
   Să dăm mulţumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruinţa prin Domnul nostru Iisus Hristos (I Corinteni 15, 57)
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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 X, Nr. 1, 2014

Biserica «Minunea sf. arhanghel Mihail» 
din satul hîrtopul Mare, raionul criuleni la 200 de ani

Pocăinţa este o stare a sufletului în care omul, care pînă 
la un anumit moment a trăit fără Dumnezeu, fără credinţă, 
dintr-odată sau treptat înţelege, că în viaţa sa aşa cum o 
trăieşte el ceva nu este bine. Pocăinţa înseamnă să te în-
torci cu faţa spre Dumnezeu. 

Începutul pocăinţei înseamnă hotărîrea fermă de a 
schimba radical cursul vieţii, iar primul pas este adresarea 
după ajutor către Dumnezeu. Acest moment este doar în-
ceputul, dar el este decisiv. Hotărîrii sincere de a ne pocăi 
îi urmează un drum lung în timpul căruia omul face anu-
mite fapte, căci nu te poţi lepăda de viaţa veche şi nu poţi 
să te întorci la Dumnezeu doar printr-un simplu gînd, care 
ţi-a venit în minte.

...Pocăinţa nu e numai a-ţi vedea cu luciditate păcatul 
şi a-l aduce lui Dumnezeu la spovedanie; pocăinţa constă 
mai ales în faptul, ca ceva să ne atingă atît de mult sufl-
etul, încît din ochii noştri şi din inima noastră să ţîşnească 
lacrimi. Ucenicul Sfîntului Simeon Noul Teolog, Sfîntul 
Nichita Stithatul, spune că lacrimile pocăinţei adevărate 
pot să-i redea omului chiar şi fecioria trupească pierdută.  
Anume aşa trebuie să fie pocăinţa.

Dar noi nu suntem în stare să ne pocăim permanent în 
aşa mod, nu este în puterea noastră. Ce să facem atunci? 
Iată ce trebuie să facem. Aţi citit, probabil, despre aceea, 
cum se fac săpăturile arheologice. Vine arheologul şi în-
cepe să răzuiască pămîntul. Mai întîi el are în faţă doar un 
sol obişnuit, dar treptat începe să deosebească nişte con-
tururi ale unor lucruri ce şi-au găsit locul sub pămînt în 
cele mai îndepărtate vremuri. Aceasta este deja prima de-
scoperire. Atunci observăm în noi ceva nedemn nici de noi 
înşine, nici de dragostea şi respectul cu care suntem trataţi 

de oameni, nici de iubirea pe care Dumnezeu ne-o 
arată nouă, astfel încep să se deschidă ochii noştri 
şi noi putem să mergem la spovedanie şi să spunem: 
„Am înţeles de acum, că sub stratul de pămînt, un-
deva, în adînc, se află lumea păcatului, dar am af-
lat cîte ceva despre ea încă la suprafaţă, şi vreau 
să aduc aceasta lui Dumnezeu şi să spun: am văzut 
asta. Tu m-ai ajutat să văd aceasta, Doamne, şi eu 
mă lepăd de acest rău. Nu ştiu încă, cum trebuie să 
mă pocăiesc, dar sunt capabil să înţeleg, că aceasta 
nu este compatibil nici cu prietenia cu Tine, nici cu 
atitudinea celor apropiaţi faţă de mine, nici cu ceea, 
ce mi-aş dori să fiu…”. 

O rugăciune de dezlegare de la Spovedanie 
folosită în Bizanţ se încheie cu cuvintele: „...Şi să-
ţi ierte Domnul toate păcatele, de care te-ai căit 
cu adevărat”. Se iartă nu, pur şi simplu, ceea ce ai 
povestit, dar ceea ce ţi-a cutremurat sufletul, ceea ce 
te-a făcut să te îngrozeşti. Celelalte păcate de care 
încă nu poţi sincer să te căieşti rămîn încă o problemă 
pentru tine. Trebuie să mergi mai departe şi mai departe, 
să te cufunzi tot mai adînc şi mai adînc în tine, în aceste 
săpături, şi să continui a descoperi cele nedemne nici de 
tine, nici de Dumnezeu, nici de ceea ce gîndesc despre 
tine oamenii. În aşa mod spovedania devine parte a unei 
pocăinţe, care treptat se aprofundează. 

