Turnul de Veghe 
descoperă că numele lui Dumnezeu este Iehova. A fost 
o adevărată revelaţie. Cum poate să vină Veacul de 
Aur, dacă oamenii nu ştiu că pe Dumnezeu îl cheamă 
Iehova. Situaţia trebuie schimbată. „Studenţii în Biblie” 
trebuiau să vestească întregii lumi despre acest lucru. 
De acum înainte ei nu mai sunt „studenţi în Biblie”, ci 
„martori ai lui Iehova”. 

Până la venirea Veacul de Aur trebuia, aşa cum 
spunea Rutherford, ca lumea să treacă prin anumite 
etape pregătitoare. Una din ele era primirea proorocilor 
din Vechiul Testament, care urmau în scurt timp să 
învieze. Organizaţia a finanţat construirea unei vile 
splendide şi enorme, pe malul oceanului Pacific, în 
apropierea oraşului San Diego, California. În 1930, 
după ce proorocii biblici n-au mai înviat şi n-au mai 
venit, pentru ca vila „să nu stea pustie”, în ea s-a mutat 
cu traiul Rutherford. Abia după moartea lui ea a fost 
vândută pentru că devenise un simbol al profeţiilor care 
nu s-au împlinit.

Concomitent cu descoperirea faptului că pe 
Dumnezeu îl cheamă Iehova, Organizaţia a mai 
descoperit, după „studii intense” ale Bibliei, că Iisus 
Hristos a fost răstignit nu pe cruce, aşa cum era practica 
răstignirii în vechime, ci pe un stâlp (lemn). Ca urmare, 
semnul Crucii, care până atunci era reprezentat în toate 
revistele şi broşurile lor, a fost scos şi interzis. După 
aceea s-a mai descoperit că nu e bine de sărbătorit 
Crăciunul (deşi despre Naşterea Pruncului Iisus este 
scris în Biblie). De asemenea, Societatea a interzis 
„martorilor” să sărbătorească vreo sărbătoare aşa ca: 
ziua de naştere, Anul Nou, diverse sărbători naţionale, 
profesionale etc.

În 1942 J.F. Rutherford a murit. 

În locul lui Rutherford în funcţia de preşedinte al 
Organizaţiei, a fost ales N. Knorr.

Una din marile probleme cu care tot mai mult se 
confruntau „martorii lui Iehova” şi care urgent trebuia 
soluţionată de noul preşedinte era imposibilitatea de a 
argumenta cu versete din Biblie anumite învăţături ale 
Organizaţiei. Soluţia găsită de N. Knorr a fost simplă şi 
ideală. Dacă învăţătura Organizaţiei este contrazisă de 
Biblie, atunci Biblia trebuie corectată. A fost alcătuit un 
grup de lucru care trebuiau să facă o traducere a Sfintei 
Scripturi. În 1950 a apărut în limba engleză „Noua 
Traducere Mondială a Noului Testament”, în 1961 
„Noua Traducere Mondială a Sfintei Scripturi” (New 
World Translation of Holy Scriptures). Mai târziu a fost 
tradusă din engleză şi în alte limbi. Numele membrilor 
echipei de „traducători” nu au fost făcute publice, dar 
mai târziu s-a aflat cine sunt şi s-a văzut că nimeni 
din ei nu cunoştea limbile: greaca veche, ebraica şi 
aramaica. Făcându-se analiza „noii traduceri” s-a văzut 
că ea nu este de fapt o traducere, ci o rescriere a Bibliei 
cu modificarea acelor cuvinte, îmbinări de cuvinte 
sau chiar a unor întregi versete care nu erau pe plac 
„martorilor”. De asemenea, s-a constatat că au fost 
adăugate unele cuvinte şi fraze noi. De exemplu: în 

Sfântul Ierarh Dosoftei 
Mitropolitul Moldovei

/ Continuare din pag. 1 /
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Invitaţie la Festivalul Ortodox 
„Astăzi s-a născut Hristos”

Direcţia Consiliului Raional Criuleni de Cultură 
şi Turism în colaborare cu protopopiatul de Criuleni 
şi Dubăsari vă invită pe toţi creştinii ortodocşi de 
a serba împreună Naşterea Domnului Hristos în 
cadrul Festivalului Ortodox cu genericul „Astăzi 
s-a născut Hristos” care va avea loc duminică, 9 
ianuarie 2011, în incinta Casei de Cultură „Grigorie 
Sîrbu” or. Criuleni, ora 11.30. Vă aşteptăm pe toţi 
cu cea mai mare bucurie!

