
   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.
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NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL
Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un 

preot cu numele Zaharia din ceata preoţească 
a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui 
Aaron şi se numea Elisabeta. Şi erau amândoi 
drepţi înaintea lui Dumnezeu, umblând 
fără prihană în toate poruncile şi rânduielile 
Domnului. Dar nu aveau nici un copil, 
deoarece Elisabeta era stearpă şi amândoi erau 
înaintaţi în zilele lor. Şi pe când Zaharia slujea 
înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii 
sale, a ieşit la sorţi, după obiceiul preoţiei, 
să tămâieze intrând în templul Domnului. 
Iar toată mulţimea poporului, în ceasul 
tămâierii, era afară şi se ruga. Şi i s-a arătat 
îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului 
tămâierii. Şi văzându-l, Zaharia s-a tulburat şi 
frică a căzut peste el. Iar îngerul a zis către el: 
Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta 
a fost ascultată şi Elisabeta, femeia ta, îţi va 
naşte un fiu şi-l vei numi Ioan. Şi bucurie şi 
veselie vei avea şi, de naşterea lui, mulţi se vor 
bucura. Căci va fi mare înaintea Domnului; 
nu va bea vin, nici altă băutură ameţitoare şi 
încă din pântecele mamei sale se va umple 
de Duhul Sfânt. Şi pe mulţi din fiii lui Israel 
îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Şi 
va merge înaintea Lui cu duhul şi puterea 
lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre 
copii şi pe cei neascultători la înţelepciunea 

La ce omului din zilele noastre îi foloseşte Biseri-
ca? Este posibil să avem viaţă duhovnicească trăind 
şi lucrând în ritmul accelarat al megapolisului? Are Bi-
serica o recetă pentru crearea unei societăţi cinstite 
şi prospere? Ce atitudine să luăm faţă de publicaţii-
le scandaloase în mass-media împotriva Bisericii? În 
ajunul Învierii Domnului revista moscovită „Foma” a 
adresat aceste întrebări Întâistătătorului Bisericii Ruse 
Patriarhului Kiril. 

- Sanctitatea Voastră, în zilele de Paşti în Biserică se vor-
beşte mult despre bucurie, dar când cobori în metrou, adesea 
întâlneşti feţe triste, îngrijorate…. De ce în viaţa noastră este 
atât de puţină bucurie? Şi ce să facem cu această stare? 

- Atunci când o persoană alege o cale greşită în viaţă, în 
adâncul sufletului său deja arde o „luminiţă roşie de alarmă”, 
omul simte o nelinişte. Oamenii încearcă să înăbuşe într-un fel 
acest semnal – şi de multe ori fac doar mai rău. Cuvântul lui 
Dumnezeu spune că, atâta timp cât rămânem în răutate, nu 
vom avea pace interioară. Dar ne putem şi schimba viaţa – nu 
singuri, ci cu ajutorul lui Dumnezeu, alegând calea cea dreaptă. 
Bucuria şi pacea în suflet vin atunci când ne punem nădejdea 
în Dumnezeu şi facem voia Lui. 

- Dar aceasta presupune îndreptarea omului către Biserică. 
De ce are nevoie omul din zilele noastre de Biserică? 

- Dar de ce în general are nevoie de viaţă omul din zilele 
noastre? La urma urmei, orice “de ce” implică un scop oareca-
re. De ce am nevoie de o navă? – Pentru a trece oceanul. De 
ce am nevoie de cunoştinţe şi abilităţi? – Pentru a atinge care-
va scopuri. Dar pentru ce să ating aceste scopuri? Merită oare 
ele efortul nostru? Care este scopul în general al vieţii umane? 
Hristos a întemeiat Biserica, pentru ca în ea să ne descopere 
sensul şi scopul existenţei noastre: de ce suntem aici, la ce 

drepţilor, ca să gătească Domnului un popor 
pregătit. Şi a zis Zaharia către înger: După ce 
voi cunoaşte aceasta? Căci eu sunt bătrân şi 
femeia mea înaintată în zilele ei. Şi îngerul, 
răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stă 
înaintea lui Dumnezeu. Şi am fost trimis să 
grăiesc către tine şi să-ţi binevestesc acestea. 
Şi iată vei fi mut şi nu vei putea să vorbeşti 
până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai 
crezut în cuvintele mele, care se vor împlini 
la timpul lor. Şi poporul aştepta pe Zaharia 
şi se mira că întârzie în templu. Şi ieşind, nu 
putea să vorbească. Şi ei au înţeles că a văzut 
vedenie în templu; şi el le făcea semne şi a 
rămas mut. Şi când s-au împlinit zilele slujirii 
lui la templu, s-a dus la casa sa. Iar după aceste 
zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit şi cinci 
luni s-a tăinuit pe sine, zicând: Că aşa mi-a 
făcut mie Domnul în zilele în care a socotit 
să ridice dintre oameni ocara mea. Şi după 
ce s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a 
născut un fiu. Şi au auzit vecinii şi rudele ei 
că Domnul a mărit mila Sa faţă de ea şi se 
bucurau împreună cu ea. Iar când a fost în 
ziua a opta, au venit să taie împrejur pruncul 
şi-l numeau Zaharia, după numele tatălui său. 
Şi răspunzând, mama lui a zis: Nu! Ci se va 
chema Ioan. Şi au zis către ea: Nimeni din 
rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta. Şi 

