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Unul din marii nevoitori şi înnoitori ai monahismului 
ortodox din veacul al XVIII-lea a fost stareţul Paisie Velici-
covschi de la mănăstirea Neamţ. 

S-a născut în oraşul Poltava din Ucraina în ziua de 21 
decembrie 1722, primind la botez numele Petru. Era al 11-lea 
din cei 12 copii ai preotului Ioan, slujitor la catedrala din oraş 
şi al preotesei Irina. 

De tânăr a fost atras de viaţa monahală, deşi în vremea 
lui, din cauza situaţiei politice complicate în lumea ortodo-
xă, monahismul era într-o stare decăzută. În 1740, a intrat în 
mănăstirea Liubieţchi, pe Nipru, iar după trei luni în mănăs-
tirea Medvedovschi, în dreapta Niprului, afl ată pe atunci sub 
stăpânire polonă. Aici în 1741 a fost tuns rasofor, primind 
numele de Platon. Din pricina prigoanelor venite din partea 
catolicilor şi a uniţilor din regatul polon, tânărul rasofor se 
duce la Lavra Pecerska din Kiev. Cuprins de râvnă spre o via-
ţă duhovnicească mai înaltă, în 1742 şi-a îndreptat paşii spre 
ţările româneşti. A trăit vreo patru ani în schiturile Dălhăuţi, 
Trăisteni, Poiana Mărului şi Cârnu, situate la întorsura Car-
paţilor, sub munte, în fostul judeţ Râmnicul Sărat. Acolo a 
avut prilejul să cunoască pe schimonahii Vasile de la Poiana 
Mărului, Onufrie de la Cârnu şi alţi părinţi cu viaţă aleasă, 
care au contribuit la formarea lui sufl etească şi la întărirea 
dragostei lui faţă de rânduielile vieţii călugăreşti. După patru 
ani se îndreaptă spre Muntele Athos, în nădejdea că în această 
„grădină a Maicii Domnului”, sufl etul său va fi  răsplătit cu 
afl area unei atmosfere de înaltă vieţuire duhovnicescă. Spre 
regretul lui, a rămas dezamăgit, căci Athosul era atunci într-o 
stare tristă, cu mănăstiri robite de turci şi silite să se răscum-
pere cu mari sume de bani, multe din ele fi ind în stare de 
ruină, de neorânduială, cu călugări de neamuri felurite, care 
se învrăjbeau între ei. Platon rasoforul nu s-a descurajat însă, 
ci s-a aşezat într-o chilie în jurul mănăstirii Pantocrator. Pe la 
începutul anului 1750 a venit la Athos stareţul Vasile de la Po-
iana Mărului, care l-a călugărit, primind rânduiala „schimei 
mici”, dându-i numele de Paisie.

Ajungând pe o înaltă treaptă a desăvârşirii morale, mo-
nahul Paisie a început să fi e preţuit de fraţii săi de călugărie, 
încât, pe nesimţite s-au strâns ucenici în jurul lui. Curând nu-
mărul ucenicilor a sporit în aşa măsură, încât s-a simţit nevoia 
unui preot-duhovnic. În această situaţie, fraţii au stăruit pe 
lângă povăţuitorul lor să primească treapta preoţiei. Şi astfel, 
în anul 1758, Paisie a fost hirotonit preot (ieromonah) şi du-
hovnic de către un episcop cu numele Grigorie. Când numărul 
fraţilor a crescut şi mai mult, a cerut îngăduinţa ca să ridice un 
schit, cu hramul Sfântul Prooroc Ilie, tot pe moşia mănăstirii 
Pantocrator. Aici fraţii au zidit din temelie o biserică, 15 chilii 
şi alte clădiri trebuitoare. Paisie, considerat ca un „stareţ” al 
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CUVIOSUL STAREŢ PAISIE DE LA NEAMŢ
lor, a început aici revizuirea vechilor traduceri slave din scrie-
rile Sfi nţilor Părinţi şi mari asceţi, după originalul grecesc.