Veţi spune: „Oare viaţa se reduce doar la înaintarea 
în aceste adîncuri, pentru ca să vezi în tine numai răul, 
să tot înaintezi în întuneric? Aşa nu se poate de trăit!” 
Bineînţeles, că nu se poate, dar întunericul fuge de lumină. 
Dacă noi vedem în noi înşine ceva întunecat, se întîmplă 
această doar din cauza, că lumina a pătruns la o nouă adîn-
cime a vieţii noastre, lumină care împrăştie întunericul.

...În viaţa Sfîntului Antonie cel Mare se povesteşte 
despre faptul cum lupta el cu înverşunare împotriva ispi-

În acest an biserica din s. Hîrto-
pul Mare îsi sărbătorește aniversa-
rea de 200 ani de la târnosire. Ast-
fel, în 1814 aceasta a fost sfințită 
de către Înalt Prea Sfințitul Gavriil 
Bănulescu-Bodoni, Mitropolitul 
Chișinăului și al Hotinului, fiind una 
din primele biserici târnosite în 
eparhia nou înființată.

Cu acest prilej la 25 ianuarie 
2014, cu binecuvântarea Înalt Prea 
Sfințitului Vladimir, Mitropolitul 
Chișinăului și al întregii Moldove, 
în biserica din această localitate a 
fost oficiată slujba Sf. Liturghii de 
către Prea Sfințitul Anatolie, epi-
scop de Cahul și Comrat, împreună 
cu un impunător sobor de preoți. 
A urmat slujba unui Te-Deum de 
mulțumire și rânduiala sfințirii clo-
potului mare, care a fost schimbat pe unul nou.

Necătând la gerul de afară biserica a devenit neîncăpătoare pentru mulțimea credincioșilor veniți la ceremonie, printre 
care putem enumăra pe dl Dumitru Roșca, primarul com. Hîrtopul Mare, ctitori și oaspeți de onoare ș. a. Au fost împărțite 
tuturor cărți cu istoria acestei biserici și iconițe cu chipul Sf. Mucenițe Tatiana, serbate în acea zi.

În casa parohială enoriașii cu dragoste au pregătit pentru toți o aleasă agapă frățească, iar oaspeții au fost plăcut 
surprinși de frumoasele colinzi a formației folclorice de copii «Băștinașii», condusă de Lidia Stăvilă.

telor, lupta atît de crîncen, încît a căzut la pămînt sleit de 
puteri. Şi deodată în faţa lui S-a arătat Hristos. Sfîntul 
Antonie, care nu avea putere nici să se ridice, i S-a adre-
sat: „Doamne, unde ai fost, cînd am luptat cu atîta greu?” 
Hristos i-a răspuns: „Stăteam nevăzut lîngă tine, gata să 
mă avînt în luptă, dacă tu te-ai fi lăsat bătut. Dar tu nu ai 
cedat şi ai învins”. 

Mă gîndesc acum, că fiecare din noi poate să înveţe să 
se pocăiască în aşa mod şi să vină de fiecare dată la Spove-
danie cu o nouă izbîndă şi cu o claritate mai mare asupra 
cîmpului de luptă, care se lărgeşte tot mai mult şi mai mult 
în faţa sa. Astfel noi putem să primim iertare de păcatele 
noastre de la Hristos, iertarea a ceea ce am început deja 
să învingem în sufletele noastre; şi în afară de aceasta, să 
primim har şi puteri noi pentru a învinge ceea ce încă nu 
am reuşit să învingem. 

Mitropolit Antonie Bloom
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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

DeschiDerea și sfințirea Postului De 
salvatori și PomPieri în satul 

Dubăsarii vechi, raionul criuleni. 

La 6 martie curent, în s. Dubăsarii Vechi, 
a fost deschis un nou Post de Salvatori 

și Pompieri din Republica Moldova. 
Aceasta a fost posibil datorită eforturilor 
comune depuse de conducerea raionu-
lui Criuleni, Serviciului Protecției Civile 
și Situațiilor Excepționale, autorităților 
publice locale și a unor oameni de afaceri 
din localitate. Postul are menirea de a 
servi localitațile Dubăsarii Vechi, Corjova 
și Bălăbănești.

În cadrul inaugurării a fost săvârșită 
slujba de sfințire, oficiată de către 
prot. mitr. Teodor Pelin, protopop de 
Criuleni și Dubăsari. În cuvântarea sa, 
părintele protopop a dorit mult succes 
efectivului în activitatea deloc ușoară 
ce o desfășoară, a îndemnat toată lu-
mea la o trăire cât mai duhovnicească 
a Postului Mare în vederea primirii Sf. 
Trup și Sânge a lui Hristos.  