au făcut semn tatălui său cum ar vrea el să fie 
numit. Şi cerând o tăbliţă, el a scris, zicând: 
Ioan este numele lui. Şi toţi s-au mirat. Şi 
îndată i s-a deschis gura şi limba şi vorbea, 
binecuvântând pe Dumnezeu. Şi frica i-a 
cuprins pe toţi care locuiau împrejurul lor; 
şi în tot ţinutul muntos al Iudeii s-au vestit 
toate aceste cuvinte. Şi toţi care le auzeau le 
puneau la inimă, zicând: Ce va fi, oare, acest 
copil? Căci mâna Domnului era cu el. Şi 
Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duh Sfânt şi a 
proorocit, zicând: Binecuvântat este Domnul 
Dumnezeul lui Israel, că a cercetat şi a făcut 
răscumpărare poporului Său; Şi ne-a ridicat 
putere de mântuire în casa lui David, slujitorul 
Său, Precum a grăit prin gura sfinţilor Săi 
prooroci din veac; Mântuire de vrăjmaşii 
noştri şi din mâna tuturor celor ce ne urăsc pe 
noi. Şi să facă milă cu părinţii noştri, ca ei să-
şi aducă aminte de legământul Său cel sfânt; 
De jurământul cu care S-a jurat către Avraam, 
părintele nostru, Ca, fiind izbăviţi din mâna 
vrăjmaşilor, să ne dea nouă fără frică, Să-I 
slujim în sfinţenie şi în dreptate, înaintea 
feţei Sale, în toate zilele vieţii noastre. Iar tu, 
pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei 
chema, că vei merge înaintea feţei Domnului, 
ca să găteşti căile Lui, Să dai poporului Său 
cunoştinţa mântuirii întru iertarea păcatelor 

VIAŢA DUHOVNICEASCĂ – NU ESTE UN HOBBY 
DE CARE NE PUTEM OCUPA ÎN TIMPUL LIBER

putem spera şi ce ar trebui să facem. Şi El ne descoperă că am 
fost creaţi pentru viaţa veşnică şi binecuvântată, că aceste câteva 
decenii din călătoria noastră pe pământ – sunt un moment foarte 
important de pregătire pentru eternitate, când şi vom culege roade-
le muncii pe care am făcut-o aici, pe pământ. Şi această veşnicie 
poate fi plină de bucurie şi fericire, şi poate, din păcate, să nu fie 
aşa. Şi Biserica a fost creată de Dumnezeu cu unicul scop – mân-
tuirea veşnică a oamenilor. Când cineva înţelege acest lucru, când 
el tinde către mântuire, întreaga sa viaţă pământească se schimbă: 
beţivii îşi recunosc viciile lor, infractorii devin cetăţeni cinstiţi, oame-
nii trişti şi descurajaţi îşi recapătă speranţa şi puterea. Omul care 
crede în mântuire şi Hristos, poate cu răbdare, cu speranţă să ducă 
ceea ce altul nu poate, pentru că el vede în faţa sa perspectivele 
eterne,   nu cele temporare. Omul devine altul, se schimbă sistemul 
său de valori. Omul găseşte adevăratul scop şi adevărata bucurie 
din viaţa sa. Ceea ce credea important, valoros, pentru care era 
dispus să facă orice, chiar şi o crimă, devine ceva inutil şi lipsit de 
sens. Dumnezeu l-a creat pe om pentru bucuria infinită şi fericire. 
Trebuie să ţinem minte acest lucru.

- Adesea oamenii spun că este mai important să faci fapte bune, 
decât să mergi la biserică, să participi la slujbe, să te rogi, să post-
eşti… Ce să le răspundem ? 

- Începeţi să faceţi fapte bune cu adevărat. Nu doar să dai un 
bănuţ o dată pe an, căci un bănuţ îl poate dona şi o persoană nu 
prea bună. Dar să trăieşti întreaga viaţă în fapte bune este o realizare 
deosebită, ceva adesea imposibil de realizat. Încercaţi în fiecare zi 
să procedaţi corect, să faceţi doar ceea ce nu contravine conştiinţei 
şi veţi vedea că nu vă reuşeşte, că aveţi nevoie de ajutorul lui Dum-
nezeu. Doar Hristos nu este doar Învăţătorul care ne arată cum să 
trăim. El este Mântuitorul, care prin moartea şi învierea Sa transmite 
harul Său, singurul care poate schimba vieţile noastre. Aşa cum ne 
spune Biblia: „Căci în har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu 
e de la voi: este darul lui Dumnezeu. Nu din fapte, ca să nu se laude 
nimeni” (Efeseni 2, 8-9). Biserica lui Dumnezeu este o comunitate de 
oameni care împărtăşesc aceeaşi credinţă, se roagă împreună, şi cel 
mai important, săvârşesc Taina Împărtăşaniei, aşa cum Hristos în-
suşi ne-a poruncit în Evanghelie. Şi Biblia ne spune un lucru uimitor: 
Biserica, în care se săvârşeşte Împărtăşania este Trupul lui Hristos, 
în care e viaţa lui Hristos. Refuzând comunicarea cu Biserica, partici-
parea la Împărtăşanie – renunţi la această viaţă. Însuşi Dumnezeu în 
Evanghelie ne spune – că dacă nu ne împărtăşim cu Sfintele Taine, 
nu vom avea viaţă veşnică (Ioan 6, 54). 

lor, Prin milostivirea milei Dumnezeului 
nostru, cu care ne-a cercetat pe noi Răsăritul 
cel de Sus, Ca să lumineze pe cei care şed 
în întuneric şi în umbra morţii şi să îndrepte 
picioarele noastre pe calea păcii. Iar copilul 
creştea şi se întărea cu duhul. Şi a fost în 
pustie până în ziua arătării lui către Israel.

