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În vremea împăratului păgân Maximian, în ce tatea Nicomidiei 
trăia Evstorghie, om de neam bun, cinstit şi bogat, împreună 

cu soţia sa, Euvula. Era o familie ca multe altele din vremea 
aceea: Evstorghie era păgân, iar Euvula, creştină. Însoţiţi cu 
trupul, cei doi erau despărţiţi cu duhul. Dar în familie era pace 
şi înţelegere prin grija lui Dumnezeu, Care citeşte în sufletele 
oamenilor şi are planul Său.

La vremea sorocită, femeia a născut prunc, pe care l-au 
numit Pantoleon, nume ce se tâlcuieşte „puternic ca un leu”. 
Maica sa îi desluşea, atât cât cuprindea în ţelegerea lui, învă-
ţătura adevăratului Dumnezeu, povăţuindu-l să se închine şi 
să se roage şi spunându-i tot felul de istorioare despre îngeri 
şi sfinţi, despre Pruncul Iisus, despre bine şi rău, despre fru-
museţea lumii zidite de Dumnezeu.

Împlinind suma de fapte bune ce avea de făcut, Euvula s-a 
mutat la Dumnezeu, lăsându-şi copilul or fan la o vârstă fragedă.

Fiind bogat şi înţelept, deşi păgân, Evstorghie şi-a dat bă-
iatul la învăţătură. După obiceiul vremii, l-a dat la învăţătura 
gramaticii şi apoi a filosofiei. Apoi tatăl său l-a dat în uceni-
cie pe lângă un doctor renumit, ca să se deprindă cu acel 
meşteşug. Fiind isteţ şi muncitor, Pantoleon a învăţat repede, 
întrecând pe cei de o vârstă cu el şi devenind la fel de bun ca 
şi maestrul său, doctorul Eufrosin.

Pentru că Eufrosin era doctorul palatului şi mergea foarte 
des acolo, luându-şi şi ucenicii, toată lumea a băgat de seamă 
frumuseţea, bunele purtări, înţelep ciunea şi meşteşugul lui 
Pantoleon. Şi împăratul i-a cerut lui Eufrosin să-şi dea silinţa 
a-l învăţa pe Panto leon toată ştiinţa sa, căci îl voia ca doctor 
al său, care să-l însoţească tot timpul.

În cetatea Nicomidiei trăia în ascuns, din cauza prigonirii, un 
preot foarte bătrân şi învăţat, numit Ermolae. Acest preot aduna 
în casa sa puţinii creştini care aveau curajul să vină. Petreceau 
minunate clipe împreună, căci înţeleptul Ermolae le desluşea lor 
cu vântul Scripturii şi-i învăţa dreapta credinţă.

În drumul său spre palatul împărătesc, Pantoleon trecea 
pe lângă căsuţa înţeleptului Ermolae, care, văzându-l, a cu-
noscut că nu e un păgân oarecare şi că Domnul are planuri 
mari cu dânsul. Deci într-o zi i-a ieşit înainte, l-a poftit în căs-
cioara lui şi l-a întrebat de neam, de părinţi, de credinţă şi de 
viaţa lui. Pantole on i-a povestit de maica sa creştină, plecată 
de tânără la Domnul, şi despre tatăl său, om bun şi înţelept, 
dar închinător la idoli.

- Dar tu, fiule, de ce credinţă eşti? l-a iscodit Er molae.
- Mama, cât a trăit, m-a învăţat credinţa creştină. După 

moartea ei, tata m-a luat la templu cu el, să aducem jertfe 
idolilor, cărora el se închină.

- Dar profesorul tău ce te învaţă?
- Înţeleptul Eufrosin îmi dezvăluie învăţătura lui Esculap, 

Hipocrat şi Galenus. El spune că atunci când voi învăţa toată şti-
inţa acestor înţelepţi voi putea tă mădui mai bine pe cei suferinzi.

- Crede-mă, fiule, că tot meşteşugul lui Eufrosin puţin poate 
să ajute celor în nevoie; asemenea şi ze ii tatălui tău, ai împă-
ratului şi ai tuturor elinilor. Unul este Iisus Hristos, Dumnezeu 
adevărat şi Atotputernic, în Care de vei crede, numai prin che-
marea cinsti tului Lui Nume vei putea tămădui toate bolile.

Şi bătrânul a început să-i povestească faptele şi minunile 
Mântuitorului.

- El mângâie pe cei mâhniţi, tămăduieşte pe cei bol navi şi 
izbăveşte de primejdii! a încheiat Ermolae.

Mult s-a gândit Pantoleon la vorbele bătrânului şi a înce-
put să treacă adesea pe la casa acestuia, pentru a se îndulci 
cu bunele lui poveţe. Iar bătrânul îl călău zea în cunoaşterea 
adevăratului Dumnezeu.

Odată, pe când mergea în cetate să vadă un prunc muşcat 
de o viperă, care încă stătea lângă el, la înce put s-a temut şi a 
vrut să plece într-ale sale. Apoi şi-a spus în sine: „Acum e mo-
mentul să văd adevărul spuselor lui Ermolae”. Şi, împreunân-
du-şi mâinile şi ridi când ochii spre cer, a spus din tot sufletul:

- Doamne Iisuse Hristoase, măcar că nu-s vrednic a Te 
chema, arată-Ţi puterea şi fă să învie pruncul acesta nevino-
vat şi să moară lighioana.