Anul IX, Nr. 1, 2013

Noul Testament nu există cuvântul „Iehova”, dar în „noua 
traducere” a Noului Testament acest cuvânt apare de 237 
ori. De altfel, Organizaţia schimbă şi modifică conţinutului 
Bibliei periodic, pentru a o racorda la noile sale învăţături. 
Organizaţia „martorilor lui Iehova” este una din puţinele 
secte care spune că se întemeiază pe Biblie, dar şi-au permis 
să facă aşa schimbări majore, încât să aibă o Biblie personală.

N. Knorr a atras o atenţie deosebită pregătirii fiecărui 
„martor” pentru activitatea de atragere a noi membri. Au fost 
întemeiate, de asemenea, cursuri de specializare în vederea 
pregătirii unor voluntari locali, cât şi a „propovăduitorilor” 
calificaţi, salariaţi din fondurile sectei, a căror activitate este 
orientată exclusiv spre atragerea noilor membri. Dacă în 
1941 numărul membrilor Organizaţiei nu depăşea cifra de 
100 000, atunci în 1961 ea a crescut până la aproximativ 900 
000, iehoviştii fiind răspândiţi pe teritoriul a 186 de ţări.

La început N. Knorr s-a ferit de calculele privind Sfârşitul 
Lumii, deşi în revistele Organizaţiei periodic apăreau articole 
anonime (în timpul lui Knorr toate materiale „martorilor” 
au început a fi publicate fără să fie indicat autorul), în care 

cititorul era prevenit că Sfârşitul este aproape. În 1966 
conducerea Organizaţiei se hotărăşte să lanseze o nouă 
versiune a „calculelor”, afirmând că în toamna anului 1975 
lupta Armaghedonului va lua sfârşit şi va începe mult 
aşteptata „Împărăţie de 1000 de ani”. Secta a concentrat toate 
forţele şi toate resursele sale în campania de propagare a 
Sfârşitului din 1975, care a dat rezultate neaşteptat de bune. 
La începutul anului 1975 Societatea Turnul de Veghe raporta 
că are 2 179 256 distribuitori de literatură şi 4 925 643 de 
participanţi la adunări.

Mulţi „martori” înainte de Sfârşitul Lumii şi-au vândut 
averea şi au jertfit banii acumulaţi în fondurile sectei. 
Publicaţiile iehoviste stimulau şi încurajau în fel şi chip astfel 
de fapte. În una din broşurele lor din mai 1974 era scris: 
„ ...Unii din fraţii noştri vând casele lor şi averea pe care o mai 
au şi planifică ca ultimile zile ale Lumii vechi să le petreacă 
în calitate de propovăduitori. Indiscutabil, este soluţia cea 
mai bună. Ce poate fi mai nobil decât a fi propovăduitor în 
perioada scurtă care a mai rămas până la sfârşitul acestei lumi 
decăzute”. În unul din numerele revistei „Turnul de Veghe” 
se spunea: „ ... Trebuie să ştiţi că Iehova n-a promis ca va 
păstra casele şi averea atunci când va distruge Lumea veche. 
El a promis, însă, că va păstra vieţile celor care au fost fideli 
Lui”.

În timp ce „martorii” de rând îşi vindeau averile, 
conducerea Organizaţiei cumpăra terenuri şi imobile. Astfel, 
se cunoaşte că în vara anului 1975, cu câteva luni înainte 
de Sfârşit, secta a cumpărat un hotel cu 15 etaje din centrul 
New-York-ului, unde urmau să fie apartamentele aparatului 
administrativ al Organizaţiei.

În mod evident, în 1975 Sfârşitul Lumii nu a avut loc. 
Unii „martori” au părăsit secta, marea majoritate, în mod 
paradoxal, au accepta explicaţiile banale şi necoerente ale 
conducerii şi au rămas fideli Organizaţiei.