La eveniment au participat dl Vitalie 
ROTARU, Președintele raionului 

și Președinte al Comisiei Raionale pen-
tru Situații Excepționale Criuleni, dl Mihai 
HARABAGIU, șef al Serviciului Protecției 
Civile și Situațiilor Excepționale, colone-
lul Serviciului de Salvare, dl Alexei ARMAȘ, 
șef al Inspectoratului de Poliție Criuleni, dl 
Veaceslav GRIGORIEV, șef al Secției Situații 
Excepționale Criuleni, dl Gheorghe LUNGU, 
primarul s. Dubăsarii Vechi, colaborato-
rii Secției Situații Excepționale Criuleni, 
reprezentanți ai acestui serviciu din mun. 
Chișinău, rl. Orhei și rl. Hîncești și alții.

Ce ne aduCe Sfințirea CaSei?
din când în când, lăcașurile noastre pământești au nevoie, la fel ca și noi oamenii, 

de o curățare prin sfințire. acestă lucrare dumnezească în om se realizează prin Taina 
Spovedaniei, unde omul își curăță sufletul, își împrospătează harul divin, iar prin stropi-
rea cu apă sfințită, casa se spală de tot răul agonisit, fie prin păcatele celor ce locuiesc 
în ea, fie prin oamenii răuvoitori s.a. Chemând preotul să sfințească locul în care trăim, 
curățim casa de sedimentul păcatelor noastre habituale sau a purtărilor mai puțin cuvi-
incioase de toate zilele. fără doar și poate, acestă ierurgie ne aduce sănătate și liniște, 
bunătate și spor.

La data de 14 februarie, în ajunul marii sărbători creștine «Întâmpinarea domnu-
lui», Școala Profesională din or. Criuleni a fost sfințită. Cu această ocazie, mai mulți 
preoți invitați, precum părintele Victor Gangan din satul izbiște, părintele Veaceslav 
donscoi din satul Slobozia-dușca, părintele ioan Pârlog din satul răculești, părintele 
dumitru Gherman din satul Mirești, r-l Hîncești, părintele Tudor Vrabie din or. Criuleni, 
în frunte cu părintele paroh Vasile Pistrui de la biserica «Minunea Sf. arhanghel Mihail» 
din localitate, au stropit angajații și instituția respectivă cu aghiazmă, i-au însemnat cu 
untdelemn sfințit, făcând semnul Sfintei Cruci. Totodată preoții s-au rugat împreună cu 
elevii și membrii Colectivului didactic, cerând toate cele de folos, dar mai ales sănătate 
sufletească.

Pentru a primi cu vrednicie cereasca binecuvântare, s-a făcut ordine în întreaga 
școală. La parter s-a pus o masă frumos acoperită, orientată spre răsărit, pe care s-au 
așezat icoane, un vas cu apă, tămâie, un pomelnic cu lista persoanelor care învață și 
predau aici, sfeșnice cu lumânări din ceară curată, mănunchiuri de busuioc, colaci, unt-
delemn, puțin vin ș.a. Toți au primit această sfințire cu credință și bucurie.

după slujbă întreg colectivul școlii și-a exprimat dorința, ca pentru viitor, data de 15 
februarie – ziua «Întâmpinării domnului», să fie sărbătorită drept Hramul Școlii.

aducem sincere mulțumiri soborului de preoți pentru rugaciunile înălțate, care au fost 
absorbite cu nesaț de toți cei prezenți.

Colectivul didactic al Școlii Profesionale or.Criuleni

fiecare protopopiat, la fel ca şi fiecare 
localitate, fiecare sfânt locaş, îşi are particu-
larităţile sale. Deşi s-ar părea că nu e nimic 
neobişnuit – aceeaşi familie creştinească 
ca prin alte părţi, care reuneşte parohiile 
dintr-un raion, având în frunte un blagocin, 
care conduce şi îndrumează păstorii şi păs-
toriţii din acest areal geografic – găsim nişte 
biserici vechi, relicve istorice sau vrednici 
păstori, la care aleargă creştini din toate 
localităţile.

Protopopiatul de Criuleni și Dubăsari își are 
și el specificul său. În primul rând, este unicul 
în Moldova care reunește parohii din două ra-
ioane: 29 din r. Criuleni și 10 din r. Dubăsari. 
Fiecare dintre ele își are istoria sa, mai veche 
sau mai nouă. Ştim cu toții soarta vitregă a 
locuitorilor din satele nistrene, cuprinși de vâl-
toarea unui conflict militar. Dar sunt și lucruri 
frumoase, care marchează aceste locuri.