Pe dată pruncul s-a sculat ca din somn, iar vipera a mu-
rit. Această minune a desăvârşit credinţa în Dumnezeu a lui 
Pantoleon, care şi-a ridicat ochii trupeşti şi sufleteşti spre cer 

şi a mulţumit Domnului că l-a scos la lumină.
Apoi, alergând la bătrânul Ermolae, i-a căzut la picioa-

re, cerând Sfântul Botez.
- Dar ce s-a întâmplat, fiule? a întrebat bătrânul.
- Domnul s-a îndurat de mine şi mi-a dat semn, a zis 

Pantoleon şi i-a povestit de-a fir-a-păr minunea.
- Hai să-mi arăţi vipera, a spus Ermolae. Încredinţându-

se că tânărul n-avusese o vedenie, cuviosul a mulţumit lui 
Dumnezeu pentru această minune şi, întorcându-se amân-
doi la căsuţă, l-a botezat pe Pantoleon în numele Tatălui, 
al Fiului şi al Sfântu lui Duh. După primirea Sfântului Botez, 
tânărul a pe trecut cu Ermolae şapte zile încheiate, sorbind 
cu ne saţ dumnezeieştile învăţăminte. Când s-a întors aca-
să a opta zi, tatăl său l-a întrebat, ca orice părinte:

- Fiule, unde ai zăbovit fără a-mi da de veste, căci tare 
îngrijorat am fost pentru tine?

- Am stat la căpătâiul unui bolnav şapte zile, până s-a 
făcut sănătos.

Aşa a răspuns Pantoleon, gândindu-se la tămădui rea 
propriului suflet. Apoi, când Eufrosin, la rându-i, l-a certat 
pentru lipsa lui de şapte zile, gândindu-se la Sfântul Botez 
ce primise, a răspuns:

- Tatăl meu, cumpărând o moşie de mare preţ, m-a tri-
mis acolo.

Iubindu-şi mult tatăl şi purtând în suflet comoara dreptei 
credinţe, Pantoleon se gândea şi se socotea cum ar face să 
întoarcă pe acesta cu faţa spre lumină. Aşa că a început a-i 
spune pildele şi a-l iscodi despre zei:

- Tată, de ce zeii rămân aşa cum au fost făcuţi de la 
început, unii şezând, fără să se scoale niciodată?

- Fiule, nu ştiu să-ţi răspund la aşa întrebare.
Cu astfel de întrebări, Pantoleon a tot iscodit îndelung pe 

tatăl său, făcându-l a se îndoi de zei şi de puterea lor. Acum nu le 
mai aducea jertfe şi nu li se mai închina în toate zilele. Aceasta l-a 
bucu rat foarte pe fiu, care a prins nădejde că va sosi zi ua când şi 
tatăl său se va umple de lumina dreptei credinţe.

Într-o zi a venit la Pantoleon un orb, care i-a grăit aşa:
- Mă rog ţie, miluieşte-mă pe mine, care nu văd lumina 

soarelui. Am fost la toţi doctorii din cetate şi mi-au luat şi ulti-
ma zărire, împreună cu toată ave rea mea.

- Dacă ai dat toată averea la doctori, mie de te voi tămădui, 
ce-ai să-mi mai dai? a glumit Pantoleon.

- Cea de pe urmă rămăşiţă a ta va fi, de mă vei tămădui!
- Vederea ţi-o va da Dumnezeu cel adevărat, iar ce-mi fă-

găduieşti mie acum să-mparţi la săraci.
Evstorghie, tatăl lui Pantoleon, om aşezat şi tată grijuliu, 

auzind acestea, i-a spus:
- Fiule, nu promite ce nu poţi face, că te faci de râs. Oare 

poţi tu mai mult decât doctorii cei mari?
- Acei doctori n-au ştiut ce doctorie să pună şi în tre dască-

lul meu şi al lor e o mare deosebire.
- Eu am auzit că şi maestrul Eufrosin a încercat să-l vinde-

ce, şi nimic n-a sporit.
- Aşteaptă puţin, tată, şi vei putea vedea puterea doctoriei 

mele.
Zicând acestea, a pus degetele pe ochii orbului şi cu glas 

tare i-a poruncit:
- În numele Domnului meu Iisus Hristos, Care a luminat pe 

cei orbi, caută şi vezi!
Şi ochii orbului s-au deschis şi orbul a văzut.
Minunea aceasta a făcut pe Evstorghie să creadă în 

Dumnezeu şi, împreună cu orbul tămăduit, să se boteze.
La scurtă vreme, Dumnezeu a chemat pe Evstorghie la 

Sine. Pantoleon, rămânând stăpân al averii părinteşti, a dăruit 
libertate robilor şi roabelor, dându-le multe daruri. Apoi averea 
sa a împărţit-o săracilor, văduvelor, suferinzilor.

Cerceta temniţele şi-i tămăduia pe cei aflaţi acolo, aducân-
du-le şi cele de trebuinţă. Şi nu lecuia cu doctoriile, cât lecuia 
cu chemarea numelui lui Dumnezeu.

Atunci oamenii au început a nu-l mai chema Pan toleon, 
ci Pantelimon, adică „cel milostiv”. Puzderie de popor venea 
la dânsul, lăsând ceilalţi doctori fără lucru. Aceasta a stârnit 
multă ură şi vrajbă. Doctorii au mers la împărat să-i spună că 
doctorul său perso nal tămăduia hoţii, criminalii şi duşmanii or-

dinii, prin temniţele cetăţii, şi drept mărturie au adus pe fostul 
orb, vindecat de Pantelimon.