În 1977 N. Knorr a murit. 
/ Va urma /
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Publicaţia trimestrială a protopiatului 
de Criuleni şi Dubăsari

DIN  ISTORIA  MARTORILOR  LUI  IEHOVA

După refacerea tipografiei de la Iaşi, Sf. Mitropolit 
Dosoftei a tipărit noi cărţi de slujbă şi de învăţătură 
în limba română: „Dumnezăiasca Liturghie” (1679 şi 
1683), „Psaltirea de-nţăles” (1680), cu text paralel în 
română şi slavonă, „Molitvănic de-nţăles” (1681). Între 
anii 1682-1686 a tradus după izvoare greceşti şi slavone 
şi a tipărit în limba română „Viaţa şi petrecerea sfinţilor”, 
în patru volume. Lucrarea a rămas neterminată datorită 
plecării forţate în Polonia. Această carte deosebit de 
necesară pentru misiunea Bisericii arată darul de mare 
cărturar al Sf. Mitropolit Dosoftei dar şi dragostea sa 
pentru sfinţi şi pentru sfinţenie.

În 1686 regele polon Jan Sobieski, în campania 
sa antiotomană, a intrat în Moldova pentru a-l atrage 
de partea sa pe voievodul Constantin Cantemir. Fiind 
nevoiţi să se retragă, polonii au luat cu ei mulţime de 
pietre scumpe, odoare din aur şi argint. Luat ostatec 
împreună cu tezaurul Mitropoliei şi cu moaştele Sf. 
Ioan cel Nou, Sf. Mitropolit Dosoftei a trăit ultimii ani 
ai vieţii sale pământeşti departe de ţară. Aici a continuat 
lucrarea sa cărturărească şi a păstrat mereu legătura cu 
ierarhii ortodocşi de la Moscova şi de la Kiev. Pentru a 
aplana conflictele teologice privind epicleza euharistică 
mitropolitul moldovean a tradus din greceşte în slavo-
rusă scrieri ale Sfinţilor Părinţi Ioan Gură de Aur, Efrem 
Sirul, Gherman, patriarhul Constantinopolului, Simeon 
al Tesalonicului, argumentând astfel dreapta învăţătură 
a Bisericii. Păstor dreptcredincios şi jertfelnic, sfântul 
ierarh a îndurat cu demnitate asprimile şi lipsurile, 
purtând de grijă comunităţii sale ortodoxe care se afla 
în Polonia. Sfinţenia vieţii lui strălucea nu numai asupra 
fiilor duhovniceşti, chiar regele Jan Sobieski venea 
adesea la castelul de la Stryi, unde locuia Sf. Mitropolit 
al Moldovei, ca să participe la slujbe cu familia şi să-i 
dea cinstire cuvenită. În ciuda presiunilor care s-au făcut 
asupra lui, Sfântul ierarh Dosoftei a refuzat trecerea la 
uniaţie şi a rămas ortodox până la trecerea sa la veşnicie, 
la 13 decembrie 1693. Din mărturiile călugărilor care 
l-au însoţit în exil aflăm că sfântul şi-a cunoscut vremea 
chemării sale la veşnicie de către Domnul. Blândul 
ierarh Dosoftei a fost înmormântat la Biserica „Naşterea 
Domnului” din Jolkiew, astăzi în Ucraina.

Pătimind încercări şi multe necazuri în această 
viaţă trecătoare, sfântul mitropolit Dosoftei al 
Moldovei rămâne peste veacuri un teolog al întregii 
Ortodoxii, ierarh cu viaţă sfântă şi neîntrecut învăţător 
al dreptei credinţe în limba poporului său. Luminat de 
harul Duhului Sfânt, el a slujit cu dragoste Biserica 
Mântuitorului Hristos, cu smerenie şi fapte minunate, 
iar acum se roagă în ceruri pentru mântuirea sufletelor 
noastre.

După moartea întemeietorului 
Organizaţiei Turnul de Veghe, în 
fruntea ei a venit unul din avocaţii 
lui - J.F. Rutherford.

Câţiva membrii ai comitetului de 
conducere ai Organizaţiei n-au privit 
cu ochi buni alegerea lui Rutherford, 
de aceea au propus ca atribuţiile lui 
să fie limitate. Ca urmare Rutherford 
i-a alungat din sectă. Împreună cu 
ei au plecat şi o parte din „studenţi” 