La Pohrebea, raionul Dubăsari, spre exem-
plu, se află un monument arhitectural unic – 
biserica cu hramul „Sf. Alexei”, construită în 
anul 1912. Aspectul ei este unic, iar forma și 
imaginea arhitecturală este foarte individuală 
și nu se află nicăieri în alta parte a țării. Acest 
frumos monument cultural întruchipează di-
versitatea și arhitectura mozaică.

Structura sa simbolizează mai multe des-
tine și națiuni. Inițial, acest templu a fost 
construit din ordinul țarului rus Nicolae al 
II-lea. Dar s-au închinat Creatorului și s-au 
rugat în acest templu diferite naționalități – 
ruși, ucraineni, moldoveni și mulți alții. S-a 
constatat că această biserică a fost ridicată 
în sănătatea țareviciului Alexei – succesor la 
tronul Rusiei, pentru că el era grav bolnav. Ţa-
rul Nicolae al II-lea a vrut să construiască 12 

ProtoPoPiatul de Criuleni şi dubăsari: Cetate a Credinţei Pe meleaguri nistrene 
biserici la granița Imperiului Rus, dar nu a reușit să 
facă acest lucru.

Singura biserică ridicată este cea a Sfântului Ale-
xei de la Pohrebea. În timpul celui de-al doilea răz-
boi mondial biserica a fost distrusă, fiind bombarda-
tă din aer. Acum locuitorii satului, oameni de bună 
credință, depun eforturi pentru restaurarea acestui 
monument istoric și arhitectural. A fost creată și o 
organizație obștească, ,,Memoria Generațiilor”, care 
colectează fonduri pentru aceste lucrări.

Cei de la Hrușova au una din cele mai vechi bise-
rici din piatră, construită aici în 1802. De menționat 
că în toată Basarabia în 1812 existau doar 42 de ast-
fel de biserici. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 
de aici a fost construită într-un stil arhitectonic ase-
mănător cu cel al bisericilor de lemn din acea epocă.

În Registrul monumentelor ocrotite de stat din 
zona centrală figurează și biserica din Marcăuți, datată 
cu anul 1816. Puține biserici din țara noastră au o așa 
vechime – aproape de două secole. Biserica cu hramul 
în cinstea Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil este din piatră 
și a fost zidită prin străduința enoriașilor și a moșieru-
lui Toma Paninopulos, cu binecuvântarea mitropolitu-
lui Gavriil Bănulescu-Bodoni al Chișinăului și Hotinului.

Dar indiferent de faptul cât de veche sau nouă 
este biserica, cât de mare sau mică este parohia, 
pretutindeni pâlpâie flacăra credinței, alimentată de 
mirul dragostei creștine și al faptelor bune. Astfel, 
Protopopiatul s-a implicat în colectarea ajutoarelor 
umanitare pentru susținerea persoanelor care au 
suferit în urma inundațiilor din lunca Prutului și a 
Nistrului. Bisericile din unele localități hrănesc zilnic 
bătrânii și nevoiașii. Ca model pot servi satele Cru-
glic și Izbiște. Acțiunile de caritate, susținerea famili-
ilor nevoiașe, grija față de bătrâni și copii, educarea 
tinerilor în spiritul credinței ortodoxe se îmbină ar-
monios cu activitatea cultural-misionară.

Aici s-au cristalizat frumoase tradiții de cinstire a 
sfintelor sărbători creștine și a înaintașilor neamului. 

Este vorba de trei festivaluri raionale, devenite deja 
tradiționale: Festivalul “Hristos se naște, Slă-viți-L”, 
care se desfășoară din anul 2002, Festivalul “Hristos 
a înviat” – din anul 2003, și Festivalul “Un trandafir, o 
lumânare, pentru Ştefan cel Mare”, ce a luat naștere 
în anul 2000 în raionul Criuleni, iar din 2006 se des-
fășoară la nivel de protopopiat. Aceste sărbători au 
devenit atât de populare, încât în fiecare an sunt aș-
teptate cu multă nerăbdare. De asemenea, a fost în-
ființat un cor, condus de preotul Teodor Vrabie, cleric 
al bisericii “Minunea Sf. Arh. Mihail” din or. Criuleni, 
iar coriștii sunt preoții și preotesele din protopopiat. 
În cadrul bisericilor au fost înființate Cercuri de pic-
tură, unde în fiecare duminică, sub îndrumarea unui 
profesor de artă, copiii fac ore gratuite de pictură. Pe 
lângă biserici au fost înființate biblioteci parohiale de 
carte ortodoxă, din care enoriașii au posibilitate să se 
îmbogățească spiritual și prin carte. Parcul de trans-
port din orașul Criuleni oferă la un preț simbolic au-
tocare pentru organizarea pelerinajelor la mănăstirile 
din țară. Pe această cale au fost organizate pelerinaje 
pentru enoriași, dar mai cu seamă pentru tânăra ge-
nerație. O realizare deosebită a protopopiatului este 
apariția publicației trimestriale – ziarul “NIKA”, care 
este editat din 2003 și se difuzează gratuit enoriașilor, 
dar și lansarea paginii electronice www.protopopiat-
criuleni-dubasari.md