(Luca 1, 5-25, 57-80)
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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

Luni, 15 aprilie, 2013, în  incinta Gimnaziului Iz-
biste a fost organizat  seminarul teoretico-practic 
pentru profesorii de religie cu subiectul: – “Strate-
gii didactice interactive de predare, învăţare şi eva-
luare a religiei în scoală”.

La seminar au fost prezenţi dl V. Soltanici, direc-
tor general al Direcţiei Educaţie din raionul Criu-
leni, dna Emilia Bradiştean, metodistă la Centru 
Metodic al de Criuleni, prot. mitr. Nicolae Ciobanu, 
metodist al raionului Criuleni pentru disciplina Re-
ligia, prot. Alexei Boieniuc, şef al Departamentului 
Studii al Mitopoliei Moldovei, prot. Dumtru Tolico, 
metodist, lector la Academia Teologică, dna Angela 
Levinţa, şef al Cabinetului Metodic al Mitropoliei 
Moldovei, preoţi şi profesori de religie din raion.

La 1 iunie a.c., în incinta bisericii 
“Minunea Sf. Arhanghel Mihail” 
din s. Cruglic, r-nul Criuleni a 
avut loc deschiderea oficială a 
Şcolii de Pictură “Bunăvoinţa”.
Cercul este condus de către 
dna Lilia Cazacu, profesoară de 
pictura din cadrul Şcolilor de 
Artă Criuleni şi Cruglic.
Acesta este unul din cele 14 astfel 
de ateliere înfiinţate pe lângă 
bisericile din ţară.

Realizarea acestui proiect ambiţios a fost posibilă datorită colaborării dintre 
Departamentul Cultură al Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove şi 
Compania “Art Atribut”, care a oferit un sprijin material esenţial pentru 
asigurarea şcolilor cu ustensilele necesare.
Această frumoasă realizare este doar începutul unei activităţi fructuoase de 
lungă durată care va descoperi noi talente în domeniul artei plastice.

Agenda seminarului a fost 
destul de amplă. Cu un cuvânt de 
salut către participanţi s-a adre-
sat dna Natalia Liubaş-Verdeş, 
directoarea gimnaziului, care a 
şi prezentat instituţia. După care 
a urmat prezentarea discipli-
nei Religia de către prot. Victor 
Gangan, profesor de religie cu o 
lecţie publică în clasa VIII-a cu 
subiectul: ”Postul – împărţire şi 
importanţă”.

A urmat autoanaliza lecţiei, 
reflecţii pe marginea orei preda-
te. După care auzul participanţilor la seminar a fost încân-
tat de melodiile duhovniceşti ale corului gimnaziului „În-
geraşii”, condus de dirijorul Galina Arsenii. S-a continuat 
cu Atelierul didactic, la care a fost prezentat de către prot. 
Dumitru Tolico discursul: ”Srategii didactice interactive 
de predare/învăţare a religiei. Învăţarea problematizată 
în contextul formării competenţelor şcolare’’. Iar  pr. dr. 
Grigore Costin şi-a expus discursul: ”Desfăşurarea meto-
dică a lecţiei de religie: Evocarea”.

Au urmat schimburi de experienţă, discuţii. Au fost ex-
puse mai multe idei pe marginea lecţiei, succese şi nea-
junse, printre alte menţionându-se de către dna Levinţa 
că ’’lecţia de religie trebuie să fie o trăire“.

Cu un cuvânt de salut a venit şi dl V. Soltanici, care a rela-
tat că acest seminar este primul de acest gen în raion, men-

SEMINAR DE FORMARE 
A PROFESORILOR DE RELIGIE

ţionând că din 33 de şcoli din raion în 18 se predă 
religia. Conform calculelor estimate în raionul Criu-
leni fiecare al 4-lea elev studiază religia. A mulţumit 
mult pentru acest început şi ne-a dorit să avem o 
continuitate în viitor, iar pentru cadrul didactic -  un 
exemplu tot ce s-a petrecut aici la Izbiste; la fel a re-
latat că importanţa religiei este majoră, deoarece 
pune în capul mesei înaltele valori creştine.

Tot în cadrul seminarului au mai fost înaintate şi 
nişte doleanţe, precum ca în toate şcolile să fie ame-
najate cabinete de religie, să fie mai multe materiale 
didactice, să se facă mai multe activităţi extraşcola-
re, iar la final s-a hotărât ca aşa fel de seminare să 
se organizeze cât mai des, aducându-se mulţumiri 
deosebite organizatoriilor acestui seminar.

Maria Muravschi, profesoare de religie

SLUJITORI DIN PROTOPOPIATUL 
DE CRIUELNI ŞI DUBĂSARI AU FOST 
DECORAŢI DE CĂTRE ARHIPĂSTOR 

În seara Duminicii Sfintelor Paşti, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit 
Vladimir, înconjurat de un numeros sobor preoţesc, a oficiat la Ca-
tedrala Centrală din Chişinău slujba Vecerniei.

În timpul serviciului divin, mai mulţi slujitori au fost decoraţi de 
către Arhipăstor pentru aportul adus la propăşirea Credinţei şi a Bi-
sericii, printre care: Pr. Igor Munteanu a fost decorat cu dreptul de 
a purta camilafcă şi cruce de aur; Pr. Veaceslav Ceban a fost ridicat 
la rângul de protoiereu şi dreptul de a purta paliţă şi Prot. Andrei 
Iaţco a fost decorat cu dreptul de a purta paliţă.