Lipsa de chilii pentru cei 64 de fraţi, ca şi neînţelegerile 
dintre monahii greci şi slavi, l-au făcut pe cuviosul Paisie să pă-
răsească Sfântul Munte în 1763 şi să se reîntoarcă în ţările ro-
mâneşti, pline de mănăstiri mari, vechi ctitorii ale evlavioşilor 
voievozi. Pentru început s-au aşezat în schitul Vărzăreşti, între 
Focşani şi Râmnicu Sărat. De aici s-au îndreptat spre Iaşi, unde 
au fost primiţi cu multă dragoste de mitropolitul Gavriil Cali-
machi, care le-a oferit mănăstirea Dragomirna, ctitoria mitro-
politului Anastasie Crimca, cu toate proprietăţile ei. Şi astfel, 
în anul 1763, la Dragomirna, care până atunci avea un număr 
neînsemnat de călugări, a început o viaţă nouă, de muncă şi de 
rugăciune. De îndată s-au îndreptat spre această nouă vatră de 
trăire duhovnicească noi vieţuitori, români, ucrainieni şi ruşi. 

Stareţul Paisie a întocmit un „aşezământ” (îndreptar) - un 
fel de regulament, în 28 de puncte, cu felurite rânduieli privi-
toare la viaţa monahală de aici. A introdus pravila folosită în 
schitul Sfântul Ilie, ale cărei îndatoriri de căpetenie erau: viaţa 
de obşte, ascultarea, smerenia, sărăcia, munca, slujbele după ti-
pic, respectarea rânduielilor călugăreşti, mărturisirea păcatelor 
şi altele. În acelaşi timp, stareţul a continuat traducerea unor 
scrieri ascetice din greceşte, în slavoneşte şi româneşte, ori a 
corectat traducerile vechi (din Sfi nţii Antonie cel Mare, Maca-
rie, Marcu Ascetul, Teodor Studitul, Pilotei Sinaitul, Grigorie 
Sinaitul, Simeon Noul Teolog şi alţii). El însuşi a întocmit o 
lucrare despre Rugăciunea minţii, în şase capitole.

Zilnic ţinea cuvântări în faţa obştei, într-o zi în româneş-
te, în alta în slavoneşte, dat fi ind numărul mare de călugări de 
origine slavă.

În 1775, însă, toată această frumoasă lucrare duhovniceas-
că şi culturală a luat sfârşit, căci în urma ocupării Moldovei de 
nord (Bucovina) de către imperiul austriac catolic, stareţul, cu 
întreaga obşte, au fost nevoiţi să părăsească Dragomirna. Cu 
încuviinţarea aceluiaşi mitropolit Gavriil Calimachi, cuviosul 
Paisie, cu 200 din cei 350 de fraţi, s-au aşezat la mănăstirea 
Secu, unde au fost chemaţi de egumenul Eftimie, cu tot sobo-
rul. S-a continuat şi aici pravila de la Dragomirna timp de patru 
ani, cu slujbe, cuvântări, mărturisirea păcatelor şi traduceri din 
operele marilor asceţi răsăriteni. Au fost zidite noi chilii pentru 
a putea fi  adăpostită şi obştea de la Dragomirna.

În anul 1779, la dorinţa domnului Constantin Moruzi, cu-
viosului Paisie i s-a încredinţat şi egumenia mănăstirii Neamţ, 
cea mai veche şi mai luminoasă vatră a monahismului din 
Moldova. Lăsând la Secu pe duhovnicul Ilarion, el, cu o parte 
din fraţi, s-a mutat la Neamţ. Şi aici a introdus aceleaşi rându-
ieli de viaţă pe care le trăise la Athos şi în cele două mănăstiri 
moldoveneşti, adică: viaţă de obşte, slujbe după tipic, predici, 

grijă pentru bolnavi, bă-
trâni şi călători, mărturisi-
rea gândurilor către părin-
ţii duhovniceşti, munca la 
câmp sau în diferite ateli-
ere. S-au ridicat noi chilii, 
o casă pentru oaspeţi şi un 
spital.

Numărul vieţuitorilor 
nemţeni s-a ridicat la 700, 
între care erau moldoveni, 
munteni, transilvăneni, 
ruşi, ucrainieni, beloruşi, 
greci, bulgari, sârbi şi chiar 
foşti necreştini trecuţi la 
Ortodoxie. S-au continu-
at şi aici traducerile din 
scrierile Sfi nţilor Părinţi şi 
ale marilor asceţi în limbi-
le română şi slavonă; s-a 
format chiar o adevărată 
„şcoală” de traducători. O 
traducere a Filocaliei, în 

slavo-rusă, întocmită de cuviosul Paisie, a apărut la Petersburg, 
în 1793. În felul acesta, prin strădaniile stareţului Paisie, mă-
năstirea Neamţ a devenit cel mai însemnat centru de cultură 
teologico-ascetică din ţările române.