De menționat că Protopopiatul Criuleni și Dubăsari 
este primul din cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Moldo-
va care și-a lansat un site propriu. În mesajul său de bi-
necuvântare a acestei pagini ÎPS Vladimir, Mitropolit al 
Chișinăului și al Întregii Moldove, menționa: „Dacă până 
în prezent clericii noștri au apărut în rețeaua internet 
prin intermediul site-urilor parohiale, al blogurilor per-
sonale, preoții din Protopopiatul de Criuleni și Dubăsari 
au reușit în premieră edificarea paginii oficiale a Proto-
popiatului respectiv. … Aceasta este o primă încercare 
de a reflecta trecutul, prezentul și perspectivele de ac-
tivitate a parohiilor dintr-un Protopopiat al Mitropoliei 

Moldovei, dar totodată și de a consolida pozi-
ția Bisericii în mediul online prin activități con-
crete de misiune și de catehizare”.

Desigur, multe dintre lucrurile frumoase 
realizate în acest Protopopiat au fost inspirate 
sau susținute de părintele protopop Prot. Mitr. 
Teodor Pelin, care de aproape douăzeci de ani 
se trudește pe ogorul Domnului, zece dintre 
care în această funcție. Şi-a început activitatea 
în 1995, după absolvirea Academiei de Teolo-
gie Ortodoxă din Chișinău. În anul 2003 este 
numit în funcția de protopop al bisericilor din 
raioanele Dubăsari și Criuleni. În paralel este și 
preot paroh în biserica cu hramul ,,Sf. Arhan-
ghel Mihail’’ din s. Dubăsarii Vechi.

În septembrie 2013, pentru aportul con-
siderabil la revigorarea vieții bisericești din 
protopopiatul încredințat spre păstorire și 
cu ocazia frumosului popas aniversar – 40 
de ani de viață, ÎPS Mitropolit Vladimir l-a 
decorat pe părintele Teodor cu ordinul „Me-
ritul bisericesc”, gr. II. Pentru contribuția 
personală în educația spirituală a popula-
ției, inițierea, organizarea și desfășurarea 
multiplelor manifestări cultural-religioase a 
fost nominalizat de către Consiliul Raional 
Criuleni cu titlul ”Omul Anului – 2013”.

Asemenea blagocinului sunt și alți clerici – 
păstori harnici, înțelepți, inimoși, care trudesc 
împreună, cot la cot, într-un gând și o suflare 
spirituală, păstrând vie și lucrătoare Biserica 
lui Hristos.

Fie ca această adunare de preoți, încon-
jurați de numeroși credincioși dreptmări-
tori, să consolideze credința străbună pe 
meleagurile nistrene.

Pr. Mihail Bortă, 
revista mitropolitană 

Altarul Credinței № 1-2, 2014
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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

Din istoria bisericilor din protopopiat

Bi s er i c a  d i n  s atu l  D ră s l i cen i
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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

Anul X, Nr. 1, 2014

Decoraţii la reşeDinţa mitropolitană
În dimineaţa zilei de 15 ianuarie, ÎPS Mitropolit Vladimir i-a primit la 

reşedinţa mitropolitană pe Prot. mitr. Ioan Solonaru, parohul bisericii cu 
hramul ,,Sf. Împ. Constantin şi Elena” din s. Cimişeni r-l Criuleni, însoţit 
de dl Luis Maria Juvinel Baiaz, directorul SA Porco Belo din Cimişeni şi 
directorul liceului din localitate d-na Valentina Pisarenco.

La raportul părintelui Ioan, pentru contribuţia deosebită la renovarea şi 
sprijinul acordat comunităţii creştin-ortodoxe din Cimişeni, dl Luis Maria Ju-
vinel Baiaz, a fost decorat de către Arhipăstor cu medalia ”Ştefan cel Mare şi 
Sfânt”.