(circa 4000), care au înfiinţat alte două noi secte.
În 1919 Organizaţia a început să editeze a doua 

revistă a sa - „Veacul de Aur” (în prezent „Trezeşte-te”). 
Rutherford a proclamat că „Milioanele care trăiesc acum 
nu vor muri niciodată” şi a proorocit Sfârşitul Lumii 
pentru anul 1925. Toţi cei care vor adera la Organizaţie, 
după 1925 vor intra în Veacul de Aur (împărăţia de 
1000 de ani, raiul pe pământ). După tragedia primului 
război mondial, oamenii, atât din ţările învingătoare, 
cât şi din cele învinse, erau, în mare măsură, într-o stare 
de depresie. Promisiunea instaurării apropiate a unui 
rai pe pământ era ademenitoare. Numărul membrilor 
sectei a crescut simţitor. După 1925, an în care iarăşi 
nu s-a împlinit „proorocirea”, o parte din „studenţi” au 
părăsit Societatea, alţii însă au continuat să-l creadă pe 
Rutherford, care promitea că începutul Veacului de Aur 
este aproape.

Pentru ai face pe membrii sectei să uite de 1925, 
pentru a încinge spiritele şi pentru a atrage noi adepţi 
se cerea ceva nou, o ideie nouă. În 1926 această ideie 
apare. După mai bine de 50 de ani de „studiere” a 
Bibliei conducerea Organizaţiei Turnul de Veghe 
descoperă că numele lui Dumnezeu este Iehova. A fost 
o adevărată revelaţie. Cum poate să vină Veacul de 
Aur, dacă oamenii nu ştiu că pe Dumnezeu îl cheamă 
Iehova. Situaţia trebuie schimbată. „Studenţii în Biblie” 
trebuiau să vestească întregii lumi despre acest lucru. 
De acum înainte ei nu mai sunt „studenţi în Biblie”, ci 
„martori ai lui Iehova”. 

Până la venirea Veacul de Aur trebuia, aşa cum 
spunea Rutherford, ca lumea să treacă prin anumite 
etape pregătitoare. Una din ele era primirea proorocilor 
din Vechiul Testament, care urmau în scurt timp să 
învieze. Organizaţia a finanţat construirea unei vile 
splendide şi enorme, pe malul oceanului Pacific, în 
apropierea oraşului San Diego, California. În 1930, 
după ce proorocii biblici n-au mai înviat şi n-au mai 
venit, pentru ca vila „să nu stea pustie”, în ea s-a mutat 
cu traiul Rutherford. Abia după moartea lui ea a fost 
vândută pentru că devenise un simbol al profeţiilor care 
nu s-au împlinit.

Concomitent cu descoperirea faptului că pe 
Dumnezeu îl cheamă Iehova, Organizaţia a mai 
descoperit, după „studii intense” ale Bibliei, că Iisus 
Hristos a fost răstignit nu pe cruce, aşa cum era practica 
răstignirii în vechime, ci pe un stâlp (lemn). Ca urmare, 
semnul Crucii, care până atunci era reprezentat în toate 
revistele şi broşurile lor, a fost scos şi interzis. După 
aceea s-a mai descoperit că nu e bine de sărbătorit 
Crăciunul (deşi despre Naşterea Pruncului Iisus este 
scris în Biblie). De asemenea, Societatea a interzis 
„martorilor” să sărbătorească vreo sărbătoare aşa ca: 
ziua de naştere, Anul Nou, diverse sărbători naţionale, 
profesionale etc.

În 1942 J.F. Rutherford a murit. 

În locul lui Rutherford în funcţia de preşedinte al 
Organizaţiei, a fost ales N. Knorr.

Una din marile probleme cu care tot mai mult se 
confruntau „martorii lui Iehova” şi care urgent trebuia 
soluţionată de noul preşedinte era imposibilitatea de a 
argumenta cu versete din Biblie anumite învăţături ale 
Organizaţiei. Soluţia găsită de N. Knorr a fost simplă şi 
ideală. Dacă învăţătura Organizaţiei este contrazisă de 
Biblie, atunci Biblia trebuie corectată. A fost alcătuit un 
grup de lucru care trebuiau să facă o traducere a Sfintei 
Scripturi. În 1950 a apărut în limba engleză „Noua 
Traducere Mondială a Noului Testament”, în 1961 
„Noua Traducere Mondială a Sfintei Scripturi” (New 
World Translation of Holy Scriptures). Mai târziu a fost 
tradusă din engleză şi în alte limbi. Numele membrilor 
echipei de „traducători” nu au fost făcute publice, dar 
mai târziu s-a aflat cine sunt şi s-a văzut că nimeni 
din ei nu cunoştea limbile: greaca veche, ebraica şi 
aramaica. Făcându-se analiza „noii traduceri” s-a văzut 
că ea nu este de fapt o traducere, ci o rescriere a Bibliei 
cu modificarea acelor cuvinte, îmbinări de cuvinte 
sau chiar a unor întregi versete care nu erau pe plac 
„martorilor”. De asemenea, s-a constatat că au fost 
adăugate unele cuvinte şi fraze noi. De exemplu: în 