Felicitând slujitorii şi enoriaşii cu ocazia praznicului Învierii Dom-
nului, Vlădica Vladimir a urat tuturor ca această sărbătoare să adu-
că armonie între semeni, pentru ca tot poporul binecredincios să se 
învrednicească de jertfa Mântuitorului de pe Cruce şi să se bucure 
de Înviere.

Secretarul Mitropolitan Prot. Mitr. Vadim Cheibaş a adresat o cor-
dială urare pascală Înalt Prea Sfinţiei Sale, urându-i Mitropolitului 
să conducă turma încredinţată cu aceiaşi cumpătare şi înţelepciu-
ne încă mulţi ani înainte, mulţumindu-i totodată din partea clerului 
pentru grija şi bunăvoinţa părintească.

La final, Vlădica Vladimir a adus copilaşilor prezenţi la serviciul 
divin daruri alese, după care a binecuvântat cu binecuvântări arhi-
ereşti bine-credincioasa adunare.

La Cruglic a fost inaugurată 
o Şcoală de Pictură
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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

Biserica  din  satul  Molovata
Din istoria bisericilor din protopopiat

Anul IX, Nr. 2, 2013

Satul Molovata a avut pe parcursul is-
toriei sale 3 biserici: biserica cu hramul 

,,Sfinţii Arhistratigi’’, din lemn – 1795; bise-
rica cu hramul ,,Sfântul Arhanghel Mihail’’, 
din piatră – 1842; biserica cu hramul ,,Naş-
terea Maicii Domnului’’ – 1912.

1. Din cele mai vechi documente biseri-
ceşti care s-au păstrat aflăm că pe teritoriul 
otcinei Molovata, care aparţinea mănăstirii 
ieşene Golia, a fost înălţată în 1795 o bise-
rică cu hramul Sfinţilor Arhistratigi „…din 
lemn, unsă cu lut”. Această biserică din 
lemn a funcţionat timp de aproximativ o 
jumătate de secol.

2. Prima biserică din piatră în satul Molo-
vata a fost construită în 1842 de către local-
nici: „Edificiul este din piatră, cu clopotniţă 
deasupra pridvorului, acoperişul din şindri-
lă. Are un singur prestol în cinstea Sfântului 
Arhanghel Mihail”.

„Edificiul este din piatră, cu clopotniţă 
deasupra pridvorului, acoperişul din tablă 
metalică, vopsit cu culoare verde. Este neîn-
căpătoare şi nu prea trainică; are doi contraforţi din 
piatră” /1880/.

Cea mai detaliată descriere a bisericii o găsim în-
tr-un document din 1902: „Biserica cu hramul Sfân-
tul Arhanghel Mihail a fost construită în 1842, dato-
rită străduinţei şi susţinerii financiare a enoriaşilor. 
Biserica este din piatră, cu clopotniţă tot din piatră 
deasupra pridvorului, acoperită cu tablă metalică, 
vopsită în culoarea verde cu vopsea pe bază de ulei, 
dar este neîncăpătoare pentru enoriaşi şi are, de 
asemenea, o crăpătură mare şi periculoasă, care se 
întinde de la altar până la uşa de la intrare, forma-
tă imediat atunci când biserica a fost construită, din 
cauza incompetenţei antreprenorului-constructor, 
care pentru a finisa înălţarea clopotniţei a întărit 
peretele crăpat cu doi contraforţi. Reeşind din toate 
acestea, clerul şi credincioşii din Molovata intenţio-
nează să înainteze un demers Direcţiei Eparhiale pen-
tru a cere suma capitalizată în valoare de 866 ruble 
35 copeici argint, pentru a lărgi clădirea bisericii, iar 
banii care nu ajung vor să-i ceară din fondul mănăsti-
resc, căci moşia satului Molovata aparţine de mănăs-
tirea ieşeană Golia. – Prestolul bisericii este sfinţit în 
cinstea Sfântului Arhanghel Mihail, ziua hramului se 
sărbătoreşte la 8 noiembrie. Locuitorii sărbătoresc 
ca zi de hram ziua de 8 septembrie – Naşterea Maicii 
Domnului”.

Necătând la starea nesatisfăcătoare a clădirii bi-
sericii (din punct de vedere al calităţii construcţiei), 
ea a funcţionat timp de 70 de ani.

3. La 14 ianuarie 1905 Consistoriul duhovnicesc 
din Chişinău a înaintat Secţiei Construcţii a Admi-
nistraţiei guberniale din Basarabia planul şi esti-

marea cheltuielilor (38 772 ruble 79 copeici) pentru 
construcţia unei noi biserici în satul Molovata. La 6 
februarie 1906 demersul înaintat a fost aprobat. Dar 
au apărut anumite disensiuni, căci marea majoritate 
a enoriaşilor cereau ca „…noua biserică să fie înălţată 
în centrul satului, lângă biserica veche şi nu la marginea 
localităţii aşa cum insistau o mică parte a localnicilor”. 
După toată probabilitatea, din cauza acestor disensi-
uni, construcţia noii biserici s-a tergiversat. Posibil şi 
din cauza lipsei de acoperire financiară.