Împăratul l-a tot cercetat şi, printre altele, l-a întrebat cum 
i-a redat vederea şi ce doctorie a folosit. Iar orbul i-a spus:

- A chemat numele lui Hristos, s-a atins de ochii mei şi am 
văzut.

- Tu cine socoteşti că a făcut aceasta, Hristos sau zeii? l-a 
întrebat cu viclenie împăratul.

- Împărate, doctorii nu mi-au luat numai averea, ci şi ul-
tima rază de vedere, lăsându-mă orb cu desăvârşire. Iar 
Pantelimon, chemând numele lui Hristos, m-a făcut să văd. 
Socoteşte singur care doctor este mai bun şi adevărat: 
Esculap, cu zeii lui, sau Hristos?

- Sărmane om, nu te lăsa înşelat, de bună sea-
mă zeii ţi-au luat şi ţi-au redat vederea, pentru pricini nu  
mai de ei ştiute! a spus împăratul.

- O, împărate, se vede că eşti nebun să crezi că ze ii mi-au 
redat vederea. Tu, împărate, nu vrei să vezi adevărul. Hristos 
mi-a dat lumina.

Mâniindu-se rău, împăratul a poruncit să i se taie capul 
pentru această necuviinţă. Pantelimon i-a răscumpărat corpul 
de la călăi şi l-a îngropat lângă tatăl său. După aceasta, împă-
ratul a poruncit să fie adus Pantelimon.

- Pantoleon, nu sunt bune cele ce am auzit des pre tine. 
Spun unii că defăimezi pe ucenicii lui Esculap şi huleşti pe zeii 
noştri, preamărind pe Iisus Hris tos. Dar eu nu cred ce se spune 
despre tine, căci gura lumii e slobodă. De aceea, pentru a po-
toli clevetirea răuvoitorilor, se cade ca înaintea tuturor să aduci 
jert fa zeilor.

- O, împărate, se cade să credem faptele, iar nu vorbele. Iată 
faptele lui Dumnezeu: a făcut cerul şi pământul, necuvântătoa-
rele şi omul, ziua şi noaptea cu luminătorii lor, a înviat morţii, a 
curăţat pe leproşi şi pe slăbănogi i-a pus să umble. Deci porun-
ceşte să aducă un suferind fără nădejde de vindecare şi pe toţi 
ucenicii lui Esculap. Ei să cheme pe zeii lor, iar eu voi che-
ma pe Domnul. Şi care va tămădui pe bolnav, ace la este 
Dumnezeu adevărat şi Atotputernic.

Împăratului i-a plăcut acest sfat. A poruncit să fie chemaţi toţi 
doctorii şi să fie adus un bolnav. Au adus un om ce nu se putea 
mişca şi sta nesimţitor ca un lemn de mulţi ani, fiind paralizat.

Sfântul  Mare  Mucenic  şi 
tăMăduitor  PanteliMon 
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ADUNAREA ORDINARĂ A PREOŢILOR 
DIN PROTOPOPIATUL DE CRIULENI ŞI DUBĂSARI

Adunarea ordinară a preoţi-
lor din protopopiatul de Criuleni 
şi Dubăsari a avut loc pe data 
de 15 iunie 2012 în biserica cu 
hramul ,,Înălţarea Domnului’’ 
din s. Rîşcova, r. Criuleni.

La început a fost oficiată 
slujba Sf. Liturghii de către 
părintele paroh prot. Teodor 
Spătaru, părintele protopop 
prot. mitr. Teodor Pelin îm-
preună cu preoţii din circum-
scripţie. A urmat, ca de obicei, 

mărturisirea preoţilor de către părintele duhovnic prot. Ioan Turuta.
În cadrul adunării s-au discutat următoarele: pregătirea istoriei din satele Cru-

glic, Ohrincea, Pîrîta şi Doroţcaia; organizarea ediţiei a 8-a a festivalului ortodox 
cu genericul ,,Un trandafir, o lumânare pentru Sfântul Ştefan cel Mare’’, care va 
avea loc pe data de 2 iulie în s. Măgdăceşti, r. Criuleni, începutul ora 12.00; s-a 
citit şi analizat Legea cu privire la asigurarea egalităţii adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova; s-a facut cunoştinţă cu deciziile adunării Eparhiei de Centru, 
convocată la 31 mai 2012; diverse probleme din activitatea pastorală şi modalităţi 
de soluţionare a lor.

Adunarea s-a încheiat cu o agapă frăţească pregătită cu multă dragoste de creş-
tinii satului Rîşcova.

Întâlniri cu elevii din 
protopopiatul 

Criuleni şi Dubăsari

Ziua de 8 mai, cea de a doua din cadrul Săptămânii Tineretu-
lui Ortodox, a fost marcată de mai multe vizite efectuate de slu-
jitorii Bisericii în instituţiile preuniversitare de învăţământ, printre 
care şi cele întreprinse de către Prot. Mitr. Nicolae Ciobanu în 
şcolile din satele Cruglic, Izbişte, Ohrincea şi Marcăuţi.

În cadrul acestor întâlniri părintele Nicolae a discutat cu 
elevii şi profesorii despre principiile ortodoxe de viaţă şi efectul 
benefic ale acestora asupra relaţiilor interumane şi a armoniei 
sociale.