Sfântul Ierarh Dosoftei 
Mitropolitul Moldovei

/ Continuare din pag. 1 /
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Invitaţie la Festivalul Ortodox 
„Astăzi s-a născut Hristos”

Direcţia Consiliului Raional Criuleni de Cultură 
şi Turism în colaborare cu protopopiatul de Criuleni 
şi Dubăsari vă invită pe toţi creştinii ortodocşi de 
a serba împreună Naşterea Domnului Hristos în 
cadrul Festivalului Ortodox cu genericul „Astăzi 
s-a născut Hristos” care va avea loc duminică, 9 
ianuarie 2011, în incinta Casei de Cultură „Grigorie 
Sîrbu” or. Criuleni, ora 11.30. Vă aşteptăm pe toţi 
cu cea mai mare bucurie!

Tipărit SA “Tipografia Reclama”
or. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 111 

Biserica cu hramul “Sf. Arh. Mihail”
s. Dubăsari Vechi, r. Criuleni,

MD-4822, RM, tel/fax (248) 61-000
mob. 069000003; e-mail: t.pelin@yandex.ru

www.protopopiat-criuleni-dubasari.md

ÎNVĂŢĂTURA ORTODOXĂ DESPRE VRĂJI, FARMECE 
ŞI ALTE LUCRĂRI DIAVOLEŞTI

Diavolii nu pot lupta cu Dumnezeu, stăpînia căruia 
au respins-o atunci cînd din îngeri luminaţi s-au trans-
format în îngeri întunecaţi. Dar dacă ei nu pot sta îm-
potriva puterii lui Dumnezeu, atunci ei vor să-i facă 
rău prin a-i atrage pe oameni de partea întunericului. 
Omul este cununa creaţiei lui Dumnezeu, fiinţa căreia 
Dumnezeu i-a dat o părticică din sine (a fost creat după 
chipul lui Dumnezeu), iar omul liber şi conştient trebuie 
să aleagă calea binelui, calea spre mărirea acestei părti-
cele, care este o sămânţă din care trebuie să crească un 
pom cu fructele faptelor bune (omul trebuie să ajungă 
la asemănarea cu Dumnezeu). Dacă omul îşi trăieşte 
viaţa împlinind poruncile  lui Dumnezeu, atunci el mer-
ge pe calea binelui şi Dumnezeu se bucură mult pentru 
el aşa cum se bucură un tată pentru reuşitele copilului 
său. Dacă omul se îndepărtează de Dumnezeu, nu îm-
plineşte poruncile, face tot mai multe fapte rele (păca-
te), atunci Dumnezeu este trist pentru un astfel de om, 
iar diavolii se bucură.

De unde au apărut vrăjile, farmecele şi alte astfel 
de lucrări diavoleşti?

Dumnezeu l-a creat pe om şi i-a dat dreptul şi posi-
bilitatea de a alege singur de partea cui va fi: a binelui 
sau a răului (fără această libertate de a alege omul n-ar fi 
om şi nu ar putea ajunge la asemănarea cu Dumnezeu). 
Unii oameni luptă toată viaţa pentru a merge pe calea 
binelui, împlinesc poruncile lui Dumnezeu, se străduie să 
facă celor ce-i înconjoară numai bine, chiar şi vrăjmaşilor, 
se roagă pentru sine şi pentru aproapele. Alţii, cu părere 
de rău, se lasă duşi treptat pe o altă cale, calea îndepărtă-
rii de Dumnezeu. Scopul diavolilor este să facă în aşa fel 
ca omul să se scufunde într-atît, încît să nu mai poată ieşi 
din noianul întunericului. Mijloace sînt multe şi diferite. 
Unul dintre acestea este să-i înveţe pe oameni ca să se 
adreseze după ajutor nu lui Dumnezeu, ci celui rău. Lui 
Dumnezeu ne adresăm prin rugăciuni de cerere, de lau-
dă şi de mulţumire. „Celui rău” i se adresează după ajutor 
prin vrăji, farmece şi alte astfel de lucruri. Forma lor poa-
te fi diferită, însă conţinutul este acelaşi – adresare celui 
rău ca acesta să împlinească o dorinţă.