La 8 ianuarie 1908 Consistoriul din nou a înaintat 
Secţiei Construcţii planul şi estimarea cheltuielilor (21 
047 ruble 26 copeici) pentru construcţia unei noi bi-
serici în satul Molovata. La 23 ianuarie 1908 demersul 
a fost aprobat.

Construcţia bisericii a început în 1910 şi s-a finali-
zat în toamna anului 1912. Supravegherea lucrărilor 
de construcţie a fost efectuată de arhitectul eparhial 
G. B. Cupcea. În total a fost cheltuită suma de 23 991 
ruble 69 copeici. Biserica a fost târnosită cu hramul în 
cinstea sărbătorii Naşterea Maicii Domnului.

În anii 1942-1943, exact peste 30 de ani de la finisa-
rea construcţiei a fost efectuată o reparaţie capitală 
a edificiului bisericii. Din partea statului au fost aloca-
te atunci 500 mii lei.

Preoţii
Despre preoţii care au slujit în biserica cu hramul 

,,Sfântul Arhanghel Mihail’’ în prima jumătate a se-
colului al XIX-lea (anii 1820-1840) s-au păstrat în do-
cumente doar numele lor: Braşevan, Ananii Portares-
cul, Petru Portarescul.

Despre preoţii care au slujit ulterior avem mai mul-
te date:

Din 1851 a slujit preotul Constantin Portarescul, 
născut în 1798, fiu de preot, la Semi-
nar nu a învăţat. La 26 martie 1813 
a fost numit pălămar la biserica din 
Molovata; la 14 iunie 1843 a fost hi-
rotonit diacon, apoi în 1851 a fost 
hirotonit preot pe seama aceleiaşi 
biserici.

În anii 1865-1876 a slujit preotul 
Constantin Curbet, născut în 1841, 
fiu de pălămar (tata – Ioan Curbet), a 
absolvit Seminarul teologic din Chişi-
nău. La 21 august 1865 a fost hiroto-
nit preot pe seama bisericii din Molo-
vata; la 16 octombrie 1873 a fost nu-
mit în calitate de ajutor al parohului 
bisericii din Molovata.

Din 1876 a slujit preotul Alexandru 
Cozac, născut în 1835, fiu de preot 

(tata – Nicolae Cozac), a absolvit Seminarul 
teologic din Chişinău. La 4 noiembrie 1859 a 
fost hirotonit în treapta de diacon, la 6 no-
iembrie 1859 a fost hirotonit în treapta de 
preot pe seama bisericii din Taraclia, judeţul 
Bender. La 28 septembrie 1862 a fost trans-
ferat la biserica din Vîşcăuţi; la 9 august 
1867 a fost transferat la biserica din Oxen-
tia, unde la 16 octombrie 1873 a fost numit 
ca paroh; la 28 ianuarie 1876 a fost transfe-
rat la biserica din Molovata; în anii 1871-1877 
a fost ajutor de protopop.

În anii 1880 a slujit preotul Fiodor Barbos.
În anii 1886-1908 a slujit preotul Petru Ig-

natiev, născut la 21 decembrie 1839 în satul 
Starceni, judeţul Soroca, fiu de preot (tata 
– Zaharia Ignatiev). A absolvit Seminarul te-
ologic din Chişinău în 1861. La 16 iunie 1862 a 
fost hirotonit în treapta de preot pe seama 
bisericii din Temeleuţi; la 24 iunie 1867 a fost 
numit ajutor de protopop al judeţului Soro-
ca, funcţie care a îndeplinit-o până în 1872; 
în 1874 a fost numit paroh al bisericii din 
Vascăuţi; la 9 noiembrie 1878 a fost numit 

în funcţia de protopop al judeţului Bălţi, pe care a 
îndeplinit-o până în 1886. La 22 septembrie 1886 a 
fost transferat la Molovata, la 23 septembrie 1886 
a fost numit în funcţia de protopop al judeţului Or-
hei. “Pentru meritele sale pe tărâm pastoral a fost 
decorat cu aprobarea Sfântului Sinod: la 1 iulie 1892 
cu dreptul de a purta cruce pectorală; la 14 mai 
1896 cu Ordinul Sfânta Ana, gr. III; la 6 mai 1902 cu 
Ordinul Sfânta Ana, gr. II.”.

În anii 1909-1917 a slujit preotul Petru Cernăuţan, 
născut la 25 iunie 1870 în satul Marcăuţi, judeţul Ho-
tin, fiu de preot (tata – Mina Cernăuţan), a absolvit 
Seminarul teologic din Chişinău. La 7 octombrie 
1891 a fost numit supraveghetor la Şcoala duhovni-
cească din Chişinău, în 1892 a fost numit învăţător 
al clasei pregătitoare. La 10 aprilie 1894 a fost hiro-
tonit în treapta de diacon, la 18 aprilie 1894 a fost 
hirotonit în treapta de preot pe seama bisericii din 
Ciuciuleni, judeţul Chişinău. În anii 1906-1909 a fost 
protopop al judeţului Chişinău. La 31 august 1909 
a fost transferat la Molovata. În aprilie 1917 slujea 
tot la Molovata, date ulterioare acestui an nu sunt.

Din 1924 a slujit preotul Ieremia Zahariev, născut 
la 1 mai 1867, a învăţat doar patru clase la Seminarul 
teologic din Chişinău, a activat ca pălămar. În 1898 
a fost hirotonit în treapta de preot pe seama bise-
ricii din Solniceni. În 1924 a fost numit la Molovata, 
în 1930 este numit paroh al aceleiaşi biserici. Tot în 
1930 pe lângă biserica din Molovata a fost numit în 
calitate de cleric preotul Trofim Suruceanu, născut 
în 1901, hirotonit preot pe seama mănăstirii Hirova.