În acest context Prot. Nicolae Ciobanu i-a îndemnat pe cei 
prezenţi să-şi călăuzească paşii vieţii după învăţătura Evan-
gheliei pentru a avea o viaţă liniştită şi împlinită pe pământ.

Fiecare participant la întrunire a primit cruciuliţe, cărţi de 
rugăciuni şi iconiţe spre întărire sufletească şi spre aducere 
aminte a acestor întâlniri ziditoare de suflet.

NUMIRI ŞI DESTITUIRI
Din data de 25.05.2012 prot. Ioan Ioniţă este eliberat din funcţia de paroh al bi-

sericii cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului’’ din s. Hruşevo, r. Criuleni conform 
cererii depuse. În această funcţie a fost numit preotul Rustic Grecu.

Fiecare popor îşi are locurile sale 
sfinte, pe care le consideră drept 

o datorie morală de a le vizita măcar 
o dată în viaţă. La noi în Moldova lo-
curile cele mai sfinte sunt mănăstiri-
le, unde îşi ridică rugăciunile zilnice 
zecile de călugări şi călugăriţe. De 
aceea este bine ca fiecare dintre noi să 
facă un pelerinaj la aceste mănăstiri, 
să aprindă o lumânare, să facă nişte 
donaţii pentru susţinerea financiară a 
locaşurilor.

Cu acest scop la 25 mai a.c., în sa-
tul Dubăsarii Vechi, graţie străduinţei 
preotesei Maria, a fost organizat un 

pelerinaj la mănăstirile: Căpriana, Fru-
moasa, Răciula, Hîrbovăţ şi Hîrjauca. 
Călătoria a fost destinată, în mod speci-
al, elevilor de la liceu, unde se studiază 
religia şi enoriaşilor care frecventează 
lecţiile duminicale de catehizare de la bi-
serică. Pelerinajul a  fost  însoţit de rugă-
ciune, la toate mănăstirile ni s-a povestit 
istoria lor, la Răciula chiar, am fost ser-
viţi cu un prinz cald. Seara cu toţii ne-am 
întors spre casă îmbogăţiţi duhovniceşte 
şi plin de speranţă că toate mănăstirile 
din Moldova vor ajunge acel timp când 
se vor bucura de cea mai prospera inflo-
rire spirituală şi materială.

CU DRAGOSTE ŞI CREDINŢĂ 
ÎN PELERINAJ LA MĂNĂSTIRI

recunoştinţă Pentru binefăcătorii 
biSericii ortodoxe din Moldova

În dimineaţa zilei de 31 
mai a.c. Înalt Prea Sfinţitul 
Mitropolit Vladimir a primit 
la reşedinţa mitropolitană 
pe domnul Mihai Daraban, 
vicepreşedinte al Camerei 
de Comerţ, Industrie, Navi-
gaţie şi Agricultură a Româ-
niei, pe care l-a decorat cu 
Ordinul „Cuv. Paisie Velici-
kovski” gr. II pentru ctitoria 
bisericii cu hramul „Sf. Arh. 
Mihail” din s. Dubăsarii 
Vechi, r. Criuleni.

Întâistătătorul a mul-
ţumit domnului Daraban 
pentru frumosul său gest 

creştinesc şi pentru bună-
voinţa sa de a contribui la 
înfrumuseţarea sfintelor 
lăcaşe de pe malul stâng al 
Prutului.

La rândul său, domnul 
Mihai Daraban a mulţu-
mit Mitropolitului Vladi-
mir pentru înalta distinc-
ţie oferită, declarându-se 
încântat de ospitalitatea 
şi credinţa profundă a 
creştinilor din Republica 
Moldova şi manifestân-
du-şi speranţa unei înde-
lungate şi fructuoase co-
laborări.
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Biserica  din  satul  Holercani
Din istoria bisericilor din protopopiat

Anul VIII, Nr. 2, 2012

Din cele mai vechi mărturii 
aflăm în otcina Horelcani, 

care aparţinea mănăstirii Sfântu-
lui Sava din Iaşi, exista o biserică 
din lemn cu hramul în cinstea 
Sfinţilor Arhistratigi.

Către 1813 ea a ajuns într-o 
starea deplorabilă, fapt care a şi 
fost fixat în scris în unul din do-
cumentele bisericeşti: 

“Ocolul Nistrului de Sus - Horel-
cani - biserica Sfinţilor Arhistratigi 
- din lemn, în starea nesatisfăcă-
toare, nu este înzestrată pe deplin 
cu toate cele necesare pentru cult”.

De aceea a şi apărut necesita-
tea construirii în localitate a unei 
noi biserici.

Prima biserică din piatră la Ho-
lercani a fost construită în 1817, 
fapt confirmat de documente:

“Biserica Sfântului Arhistratig 
Mihail din satul Holercani, care 
aparţinea mănăstirii Sfântului 
Sava din Iaşi, a fost construită în 
1817 datorită străduinţelor negus-
torului Zoiţî Condinerul. Edificiul 
este din piatră, acoperişul este din 
şindrilă. Clopotniţa este separată de edificiul bisericii, 
constituind patru piloni de lemn cu acoperiş, de aseme-
nea, cu şindrilă”.

În 1866 edificiului bisericii Sfântului Arhanghel 
Mihail i-a fost adăugată o clopotniţă din piatră.