Dar cum rămîne cu magia albă?
Se crede că dacă dorinţa este de a face rău atunci 

e magie neagă, iar dacă este o dorinţă bună (să te în-
sănătoşeşti, să te căsătoreşti etc) atunci e magia albă. 
Da, dar cui adresăm cererea noastră. Poate oare „cel vi-
clean” să facă ceva bun?! Se merită oare să ne vindem 
sufletul pentru nişte lucruri trecătoare?!

Cu adevărat pot diavolii împlini dorinţele oame-
nilor?

Diavolii vor tare ca oamenii să creadă că ei le pot 
împlini dorinţele, că ei au o putere mare şi asupra oa-
menilor şi asupra întregului Pămînt şi asupra lumii de 
dincolo. În realitate ei pot face ceva, doar în măsura în 
care oamenii le permit să facă. 

Cum de înţeles acest lucru?
Dumnezeu nu încalcă libertatea omului şi nu a dat 

acest drept nici „celui rău”. Diavolii nu pot forţa pe om ca 
el să facă ceva rău. Omul este liber în a alege. Nici Dum-
nezeu nu-l obligă pe om să facă binele, ci doar îi sugerea-
ză gînduri spre a face bine. Acelaşi drept îl au şi diavolii. 
Este unica lor armă. Deşi ei nu cunosc gîndurile omului 
ei pot arunca în mintea lui diferite gînduri, idei, imagini. 
În mintea unui om credincios, temător de Dumnezeu, 
împlinitor al poruncilor ele nu prea prind rădăcină. Dar 
dacă omul se îndepărtează de Dumnezeu şi de împlini-
rea poruncilor dumnezeieşti, atunci mintea lui devine un 
teren bun, unde se prind bine sugestiile „celui rău”. Astfel 
de oameni uşor se lasă influenţaţi de gîndurile venite de 
la diavoli, iar de la gînd şi pînă la faptă e doar un pas. 

Totuşi cum îndeplinesc diavolii dorinţele oameni-
lor?

Să analizăm un exemplu. Cineva a pierdut ceva de 
preţ (o sumă de bani, un obiect scump etc). El merge la 
vrăjitor/vrăjitoare şi cere să-l ajute. Este clar cu a cui pu-
tere ajută vrăjitorul (chiar dacă la unii din ei sunt icoane 
în casă sau vrăjitorul îl sfătuie să meargă şi la biserică). 
Vrăjitorul este un om care s-a vîndut conştient şi liber 
„celui rău”, devenind o unealtă prin care lucrează diavo-
lul. Vrăjitorul cîştigă bani mulţi, iar diavolul prin el îi in-
fluenţează pe oameni. Cel care a pierdut suma de bani 
sau un obiect scump îl roagă pe vrăjitor să-i descopere 
unde se află sau la cine. Diavolii ştiu totul ce fac oame-

nii: bun sau rău şi chiar ce au făcut cu multe mii de ani în urmă. 
Imediat „cel rău” îi descoperă vrăjitorului printr-o imagine pe 
care i-o transmite în minte, iar vrăjitorul dă răspuns celui ce i 
s-a adresat.  

Deci e puternic diavolul dacă poate face aşa ceva?
Dacă nu ar fi oameni care i se vînd lui, dacă nu ar fi oameni 

care să i se adreseze, dacă nu ar fi oameni care să se lase influ-
enţaţi de gîndurile pe care el le aruncă în minte, atunci „cel rău” 
nu ar avea nici o putere. Puterea el o primeşte de la oamenii 
care se lasă amăgiţi de el.

De ce îi socotim pe astfel de oameni amăgiţi?
În primul rînd, de aceea că diavolul insuflă omului că viaţa 

e doar aici pe pămînt, că Judecată după moarte nu va fi, că 
problemele care sunt aici pe pămînt sunt cele mai importante 
şi pentru rezolvarea lor se merită să-ţi vinzi şi sufletul. 

În al doilea rînd, diavolul îndeplinelşte vre-o dorinţă nu pen-
tru a-l ajuta pe om, ci pentru a-l prinde în mreajă, iar apoi îl joacă 
încet şi delicat cu singurul scop de a-l îndepărta de Dumnezeu, 
ca în final, după moarte, să-l aibă alături în iad.