Mitropolitul a mulţumit dl Luis Maria Juvinel Baiaz pentru atitudinea bi-
nevoitoare şi efortul considerabil la consolidarea parohiei Cimişeni, totodată 
exprimându-şi speranţa că şi în continuare, cu acelaşi zel va da dovadă de fapte 
bune şi binecuvântate.

A devenit deja o tradiţie ca la finele fiecărui 
an, în raionul Criuleni, să se organizeze eveni-
mentul de decernare a nominalizărilor ”Omul 
Anului” şi ”Cetăţean de onoare al raionului 
Criuleni”. Astfel, la 19 decembrie 2013, la re-
staurantul „La plopi” din s. Măgdăceşti, s-a 
desfăşurat sărbătoarea dedicată personalită-
ţilor care au contribuit considerabil în diverse 
domenii de activitate pentru dezvoltarea şi pro-
movarea raionului Criuleni.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul 
raional Criuleni, la iniţiativa Preşedintelui ra-
ionului, dl Vitalie ROTARU, invitaţi fiind an-
gajaţii Consiliului raional, consilierii raionali, 
conducătorii serviciilor raionale desconcentrate 
şi descentralizate, primarii, directorii de insti-
tuţii şcolare şi preşcolare, preoţi, oameni de 
afaceri, veterani ai muncii şi alte personalităţi 
din raion.

În calitate de oaspete de onoare, la eveni-
ment a participat Prim-ministrul RM, dl Iurie 
LEANCĂ, care a venit cu un mesaj de felicitare 
pentru cei prezenţi în sală şi a menţionat că r-l 
Criuleni este unul dintre cele mai active raioa-
ne şi Guvernul Republicii Moldova susţine orice 
ideie întru prosperarea acestuia.

Concomitent, cu ocazia apropierii sărbători-
lor de iarnă, invitaţii au sărbătorit şi sfârşitul 
anului 2013, care a fost un an plin de realizări 
pentru raionul Criuleni.

Având în vedere performanţele de durată 
obţinute în domeniul de activitate profesat, 
utilitatea publică a acţiunilor de sprijinire a 
dezvoltării economice, sociale, administrative, 
culturale, umanitare, de caritate şi sponsori-
zare în r. Criuleni, prin Dispoziţia Preşedin-
telui raionului dl Vitalie ROTARU cu privire 

FestivitAteA «OMul Anului – 2013» lA Criuleni

la conferirea titlului onorific ”Cetăţean de onoare al 
raionului Criuleni” cu înmânarea însemnelor şi bre-
vetelor respective, au fost decernate 5 persoane.

Ulterior, a fost dată citirii Dispoziţia Preşedintelui 
raionului, dl Vitalie ROTARU cu privire la nomina-
lizarea ”Omul Anului – 2013” în domeniile economic, 
social, spiritual, cultural, sportiv, administrativ, bi-
nefacere şi sponsorizare în raionul Criuleni. Pentru 
aportul personal în educaţia spirituală a populaţiei, 
inţierea, organizarea şi desfăşurarea multiplelor ma-
nifestaţii cultural-religioase cu acest titlu a fost nomi-
nalizat prot. mitr. Teodor PELIN, protopop de Criuleni 
şi Dubăsari.

De asemenea, un grup de angajaţi din diverse do-
menii au fost menţionaţi cu Diplome de Gratitudine a 
Preşedintelui raionului, printre care prot. mitr. Vasile 
Pistrui, parohul bisericii din or. Criuleni, prot. Ioan 
Turuta, parohul bisericii din s. Oniţcani şi Duhovnicul 

protopopiatului şi prot. Ioan Solonaru, parohul 
bisericii din s. Cimişeni.

Preşedintele raionului le-a mulţumit celor pre-
zenţi pentru munca depusă pe parcursul anului 
întru binele raionului Criuleni, şi i-a îndemnat, 
în anul viitor, să fie şi mai activi în domeniile pe 
care le profesează. De asemenea, dl Vitalie RO-
TARU i-a felicitat pe cei prezenţi cu ocazia sărbă-
torilor de iarnă dorindu-le sănătate şi belşug în 
familii, realizări frumoase şi un an bogat.

În cadrul manifestaţiei, sub patronajul Preşe-
dintelui raionului, dl Vitalie ROTARU, s-a orga-
nizat o loterie cu o mulţime de premii valoroase. 
Majoritatea câştigătorilor au donat premiile fa-
miliei DEMIAN din s. Ratuş, care se confruntă 
cu mari dificultăţi.

Pentru toţi invitaţii a fost organizată o masă 
de sărbătoare şi un concert.