În acea vreme localitatea Holercani intra în lista 
moşiilor care aparţineau mănăstirii Sfântului Mor-
mânt din Ierusalim. Acest document intitulat “Lista 
bisericilor construite şi reconstruite din localităţile din 
Basarabia ce aparţineau mănăstirii Sfântului Mormânt 
din Ierusalim” a fost alcătuit de Administratorul aces-
tor moşii, protosinghelui (arhimandritul) Nicodim:

“În satul Holercani în 1866, biserica veche a fost re-
construită, i s-a adăugat o clopotniţă nouă, a fost vop-
sită în interior şi exterior, a fost instalat un iconostas 
nou şi icoane, a fost înzestrată cu vase liturgice şi alte 
obiecte de cult, şi depus în total 2200 ruble de argint”.

Dintr-o scrisoare a protosinghelului Nicodim din 
22 februarie 1866 aflăm cine anume s-a ocupat de lu-
crările de construcţie:

“În localitatea Holercani pentru reconstrucţia bise-
ricii şi edificarea unei clopotniţe din piatră merge an-
treprenorul Feodosie Drtoplev...”.

În anul 1895 în satul Holercani a fost construită 
o nouă biserică din piatră, care a ajuns până în zilele 
noastre, având peste o sută de ani.

“Biserica din satul Holercani a fost construită în 1895 
datorită străduinţei locuitorilor şi a unei sume de bani 

dată din fondul veniturilor moşiilor mănăstirilor închinate. 
- Edificiul este din piatră acoperit cu tablă metalică, unită 
cu clopotniţa, tot din piatră. - Curtea este îngrădită cu gard 
din piatră, iar în curte este construită o casă parohială aco-
perită cu tablă metalică. Temelia bisericii este din piatră. - 
Hramul bisericii este în cinstea Sfântului Nicolae, făcătorul 
de minini. Ziua hramului se sărbătoreşte la 9 mai”.

Putem presupune că biserica a fost construită după 
proiectul arhitectului Mihail Stepanovici Seroţînschii, 
care la acea vreme ocupa funcţia de Arhitect eparhial şi 
care a proiectat mai multe biserici din Basarabia, în ju-
deţul Orhei, în special. Dar, dovezi documentare directe 
despre acest fapt, cu părere de rău nu avem.

După toată probabilitatea, cea mai capitală repa-
raţie în biserica din Holercani a fost efectuată în anul 
1913, când a fost demontată bolta cruciformă din 
piatră şi a fost făcută prin peretele clopotniţei o uşă 
pentru a ajunge în cafastru nou construit, când a fost 
schimbată o podea nouă, au fost instalate gratii meta-
lice la ferestre, au fost aşezate pavele în jurul bisericii, 
au fost aurite crucile etc.

Reparaţia a fost efectuată de antreprenorul Efimii 
Prohorenco sub supravegherea arhitectului M.S. Sero-
ţinschii, care a făcuta o estimare detaliată a cheltuie-
lilor de reparaţie a edificiului bisericii. În total pentru 
reparaţie s-au cheltuit 4200 ruble.

Trebuie menţionat că dacă bisericile precedente din 
Holercani (cea de lemn şi cea din piatră, 1817) au avut 
hramul în cinstea Sfântului Arhanghel Mihail, atunci 
cea nouă construită în 1895 a fost târnosită în cinstea 
Sfântului Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni.

Preoţii
Din 1843 la Holercani a slujit preotul Zaharia Sandules-
cul, născut în 1813 în Holercani, fiu de dascăl (tata - So-
fronie Sandulescu), la Seminar nu a învăţat. La 6 octom-
brie 1837 a fost numit pălămar la biserica din Suslenii 
de Sus, judeţul Orhei; la 17 februarie 1843 arhiepiscopul 
Dimitrie Sulima l-a hirotonit în treapta de preot pe sea-
ma bisericii din Holercani; la 26 martie 1853 a fost de-
corat cu dreptul de a purta nabedrenic, în 1858 a primit 
cruce pectorală în amintirea războiului din 1853-1856; 
în 1874 a primit binecuvântarea Sfântului Sinod. A slujit 
la Holercani cel puţin până în 1877.

În anii 1891-1909 a slujit preotul Nicolae (Nicon) 
Iacov, născut în 1869 în Oniţcani, fiu de preot (tata - 
Gheorghe Iacov), a absolvit Seminarul teologic din Chi-
şinău. La 8 octombrie 1891 a fost hirotonit în treap-
ta de diacon, la 17 octombrie 1891 a fost hirotonit în 
treapta de preot pe seama bisericii din Holercani, la 4 
august 1909 a fost transferat la biserica din Oniţcani.

Din 1909 a slujit preotul Matei Nicov, născut în 1885 în 
Verejeni, fiu de cântăreţ bisericesc (tata - Porfirii Nicov), a 
absolvit Seminarul teologic din Chişinău. La 9 noiembrie 

1908 a fost hirotonit în treap-
ta de diacon, la 16 noiembrie 
1908 a fost hirotonit în treapta 
de preot pe seama bisericii din 
Oniţcani, la 4 august 1909 a fost 
transferat la biserica din Holer-
cani, unde a slujit şi în anii 1930, 
fiind paroh al bisericii.

În 1941-1942 a slujit preo-
tul Petru Gherbanovschi, năs-
cut în 1900, a absolvit Semi-
narul teologic din Chişinău. În 
1927 a fost hirotonit în treapta 
de preot pe seama bisericii din 
Miguleni, judeţul Orhei, ulteri-
or transferat la Holercani.