Da, este clar că trebuie să fim credincioşi adevăraţi, să îm-
plinim poruncile dumnezeieşti, să nu ne lăsăm influenţaţi de 
„cel rău” şi să ne adresăm doar lui Dumnezeu? Dar ce să fa-
cem în cazul cînd simţim că cineva dintre vecini, rude, apropi-
aţi ne fac vrăji sau farmece? Cum să ne păzim?

Un adevărat creştin, atunci cînd i se întîmplă vreun necaz, vreo 
scîrbă, el nu-l vede vinovat de aceasta pe vecin sau pe apropiat 
care-i fac vrăji, ci se vede vinovat înaintea lui Dumnezeu pe sine. 
De aceea el se va pocăi cu smerenie şi va spune: „Doamne am 
păcătuit, iartă-mă pe mine (şi familia mea), nu am împlinit cum 
se cuvine poruncile Tale, nu am trăit viaţa bineplăcut Ţie, de aceea 
iată aceste necazuri au venit asupra mea (sau asupra noastră), aju-
tă-mă să le trec cu bine şi să-mi fie ele pentru întărirea în credinţă” 
şi altele în acelaş sens. 

Un creştin care e creştin doar cu numele va cîrti împotriva lui 
Dumnezeu şi va spune: „Doamne, ce-am făcut eu rău de nu-mi 
merge în viaţă, am probleme de sănătate, lucrul care îl fac nu spo-
reşte şi nu-mi ajung bani, la serviciu e rău, în familie am numai 
ceartă. Doamne, ce se întîmplă? Nu simt eu să am careva păcate 
(aşa cîteva mici). Nu sunt vinovat cu nimic înaintea Ta. A! Vecinul 
este invidios, el îmi face vrăji, el este vinovat. Doamne, ce rugă-
ciune să spun, ce slujbă să plătesc la biserică ca foc să se pogoare 
din cer şi să nu se aleagă nimic din el, vrăjitorul” şi altele în acelaş 
sens.

Da, este adevărat, trebuie întîi să vedem bîrna din ochiul 
nostru şi abia după aceea paiul din cel al aproapelui. To-
tuşi, iată nu odată am găsit pe prag o broască moartă lega-
tă cu aţă, un picior de găină legat de două flori cu panglică 
neagră şi alte obiecte din acestea foarte stranii. Oare aces-
tea nu sunt vrăji?

Noi ştim că „cel rău” nu are dreptul să se atingă de om în nici 
un fel. Poate doar să arunce gînduri în minte. De aceea, dacă toţi 
vrăjitorii din întreaga lume s-ar strînge împotriva unui creştin 
adevărat şi ar încerca să-i facă cele mai mari vrăji, nu-i vor putea 
pricinui nici un rău. În timpul Sfinţilor Apostoli pe pămînt erau 
cei mai mulţi şi mai iscusiţi vrăjitori (din diferite religii păgîne). 
Sfinţii Apostoli şi ucenicii au propovăduit credinţa creştină la 
diferite popoare. Preoţii păgîni şi vrăjitorii acestor popoare tare 
voiau să-i alunge, să le pricinuiască vreun rău, chiar să-i omoare, 
dar nu le puteau face nimic, cu nici o vrajă. Oamenii care cre-
deau în ceea ce învăţau Sfinţii Apostoli, care credeau în Hristos şi 
se botezau în numele Sfintei Treimi, de asemenea se eliberau de 
puterea vrăjitorilor. La început credeau cîţiva oameni, de aceea 
se primea că o mînă de creştini trăia în mijlocul unui întreg sat 
sau chiar oraş plin de păgîni care cereau ajutorul vrăjitorilor sau 
care erau vrăjitori. Şi toţi aceştia mulţi, cîţi erau nu puteau prici-

nui nici un rău celor care au devenit creştini. Le dădeau 
să mănînce sau să bea ceva vrăjit şi nu li se întîmpla ni-
mic, se atingeau de diferite obiecte special vrăjite şi nu-i 
lua nimic. Din momentul ce ei au crezut în Hristos, s-au 
botezat şi trăiau împlinind poruncile dumnezeieşti, din 
acel moment „cel rău” şi vrăjitorii lui nu mai aveau putere.

Şi noi credem în Hristos şi noi suntem botezaţi, şi 
noi ne străduim să trăim creştineşte şi să împlinim 
poruncile dumnezeieşti. Ce ne mai lipseşte ca „cel 
rău” şi vrăjitorii lui să nu aibă putere asupra noastră?