La 2 martie curent s-au împlinit 22 de 
ani de la începutul conflictului armat de pe 
Nistru… Aceste tragice evenimente din isto-
ria Republicii Moldova s-au petrecut în ochii 
creştinilor din protopopiatul nostru şi au lă-
sat urme triste şi adânci în sufletele tuturor 
cetăţenilor ţării noastre. Cu această ocazie în 
tot protopopiatul s-au desfăşurat diverse ma-
nifestaţii dedicate Zilei Memoriei celor căzuţi 
pe câmpurile de luptă, iar în sfintele biserici 
au fost înălţate rugăciuni pentru odihna su-
fletelor tuturor celor seceraţi de acest război.

În or. Criuleni manifestaţia s-a desfăşu-
rat în faţa monumentului eroilor căzuţi în 
al II-lea Război Mondial, unde s-au adunat 

participanţi ai acestui conflict militar, depu-
taţi ai Parlamentului RM, poliţişti, colabo-
ratori ai Consiliului Raional, reprezentanţi 
ai serviciilor disconcentrate, primari, stu-
denţi, elevi şi cetăţeni de rând. După cuvân-
tările administraţiei s-a săvârţit o slujbă de 
pomenire. Părintele Vasile Pistrui a povestit 
cu durere în suflet despre acele zile de grea 
cumpănă pentru ţara noastră, când sfinţia 
sa slujea Domnului în biserica din satul 
Holercani, situată chiar pe linia frontului…

După un concert tematic consacrat 
evenimentului menţionat combatanţii au 
fost invitaţi la o masă de pomenire, orga-
nizată în incinta Consiliului raional.  

Comemorarea celor căzuţi în conflictul 
armat din 1992 de pe Nistru

Decoraţii
Pentru activitate sârguincioasă spre binele şi întru mărirea Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova au fost menţionaţi:
1. La 03.01.2014 în Catedrala «Naşterii Domnului» din mun. Chişinău prot. Andrei Iaţco, parohul bisericii «Naşterea Maicii Domnului» din s. Molo-

vata Veche, r-l Dubăsari, a fost decorat cu dreptul de a purta Cruce cu pietre scumpe;
2. La 25.01.2014 în biserica «Minunea Sf. Arhanghel Mihail» din s. Hîrtopul Mare, r-l Criuleni au fost decoraţi:
- Prot. mitr. Grigore Plăcintă, parohul bisericii din s. Hîrtopul Mare – cu dreptul de a sluji Sf. Liturghie cu Uşile Împărăteşti deschise până la Heruvic;
- Egumenul Augustin (Şornicov), stareţul mănăstirii «Sf. Boris şi Gleb», or. Dmitrov, reg. Moscovei, Federaţia Rusă – cu ordinul «Сuv. Paisie Velici-

covski», gr.II;
- Dl Alexandru Barahtari – cu ordinul «Cuv. Paisie Velicicovski», gr. II;
- Dl Ilie Brîncă – cu ordinul «Cuv. Paisie Velicicovski», gr. II;
- Mai mulţi ctitori şi binefăcători – cu Diplome Arhiereşti.



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!
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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

La 18 decembrie 2013, în incinta Liceului Teoretic 
N.Donici din s. Dubăsarii Vechi, r-l Criuleni, Direcția 
Educație Criuleni a organizat desfășurarea semina-
rului teoretico-practic la religie cu subiectul: ”Aplica-
rea virtuțiilor creștine și consolidarea deprinderilor 
de comportament moral în cadrul orelor de religie”, 
moderator fiind dna Brădiștean Emilia, metodist DGÎ 
Criuleni, cordonatori: Zgîrcu Andrei, directorul lice-
ului și Aștifeni Maria, director adjunct. Seminarul a 
decurs sub o programă bine aranjată. În cadrul semi-
narului s-a desfășurat lecția publică la religie în clasa 
a V-a ”B” cu subiectul: ”Tradiții și obiceiuri de Crăciun. 

În ziua de 22 ianuarie 2014 prot. mitr. Vasile Pistrui, parohul bisericii „Minunea Sf. 
Arhanghel Mihail” din or. Criuleni, împreună cu iereul Teodor Vrabie, cleric al acele-
iaşi biserici, cu ocazia sfintelor sărbători de iarnă, au săvârşit o rugăciune de binecu-
vântare a şcolii primare.