În 1943-1944 a slujit pre-
otul Vsevolod Guma, născut în 
1888 în Dubăsarii Vechi, fiu de 
preot (tata - Constantin Guma), 
a absolvit Seminarul teologic 
din Chişinău. La 24 noiembrie 
1915 a fost hirotonit în treapta 
de preot pe seama bisericii din 
Blindeşti, judeţul Bălţi, în 1930 
a fost transferat la biserica din 
Ciocîlteni, judeţul Orhei, ulterior 
transferat la Holercani.

Un detaliu important privitor la clerul bisericii 
din Holercani, care nu poate fi trecut cu vederea este 
legat de un cântăreţ bisericesc (dascăl).

Din 1904 până în 1944 cântăreţ bisericesc al bise-
ricii Sfântul Nicolae din Holercani a fost Andrei Mihai-
lovici Plămădeală, născut la 25 mai 1881 în Buiucanii 
Chişinăului, în familia preotului Mihail Plămădeală - 
tatăl cunoscutului sculptor Alexandru Plămădeală, au-
torul monumentului voievodului Ştefan cel Mare din 
centrul Chişinăului şi a altor opere de artă. Astfel, cân-
tăreţul bisericii din Holercani Andrei Plămădeală era 
fratele mai mare al sculptorului. El a învăţat timp de 
doi ani la Seminarul teologic inferior din Chişinău, dar 
pe motive de sănătate, a abandonat studiile. Ulterior 
a învăţat într-o şcoală de cântăreţi bisericeşti. Atunci 
când a fost numit la Holercani Andrei Plămădeală şi-a 
luat angajamentul în faţa episcopului vicar Arcadie Fi-
lonov (1887-1907) să întermeieze un cor bisericesc, 
lucru care după toată probabilitatea l-a făcut.

Din 1946 a slujit preotul Nicolae Grigoraşenco, 
născut în 1898 în Holercani. A absolvit şcoala de 
cântăreţi bisericeşti, la 8 august 1946 a fost hiroto-
nit preot pe seama bisericii din Holercani, din 27 mai 
1947 deservea şi parohia Marcăuţi.

În 1959 biserica Sfântul Nicolae din Holercani a 
fost închisă.

Biserica a fost redeschisă odată cu numirea în func-
ţia de paroh la 20 iunie 1990 a părintelui Vasile Pistrui, 
care cu multă dragoste şi sârguinţă a readus la viaţa li-
turgică sfântul locaş. Din 22 august 2000 paroh a fost 
numit părintele Teodor Pelin, care la fel împreună cu 
preoteasa s-au ostenit pe tărâmul pastoral, spiritual şi 
educaţional reuşind să cristalizeze o temeinică comu-
nitate creştinească. Din 23 septembrie 2004 şi până în 
prezent paroh este autorul prezentului articol.

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

Icoana nu este chIp cIoplIt 
Neortodocşii asociază cultul icoanelor cu idolatria. 

Diferenţele sunt colosale. Idolul are importanţă prin 
sine. Cînd poporul ales a ridicat un viţel de aur din bră-
ţările şi cerceii lor (Ieşirea, cap. 32), nu s-au închinat 
viţeilor în general, ci anume acelui viţel.

Idolul avea valoare în sine, nu trimitea spre 
un viţel real. Nu vaca - aşa cum e la indieni, ci 
anume acel viţel de aur avea valoare.

Icoana, în schimb, reprezintă o imagine. În 
ziua de astăzi e mai simplu să înţelegem rolul 
icoanei fiindcă există fotografia. Nimeni nu păs-
trează o fotografie pentru materialul din care e 
confecţionată, ci pentru cel pe care îl reprezintă. 
Cred că un om din doi, dacă nu fiecare om, a 
privit cu dragoste fotografia persoanei iubite, a 
atins-o şi şi-a îndreptat gîndurile spre cel repre-
zentat în fotografie.

La fel, icoana e în primul rînd aducerea amin-
te. Privim icoana nu cu gîndul la lemnul sau pînza 
din care e compusă, ci la ceea ce reprezintă. Ve-
dem o icoană cu Mîntuitorul şi ne gîndim la Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu tot ce ştim noi des-
pre El, nu despre icoana respectivă. Cînd ne ra-
portăm la ea în funcţie de momentul realizării ei, 
de pictorul care a făcut-o, atunci avem în vedere 
o operă de artă.

Cel care nu păstrează şi nu recunoaşte fo-
tografia copiilor, sau a părinţilor, sau a iubitului - 
poate să nesocotească icoana. Însă cum e posi-
bil să ţinem la loc de cinste fotografia fiilor noştri, 
dar să îndepărtăm icoana Dumnezeului nostru? 
Eu, una, recunosc că am strîns la piept fotografii. 
Cînd eram studentă în anul III, în Spania se 
născuse nepoata mea Antonia. Sora mea, Lo-
redana, mi-a trimis poze. Avea deja opt luni şi 
eu nu o văzusem niciodată. Dar ţineam poza ei 
la loc de cinste şi îmi era dor de ea. Eram con-
vinsă că Antonia există şi eram convinsă că bebeluşul 
din poză e Antonia, deşi eu nu o văzusem niciodată. 
Mă uitam la poză şi mă gîndeam la Antonia. La fel e 
şi icoana. Ştiu că Dumnezeul meu este, chiar dacă eu 
nu l-am văzut. Mă uit la poză şi mă gîndesc la El.