Trebuie să avem credinţă fierbinte şi sinceră în Dum-
nezeu; trebuie să fim atenţi la fiecare faptă a noastră, 
la fiecare vorbă şi la fiecare gînd, ca acestea să fie doar 
bune şi plăcute lui Dumnezeu; trebuie sincer să iertăm 
pe cei ca ne fac rău; trebuie să avem un preot duhovnic 
iscusit la care permanent să ne mărturisim, de la care 
să cerem sfat şi îndrumare; trebuie să postim miercuri, 
vineri şi posturile de peste an; trebuie să participăm 
duminica şi-n sărbători la slujbele de la biserică şi să ne 
împărtăşim cît mai des; trebuie să avem acasă candelă, 
icoane, să ne rugăm dimineaţa şi seara, să luăm dimi-
neaţa anaforă şi aghiasmă, să citim în fiecare zi cîte un 
capitol din Noul Testament ş.a. Cu alte cuvinte credinţa 
din inimă trebuie să o arătăm şi în fapte.

Este prea greu, aproape imposibil. Se primeşte ca 
să fii păzit de „cel rău” şi de vrăjitori trebuie să fii 
aproape sfînt?

Ca să fii păzit de „cel rău” şi de vrăjitori trebuie numai să 
începi să trăieşti ca un adevărat creştin. Sincer să începi. 
După aceea Dumnezeu ajută să devii creştin adevărat, 
iar a trăi creştineşte devine plăcut şi uşor. Pe parcursul 
vieţii creştinul luptă să-şi păstreze credinţa şi să ajungă 
la sfinţenie. Astfel credinţa fierbinte şi sinceră în Dumne-
zeu îi alungă pe diavoli de lîngă noi.

Dacă diavolii nu pot face nimic oamenilor, decît 
numai să arunce gînduri în minte, de ce atunci unii 
creştini care au mîncat ceva vrăjit ori s-au atins de 
ceva vrăjit au ajuns îndrăciţi sau sub influenţa „ce-
lui rău”?

Ca diavolui să poată pune stăpînire pe un creştin, tre-
buie întîi să-i distrugă credinţa în Dumnezeu. Cum fac ei 
acest lucru? A găsit creştinul în prag un obiect straniu şi 
straşnic, a auzit de la vecin că acela i-a făcut vrăji (vecinul 
în faţă i-a spus), a văzut cum se zbate un îndrăcit şi în ini-
ma lui s-a strecurat frica, o frică care înmoaie picioarele 
şi imediat devine slab şi vulnerabil, imediat devine bun 
să fie atacat de „cel rău”. Din momentul în care în inima 
creştinului pătrunde frica de „cel rău” şi de uneltirile lui 
(cît de straşnice n-ar fi ele, iar diavolii inventează nişte 
străşnicii că se ridică părul în cap), din acel moment din 
inima creştinului dispare credinţa în Dumnezeu. Cînd 
creştinul pierde credinţa atunci „cel rău” poate pune stă-
pînire pe mintea lui, uneori şi pe trup.

Ce e de făcut?
Noi am vorbit mai sus ce e de făcut. Primii creştini 

care trăiau în mijlocul păgînilor aveau credinţă mare şi 
nu se temeau de vrăji. Aşa trebuie să fim şi noi. Dum-
nezeu este mai puternic ca „cel rău”. De aceea un ade-
vărat creştin care crede în Dumnezeu nu trebuie să 
se teamă de diavoli. Credinţa în Dumnezeu şi frica de 
„cel rău” este ca plus şi minus, ele nu pot fi împreună în 
inima omului. Dacă trăim creştineşte în inima noastră 
este credinţa în Dumnezeu şi acolo nu poate veni frica. 
Iar dacă nu ne temem de „cel rău”, acesta nu ne poate 
pricinui nici un rău, poate doar să ne sugereze gînduri 
rele, care, de asemenea, trebuie alungate permanent 
din inima noastră. 

Pr. Veaceslav Ciorbă

ANUNŢ
Cu binecuvîntarea Înalt Prea 

Sfinţitului Vladimir, Mitropolitul 
Chişinăului şi al întregii Moldove 
în s. Dubăsarii Vechi, r. Criuleni, 
Luni, 6 mai, ora 12.00, în incinta 
Casei de cultură va avea loc Festi-
valul cu genericul „Hristos a înviat”.