Din 2001, cu ajutorul Domnului, în această şcoală se predă Religia. Fericit este 
omul care poate să împărtăşească cuiva credinţa, mai ales acestor suflete curate care 
aşteaptă cu nerăbdare ora de Religie ca să afle ceva nou. „Este o plăcere să-i înveţi pe 
copii Cuvântul Domnului, deoarece Îl primesc foarte sincer şi foarte des se fac şi ei în-
văţătorii părinţilor lor, în cele ale credinţei”, mărturisesc profesorii de Religie. De aici 
înţelegem foarte clar cât de important este de a semăna în sufletele elevilor sămânţa 
credinţei.

Toţi copiii au primit în dar câte o iconiţă, deasemeni s-a făcut şi o donaţie de carte 
atât pentru biblioteca şcolii cât şi pentru fiecare profesor în parte.

La 10 februarie 2014, în incinta Liceului Teo-
retic «Vlad Ioviţă», satul Cocieri, raionul Dubă-
sari, s-a desfăşurat un seminar teoretico-practic 
la obiectul Religia cu tema: «Educaţia religioasă 
– factor important în formarea identităţii ele-
vului» şi cu motto-ul: «O viaţă fără religie este o 
viaţă fără nici un principiu, iar o viaţă fără un 
principiu este ca o corabie fără cârmă». Obiecti-
vele seminarului au fost următoarele:

1. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea 
comportamentului moral – religios;

Colinde”, lecția fiind de tip mixtă și ținută de prof. de religie 
dna Muravschi Maria.

Lecția a decurs prin toate etapele plănuite, respectându-
se întru totul scenariul didactic. Scopul lecției: «Dobândirea și 
cosolidarea tradițiilor creștine legate de sărbătoarea Nașterii 
Domnului». Toate obiectivele operaționale propuse în cadrul 
acestei lecții au fost atinse și elevii au primit cunoștințe noi 
despre datinile Crăciunului. La sfârșitul lecției elevii au bucurat 
auzul oaspeților cu cântarea colindului ”Steaua sus răsare”.

După lecție au urmat autoanaliza și analiza lecției. Lecția 
fiind clasată cu calificativul de foarte bine, după care în cadrul 
Atelierului didactic ”Evaluarea în bază de competențe”, au fost 

mai multe relatări din experiența de lucru a cadrelor di-
dactice Braniște Violeta, gim. Hîrtopul Mare, Vasilache 
Liuba, LT Mașcăuți, Gherbovei Eugenia, gim. Corjova ș. a.

Toți participanții la seminar au rămas adânc 
impresionați de lecția publică, toate dezbaterile din 
cadrul Atelierului de lucru au fost utile pentru toți 
participanții. S-a făcut schimb de experiență, de opinii, 
s-a vorbit și despre neajunsuri, manuale, materiale di-
dactice etc.

La finele seminarului toți s-au despărțit cu ideea că 
așa tip de seminare teoretico-practice la religie trebuie 
petrecute cât mai des.

2. Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală 
şi a comunităţii.

Preotul Iulian Pinteac, parohul bisericii cu hramul 
«Minunea Sf. Arhanghel Mihail» din localitate şi profe-
sor de Religie, a prezentat o oră publică cu tema: «Pilda 
Semănătorului». Parabola «Pilda Semănătorului» e un 
text cu un profund înţeles metaforic, dar valenţele sim-
bolice au ajuns la inimile copiilor datorită combinării 
metodelor activ – participative. Lecţia a fost apreciată 
ca foarte bine structurată, obiectivele au fost realizate, 
mesajul lexico – semantic a ajuns să fie conştientizat de 
către elevi.

La seminar au fost prezenţi: Dna Jîmbei Maria, 
vice-preşedintele raionului Dubăsari, dna Brădu-
cean Larisa, Şef Direcția de Învățământ, Tineret 
şi Sport, r-l Dubăsari, dna Levinţa Angela, şef al 
Cabinetului Metodic al Mitropoliei Moldovei, 
preoţi din raioanele Criuleni, Anenii Noi şi Stră-
şeni, reprezentanţii cultelor din raionul Dubăsari 
şi cadre didactice ce predau disciplina opţională 
Religia şi Educaţia moral – spirituală.

În partea a II-a a seminarului Dna Levinţa 
Angela a prezentat un atelier didactic cu tema: 
«Probleme privind predarea religiei în şcoală».

religia în şCoală
SemiNar teoretiCo-praCtiC la religie îN DubăSarii VeChi

„Lăsaţi copiii să vină La mine, că a unora ca aceştia este 
Împărăţia ceruriLor” (matei 19,14).

Lecție pubLică LA ReLigie îN s. cocieRi, R-L DubăsARi