Moni Stănilă
Sursa: www.timpul.md

PriMa icoană a dat-o 
înşuşi Mîntuitorul HriStoS

Regele Edesei pe nume Abgar, suferea de lepră, 
o boală care nu putea fi tratată de medicii acelui timp. 
Auzind că Iisus făcea multe semne şi minuni, tămădu-
ia toată boala şi neputinţa în popor, a trimis pe vesti-
tul său pictor Anania cu o scrisoare în care Îl ruga să 
vină la Edesa ca să-l vindece, iar în caz că nu putea 
veni, pictorul a primit poruncă să-I picteze chipul şi 

apoi ştergîndu-Se cu o pînză, pe ea s-au imprimat trăsăturile 
chipului Său. Mîntuitorul a dat pictorului pînza cu chipul Său 
nefăcut de mînă omenească şi i-a spus că ea îl va ajuta pe 
regele său. Anania a dus-o regelui. Cînd a primit chipul nefă-
cut de mînă omenească, regele Abgar s-a închinat înaintea 
lui, s-a rugat cu credinţă şi nădejde şi imediat s-a vindecat 
de lepră. După această minune petrecută cu sine regele a 
poruncit ca toţi idolii din cetate să fie distruşi, iar supuşii săi 
să se închine doar pînzei-icoane cu chipul nefăcut de mînă 
omenească a Mîntuitorului (numită şi Sfînta Mahramă). După 
moartea şi învierea Mîntuitorului Hristos, la Edesa a venit Sf. 
Apostol Tadeu, care l-a învăţat pe rege şi pe supuşii lui cre-
dinţa creştină. Aceştia s-au botezat cu toţii, asfel încît Regatul 
Edesei a ajuns să fie primul stat creştin.

Deoarece creştinii din Edesa, apoi şi din alte părţi doreau să 
aibă în bisericile şi casele lor Sf. Mahramă, au început să se facă 
cópii. Astfel Sf. Mahramă sau chipul nefăcut de mînă omenească 
a Mîntuitorului este fundamentul tuturor icoanelor ortodoxe. 

dumitru darmancev, profesor de religie

icoana eSte o fereaStră Prin care ni Se 
deScoPeră duMnezeirea

Icoana este o reprezentare a lumii spirituale, ne-
văzute, cu ajutorul elementelor materiale, lumeşti, un 
mijloc de întîlnire a omului cu Dumnezeu. Uitîndu-se la 

icoană, privirea creştinului se îndreap-
tă in mod spiritual spre Hristos, tot aşa 
cum mama, privind fotografia fiului ei, 
vorbeşte cu el, deşi ea nu confundă fo-
tografia fiului cu fiul însuşi, căci fotogra-
fia unui om nu este identică cu omul, 
deoarece fotografia reprezintă numai 
forma corpului, nu şi puterile sufletului, 
căci imaginea fotografică nu gîndeşte, 
nu vorbeşte şi nici nu simte.

Icoana este chipul sau reprezen-
tarea pentru ochii noştrii a unei fiinţe 
existente în mod real, adică a adevă-
ratului Dumnezeu, a Fiului Său, Iisus 
Hristos, a Maicii Domnului, a unor 
sfinţi sau a unui moment din viaţa 
acestora.

Biserica ne învaţă că nu se cinsteşte 
materialul sau culorile din care sunt fă-
cute icoanele, ci persoana al cărei chip 
este zugrăvit sau înfăţişat în icoană. 

Icoana este o punte care uneşte 
lumea văzută cu cea nevăzută. Cînd 
stăm în faţa unei icoane ne închinăm de 
fapt lui Dumnezeu, căci rostim: ”Doam-
ne, ajută-mă!; Doamne, iartă-mă!”. Nu 
zicem nici decum „Icoană, ajută-mă!; 
Icoană, iartă-mă!”.

Prin sfinţire, icoana devine un obiect 
sfinţit, obiect de cult, care are altă des-
tinaţie decît materialul obişnuit care era 
înainte de acest act sfinţitor. De aceea 
îngenunchem înaintea icoanei, ne în-

chinăm şi o sărutăm, fiindcă ea este purtătoare de har 
şi de sfinţenie.

Nu orice reprezentare religioasă pe care o găsim 
la îndemînă poate servi drept icoană ortodoxă. Există 
astăzi o invazie de reprezentări religioase, de factu-
ră catolică, străine de duhul autentic şi tradiţional al 
icoanei ortodoxe. Reprezentări de pictură realistă, cu 
diferite becuşoare, scene care înfăţisează frumuseţea 
fizică, sentimentalismul dulceag al adorării pruncului 
Iisus de către Iosif şi Sfînta Fecioară Maria, tablouri 
care exprimă dogma adorării inimii lui Iisus, străine 
de învăţătura ortodoxă şi care nu au nimic comun 
cu iconografia ortodoxă, unde accentul se pune, în 
primul rînd, pe caracterul simbolic al icoanelor. Este 
foarte bine să ne străduim ca reprezentările religioa-
se să păstreze tradiţia nealterată a stilului bizantin, 
propriu Ortodoxiei.