În anii 1942-1944 a slujit ca paroh preotul Sime-
on Popovici, iar ca cleric preotul Andrei Budescu. 
În 1944 ambii s-au refugiat în România.

În anii 1946-1953 a slujit preotul Dumitru De-
limarschii, născut în 1894 în Hîrtopul Mic, judeţul 
Orhei, a absolvit şcoala de cântăreţi bisericeşti. În 
1946 a fost numit la biserica din Molovata. La 16 
iunie 1948 a înregistrat biserica, la acea vreme în 
Molovata se numărau 1024 de creştini ortodocşi. 
La 10 ianuarie 1953 a fost transferat la Opaci, raio-
nul Căuşeni.

La 3 februarie 1952 a fost numit la biserica din 
Molovata în calitate de paroh preotul Teoctist Pro-
copan (transferat de la biserica din Ţîbulevca, raio-
nul Dubăsari), cu deservirea bisericii din Oxentia.

Au urmat părintele Trofim Suruceanu (?) (1955-
1957), părintele Eugen (?) (1957-1962), părintele 
Ioan Daghi (1962-1967), părintele Gavriil Graur 
(1967-1972), părintele Grigore Mihalaş (1972-1978), 
părintele Andrei Iaţco (1978-2000). Din 2000 până 
în prezent slujeşte fiul părintelui Andrei – preotul 
Andrei Iaţco.



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 /

/ Continuare din nr. precedent /

Invitaţie la Festivalul Ortodox 
„Astăzi s-a născut Hristos”

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

Anul IX, Nr. 2, 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

DIN  ISTORIA  MARTORILOR  LUI  IEHOVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

În 1942 J.F. Rutherford a murit. 

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

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

Sfântul Ierarh Dosoftei 
Mitropolitul Moldovei

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

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

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

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

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

www.protopopiat-criuleni-dubasari.md
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VIAŢA DUHOVNICEASCĂ – NU ESTE UN HOBBY 
DE CARE NE PUTEM OCUPA ÎN TIMPUL LIBER

- Uneori aducându-ne exemple ale preoţilor nevrednici, 
ne întreabă ce ne pot învăţa aceste persoane?.

- Eu aş pune altfel întrebarea: dar ce vrem să învăţăm? 
La urma urmei nici un profesor bun sau unul rău nu îl pot 
învăţa nimic pe cel care nu vrea să înveţe. Când vrem să 
învăţăm ceva util, de exemplu, o meserie, o ştiinţă exactă 
sau o limbă străină – noi doar nu spunem că, iată există şi 
învăţători nu prea buni şi de aceea mai bine nici nu învăţ. 
Sau mai degrabă, spunem, dar numai în cazul în care nu 
dorim cu adevărat să învăţăm şi căutăm o scuză. Iar dacă 
dorim totuşi, atunci ne căutăm şi un învăţător bun. Aşa e şi 
în viaţa duhovnicească, dacă vrem să învăţăm adevărata 
credinţă şi viaţa virtuoasă, vom căuta preoţi vrednici şi vă 
asigur că ei sunt majoritatea. Astăzi, prin Internet se răs-
pândesc unele ştiri despre “scandaluri”, iar prezentarea lor 
nu este doar una denaturată, de multe ori fiind o minciună 
pur şi simplu. Iar despre acei preoţi care sunt adevăraţii 
slujitori ai lui Dumnezeu, se scrie rareori, căci ei nu dau un 
motiv de scandal. Dar, în acelaşi timp, venind la Biserică, 
de cele mai multe ori vă veţi întâlni anume cu ei. Dar este 
important să subliniem şi alt moment. Preotul săvârşeşte 
Sfintele Taine nu prin puterea lui, ci prin puterea lui Dumne-
zeu, şi nicicând Dumnezeu nu-i va priva pe credincioşi de 
harul său pentru păcatele preotului. Dacă căutaţi iertarea 
păcatelor, ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu vă va da şi 
una şi alta, şi păcatele altor oameni nu pot împiedica acest 
lucru. 

- Cum un om din zilele noastre să găsească timp pen-
tru viaţa duhovnicească? 

- Pentru a face acest lucru, trebuie înţelese corect 
priorităţile, viaţa duhovnicească - nu este un hobby, nu e 
un divertisment, pentru care poate să ne ajungă sau nu 
timp. Aceasta este baza, temelia pe care construim toate 
celelalte. Când vă faceţi bagajele, faptul că vor încăpea 
sau nu toate lucrurile într-o valiză, nu depinde doar de 
cât de multe şi mari sunt ele, dar, de asemenea, şi de 
ordinea în care le veţi aranja. Când ne petrecem viaţa în 
agitaţie continuă, alergăm încoace şi încolo, şi chiar nu în-
ţelegem întotdeauna şi pentru ce, cu adevărat nu reuşim 
prea multe – şi suntem şi obosiţi peste măsură. Dacă ne 
începem ziua cu rugăciunea, ne punem fundamentul pe 
care toate se vor construi în ordinea corectă, aşa cum ni 
se spune şi în Sfânta Scriptură despre bărbatul cuviincios, 

toate câte vom face vor spori (Ps. 1, 3). De atât este importantă 
tradiţia bisericească a pravilei de rugăciune. Doar în fiecare di-
mineaţă şi în fiecare seară indiferent de dispoziţia noastră noi ne 
rugăm. Unui începător îi poate fi dificil să citească întreaga pravilă 
de rugăciune, dar este important ca cel puţin cinci minute pe zi 
să se consacre rugăciunii – şi veţi vedea cum viaţa începe să se 
schimbe. Cu cât mai mult timp veţi consacra rugăciunii, cu atât 
mai mult timp vă va rămâne pentru restul. Acest lucru poate părea 
surprinzător, dar aceasta este o experienţă a multor oameni. Dar 
şi în timpul zilei, se poate găsi întotdeauna un moment, cel puţin 
o jumătate de minut pentru a ne îndrepta gândul la Dumnezeu, a-I 
mulţumi pentru tot ce aţi întâlnit frumos şi bun în această zi, pen-
tru ai cere ajutor pentru sine şi pentru alte persoane în dificultăţi... 
Faptul că oamenii din zilele noastre sunt mereu ocupaţi, dar chiar 
şi împovăraţi de prea multe are loc şi în mare măsură pentru că 
ei puţin se roagă. 

- Pe mulţi oameni îi smintesc publicaţiile anti-bisericeşti în 
mass-media şi reţelele sociale, scandalurile în care au fost impli-
caţi unii preoţi. Ce atitudine ar trebui să avem faţă de ele? 

- Cei care au trecut prin perioada dictaturii ateiste – eu mi-o 
amintesc foarte bine – ştiu bine că şi atunci adversarii Bisericii, au 
folosit acelaşi set de metode. Preoţii, spun ei, sunt oameni lacomi, 
imorali, exploatează ignoranţa maselor întunecate… Deci nimic 
nou aici pentru noi nu este. Vremurile se schimbă, se schimbă 
steagurile sub care acţionează forţele anti-bisericeşti, dar nu se 
schimbă scopul lor. În toate timpurile – şi în cele mai vechi, şi în 
vremurile de persecuţie ateiste, şi acum – lupta este dată pentru 
un singur lucru: pentru sufletele nemuritoare ale oamenilor. Con-
flictul adevărat se desfăşoară la nivel spiritual, aşa cum a spus 
Dostoievskii, „diavolul se luptă cu Dumnezeu, şi câmpul de luptă 
- sunt inimile oamenilor” Acum, mulţi oameni se întorc la Hristos, 
vin în Bisericile lui Dumnezeu, şi se învrednicesc de Sfintele Tai-
ne. Şi cu cât mai mulţi oameni aleg calea mântuirii, cu atât mai 
puternice sunt strigătele forţelelor anti-bisericeşti – “Nu! Nu! Nu 
vă duceţi la biserică! Acolo toţi sunt mincinoşi, hoţi, adunători de 
averi!” Gândiţi-vă pe cine-l intimidează cel mai mult gândul că oa-
menii vor merge la Biserică, se vor întoarce la Dumnezeu, cine nu 
poate suporta astea?.. Mulţi mi-au relatat că anume campaniile 
anti-bisericeşti i-au ajutat să devină oamenii ai Bisericii: deoarece 
unele forţe puternice nu vor cu disperare să fim în Biserică, atunci 
este tocmai foarte important să fim în ea. Dacă sunt depuse atât 
de multe eforturi să ne împiedice să ne apropiem de Sfintele Tai-
ne, atunci este foarte important pentru viaţă să le primim. Acei 
care sunt implicaţi în atacurile împotriva Bisericii nu sunt de obicei 
conştienţi de faptul de cine sunt manipulaţi cu adevărat. Dar ar fi 
bine să mediteze la aceasta. 

- Oamenii adesea se plâng pe imoralitatea societăţii: 
peste tot îi întâlneşte lipsa onestităţii, corupţia, duritatea, 
cruzimea, indiferenţa… Cum Biserica poate ajuta pentru 
a schimba această situaţie? Şi ce le-aţi spune celor care 
reproşează Bisericii, că după douăzeci şi cinci de ani de li-
bertate religioasă societatea nu s-a eliberat de aceste rele? 