Maria Muravschi, profesoare de religie

să-l aducă regelui. Mîntuitorul nu putea merge la Edesa, de 
aceea pictorul s-a apucat să facă tabloul. Deşi era un pictor 
talentat şi cu experienţă, cît nu se chinuia nu-L putea picta pe 
Mîntuitorul. Văzînd Iisus că pictorul Anania tot se muncea să-I 
facă portretul, dar nu reuşea, a cerut apă, s-a spălat pe faţă, 
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Sfântul Mare Mucenic şi 
tăMăduitor PanteliMon

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

În zadar au chemat doctorii pe zeii lor, cerându-le 
vindecarea bolnavului. Atunci împăratul a zis, râzând:

- Pantoleon, fă sănătos pe omul acesta!
Sfântul s-a apropiat de patul bolnavului şi, ridicân-

du-şi ochii spre cer, a început a se ruga, zicând:
- În numele Domnului nostru Iisus Hristos, scoală-

te şi fii sănătos!
Slăbănogul, sculându-se, s-a făcut sănătos cu 

tot tru pul şi umbla bucurându-se. Mulţi au crezut în 
Hristos văzând minunea. Dar împăratul a spus lui 
Pantelimon:

- Pantoleon, jertfeşte zeilor, ca să nu piei în deşert!
- Toţi cei ce au murit pentru Hristos n-au pierit, ci 

au viaţă veşnică!
Atunci împăratul, în orbirea lui, a poruncit să-l tortu-

reze până ce se va lepăda de Hristos şi va jert fi zeilor. 
Grele munci îndura Pantelimon şi se ruga: „Doamne 
Iisuse Hristoase, ajută-mi în ceasul acesta şi dă-mi răb-
dare să pot îndura muncile cele grele!” Atunci i s-a ară-
tat preotul Ermolae, şi i-a spus:

- Nu te teme! Eu sunt cu tine!
În clipa aceea, cei ce-l torturau au căzut morţi şi 

lumânările s-au stins. Ostaşii l-au dus, înspăimântaţi, 
în faţa împăratului.

- Care este puterea vrăjii tale? l-a întrebat împăratul.
- Vraja mea este Hristos!
- Ce vei face, de voi pune cazne şi mai mari asu pra ta?
- Oricât de mari ar fi caznele, puterea lui Hristos va fi mai 

mare. Şi răbdând mai mult pentru Hristos, voi primi răsplătiri 
şi mai mari.

Atunci împăratul a poruncit să fie aruncat într-un cazan cu 
plumb topit.

Văzând ce-l aşteaptă, Pantelimon a spus:
- Auzi, Doamne, glasul meu! Scoate sufletul meu din cursa 

vrăjmaşului!
Şi iarăşi Dumnezeu i s-a arătat, preotul Ermolae, l-a luat 

de mână şi au intrat împreună în cazan. Pe loc plumbul s-a 
răcit, focul s-a stins şi mucenicul cânta: „Eu către Dumnezeu 
am strigat şi Domnul m-a auzit pe mine...”

Apoi au vrut să-l arunce în mare, dar Pantelimon mergea 
pe ape ca pe uscat; l-au aruncat fiarelor, şi acestea îi lin-
geau picioarele ca nişte câini credincioşi. Aşa că l-au închis 
în temniţă, iar fiarele au fost ucise. Au pregătit o roată plină 
de piroane, în care să tragă pe mucenic. Dar când s-au apro-
piat de roată, aceas ta s-a sfărâmat în bucăţi. L-au scos apoi 
în afara cetă ţii şi l-au legat de un măslin. Când s-a apropiat 
călăul să-l decapiteze, lama săbiei s-a făcut ca ceara. Au 
ve nit mai mulţi oşteni, care au putut tăia capul sfântu lui doar 
atunci când acesta le-a cerut-o. În clipa tăierii capului, măs-
linul s-a umplut de rod de la poale până la vârf. Toţi cei care 
au fost de faţă au crezut atunci în Hristos.

Auzind împăratul minunile acestea, a poruncit să ardă 
trupul mucenicului dimpreună cu măslinul. Aşa au făcut, dar 
trupul n-a fost vătămat de foc, iar credin cioşii l-au îngropat 
într-un sat. Amin.

De  ce  creştinii  ortoDocşi  cinstesc  sfintele  icoane?

BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA
CENTRUL DE PELERINAJ „PELERINUL ORTODOX”   

PELERINAJE LA LOCURILE SFINTE -  2012

1. ŢARA SFÂNTĂ (Ierusalim, Betleem, Ierihon, 
Nazaret etc.) 16-23 august; 12-19 septembrie 
(econom); 19-26 noiembrie;

2. ŢARA SFÂNTĂ ŞI EGIPT (Ierusalim, Betleem, Naza-
ret, Sinai)  9-17 octombrie; 2-9 decembrie;

3. MUNTELE ATHOS 2-8 septembrie; 3-9 noiembrie;
4. GRECIA  30 septembrie – 9 octombrie;
5. RUSIA (cercul de aur) 22 iulie – 2 august; 21-31 

octombrie;
6. RUSIA (Moscova, S.Peterburg, Diveevo…) 12-22 

august;
7. RUSIA (Moscova, S.Peterburg, Valaam…) 2-12 

septembrie;
8. KIEV 20-23 iulie; 24-27 august; 21-24 septembrie; 

19-22 octombrie; 16-19 noembrie;
9. ODESA 29 iulie; 26 august; 30 septembrie; 28 oc-

tombrie;
10. POCEAEV în fiecare lună;
11. CRIMEEA 18 -22 iulie; 23-27 august.

Infomatii la tel: 022-92-52-88; 022-56-25-51; 0795-45-209.
Adresa: str. Ciuflea 12 (sediul centrului de pelerinaj).