- Permiteţi-mi să vă readuc aminte unele din lucruri-
le evidente. Situaţia se schimbă atunci, când se schimbă 
oamenii. Iar oamenii se schimbă atunci, când doresc să 
se schimbe. Nu atunci când ei doresc să se schimbe alţii 
(altora le poţi reproşa şi impune tot felul de cereri – nu va 
duce la nimic), dar atunci când ei îşi dau seama că propriile 
căi le sunt greşite, propriile valori trebuie revizuite, propria 
morală are nevoie de corecţie. Aceşti oameni se întorc la 
Dumnezeu cu pocăinţă şi credinţă, şi vin la Biserică pen-
tru a găsi ajutor şi a-şi schimba propria viaţă. Este inutil 
să ne aşteptăm că alţi oameni, că societatea în întregime 
se va schimba, dacă noi nu vrem să ne schimbăm. Orice 
schimbări înspre bine încep doar de la om însuşi. Voi repe-
ta cuvintele mele, care cuiva nu i-au plăcut: dacă noi trăim 
greşit în propria familie, în sfera profesională, de ce atât 
de insistent cerem ca dreptatea să fie realizată undeva la 
un macronivel, la cel micro ea nu ar trebui să fie realizată? 
Oamenii se duc pe ei însăşi în capcană: fiecare cere să fie 
drept cu el vecinul, colegul, şeful, fără să încerce singur să 
fie cel neprihănit. Şi aici Biserica oferă posibilitatea de a 
vedea situaţia într-un mod diferit. Problema noastră princi-
pală – nu sunt păcatele altora, ci păcatele noastre. Amintiţi-
vă cum personajul din piesa “La fund” spune: “Fiecare om 
vrea ca vecinul său să aibă conştiinţă, dar vezi că numănui 
nu îi este avantajos să o aibă.” Este o concepţie materialis-
tă a omului, în care principalul eliment este de a-şi satisface 
nevoile materiale, realizarea propriilor dorinţe, şi aici este 
profitabil să fie înconjurat de oameni conştiincioşi, dar nu 
şi să fie unul asemenea. Şi de multe ori cererile adresate 
Bisericii aşa şi sună: “Făceţi ca vecinul meu să fie conştiin-
cios. Vreau ca să fiu înconjurat de oameni buni, cinstiţi. Şi 
totodată scutiţi-mă de sfaturile dvs. pentru mine”. Dar Bise-
rica vorbeşte despre Mântuitorul, care a venit să ne mântu-
iască pe noi de păcatele noastre. Pentru că nimeni nu va fi 
vreodată condamnat de Dumnezeu pentru păcatele altora. 
Nimeni nu va fi lipsit de viaţa veşnică din cauza defectelor 
altora. Să fii conştiincios, să eviţi răul, să faci bine, să urme-
ze poruncile lui Dumnezeu – acest lucru este important nu 
doar şi nu atât pentru vecin, dar este vital pentru noi înşine.

Sursa: foma.ru / ortodox.md Traducere Natalia Lozan

În ziua de 6 mai 2013, pe ma-
lul bătrânului Nistru, pe stadionul 
din s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criu-
leni, loc de o rară frumuseţe, 
s-a desfăşurat ediţia a XIII-a a 
festivalului  cântecelor şi obi-
ceiurilor pascale cu genericul 
“Hristos a înviat!” organizat  de 
secţia Cultură şi Turism Criuleni 
, primăria s. Dubăsarii Vechi în 
parteneriat cu Protopopiatul de 
Criuleni şi Dubăsari.

Aici au fost  amenajate nume-
roase expoziţii ale meşterilor 
populari din raion: dna Natalia 
Cangea, preşedintele Uniunii 
meşterilor populari din r-nul 
Criuleni - lucrări din fibre ve-
getale, dnele Alexandra Cula-

FESTIVALUL ORTODOX “HRISTOS A ÎNVIAT” 
S. DUBĂSARII VECHI, R-NUL CRIULENI

va, s.Oniţcani şi Victoria 
Antoci, s. Corjevo - diverse 
compoziţii din mergeluşe, 
dna Raisa Braguţa, or. Criu-
leni - o remarcabilă expoziţie 
de broderie, dna Natalia Tri-
colici – pictură, dna Liuba 
Țelic, s. Corjova, – broderie, 
dnele Zinaida Mazur şi Lidia 
Calancea, s. Bălăbăneşti - di-
verse produse de panificaţie, 
dna Aliona Cotorobai, or. 
Criuleni, – frivolite, dna Ale-
xandra Cangea, s. Maşcăuţi, – 
broderie, renumitul meşter 

Victor Pelin – prelucrarea artistică a lem-
nului, şcoala de arte din Dubăsarii Vechi – 
desene cu tematică religioasă etc.

Toate împrejurările au 
fost scăldate în dulcele 
melodii pascale, cu o de-
osebită stăruinţă inter-
pretate de formaţiunile 
folclorice tip-model din 
r-nul Criuleni, precum 
“Floarea dorului” din 
s. Ratuş, “Cavalerii ar-
moniei” din s. Boşcana, 
“Nemurelile” din s. 
Slobozia-Duşca, ”Răzeşii” 
din s. Maşcăuţi, “Mălean-
ca” şi colectivul de copii “Lăstăreii” din 
s. Bălăbăneşti alături de interpreta Jana 
Gherbovei, “Mărgăritarele” din s. Corjevo, 
“Șezătoarea” din or. Criuleni, colectivele 
de copii “Băştinaşii” din s. Hârtopul Mare 
şi s. Işnovăţ, formaţia folclorică “La stân-
că” şi ansamblul vocal de bărbaţi, precum 
şi copiii de la grădiniţa “Romaniţa” din s. 
Dubăsarii Vechi ş.a. De asemenea au evo-
luat în scenă corurile bisericeşti din satele 

Maşcăuţi, Izbişte şi Cocieri, or. Criu-
leni şi corul protopopiatului.

În cuvântul de încheere părintele 
Teodor Pelin, protopop de Dubăsari 
şi Criuleni a mulţumit călduros tu-
turor participanţilor şi în mod deo-
sebit organizatorilor, dnei Valentina 
Bobeico, şef al Secţiei Cultură şi Tu-
rism Criuleni şi primarului s. Dubă-
sarii Vechi, dlui Gheorghe Lungu. 

Toate colectivele participante 
au fost menţionate cu diplomă 
de participare şi trofeul festi-
valului, iar din partea protopo-
piatului au primit Pastorale şi 
icoane cu Învierea Domnului. 
Pentru toţi participanţii a fost 
pregătită o agapă frăţească.

De menţionat este faptul, că 
diferite manifestaţii legate de 
sărbătoarea Învierii Domnului 
au avut loc ulterior în sate-
le Hruşevo, Hârtopul Mare şi 
Coşniţa, r-nul Dubăsari.

www.protopopiat-criuleni-dubasari.md