Presimţindu-şi sfârşitul, cuviosul Paisie (ridicat în 1790 
la cinstea de arhimandrit) a început să-şi scrie viaţa, dar lu-
crarea a rămas neterminată, căci a trecut la cele veşnice la 15 
noiembrie 1794; a fost îngropat în biserica mare a mănăstirii 
Neamţ, unde i se vede şi azi mormântul.

Rânduielile introduse de stareţul Paisie în schitul Sfântul 
Ilie, dar mai ales în cele trei mănăstiri moldoveneşti pe care 
le-a cârmuit, au avut o infl uenţă binefăcătoare asupra altor 
mănăstiri şi schituri, nu numai din ţările româneşti, ci şi din 
Rusia. Ucenici de-ai săi - ucrainieni, ruşi şi beloruşi - pregătiţi 
de el pentru îndrumarea vieţii duhovniceşti, s-au răspândit în 
peste o sută de mănăstiri ruseşti, ducând pretutindeni acelaşi 
duh nou de viaţă spirituală (mănăstirile Valaam şi Solovăţ 
în nord, Alexandru Nevski în Petersburg, Optina în centrul 
Rusiei, Simonov şi Novospask în Moscova, Lavra Pecerska 
în Kiev, Noul Athos în Caucaz şi altele). Mişcarea spirituală 
„paisiană” a infl uenţat şi pe unii gânditori ruşi din veacul al 
XIX-lea. După cum era şi fi resc, infl uenţa paisiană, de asce-
tism şi cărturărie, a fost deosebit de puternică şi în mănăstirile 
Moldovei, învăţăturile şi rânduielile marelui părinte au fost 
introduse în primul rând prin ucenicii săi direcţi: Sofronie, 
urmaşul său la stăreţia Neamţului, Gherontie şi Dorotei, tra-
ducători din limba greacă, Onoriu, îngrijitorul bolniţelor, Pla-
ton, care i-a scris viaţa, ierodiaconul Ştefan, care a tradus din 
slavo-rusă Vieţile sfi nţilor, în 12 volume, ierodiaconul Grigo-
rie, viitor mitropolit al Ţării Româneşti, care a tradus zeci de 
lucrări teologice din greceşte şi alţii. În duhul lui cuviosului 
Paisie a trăit şi marele mitropolit al Moldovei Veniamin Cos-
tachi, deşi nu i-a fost ucenic direct. Toţi cei care au cercetat 
viaţa şi nevoinţele stareţului Paisie, l-au considerat ca un ade-
vărat „sfânt” sau „cuvios”. Din aceste motive, Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Ruse a procedat, în 1988, la canonizarea 
lui. Preoţii, călugării şi credincioşii români au de asemenea 
datoria de a-l cinsti, pentru că el a trăit peste trei decenii pe 
pământ românesc, unde şi-a desfăşurat bogata sa lucrare de 
reînnoire a monahismului ortodox de pretutindeni.  Mănăstirea Neamţ
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Adunarea ordinară a preoţilor din protopopiatul de 
Criuleni şi Dubăsari a avut loc pe data de 18 august 
2011 în biserica cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” din s. 
Hîrtopul Mic, r. Criuleni. 

La început a fost oficiată slujba Sf. Liturghii de 
către părintele paroh prot. Gheorghe Danilov, pă-
rintele 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 urmă-
toarele: pregătirea istoriei parohiilor din sa-
tele Bălţata, Dolinoe, Steţcani, Oxentea şi 
Molovata Veche; situaţia privind repartiza-
rea orelor opţionale de religie în şcolile din 
circumscripţie; rezultatele petrecerii festi-
valului ortodox cu genericul „Un trandafi r, 
o lumînare pentru Sfîntul Ştefan cel Mare”; 
diverse probleme din activitatea pastorală 
şi modalităţi de soluţionare a lor.

Adunarea a fost onorată de prezenţa dlui 
Vitalie Rotaru, preşedintele r. Criuleni, a 
dlui Tudor Malai, vicepreşedintele r. Criu-
leni, a dlui Ghenadie Gore, consilier al pre-
şedintelui r. Criuleni, a dlui Dumitru Roşca, 
primarul comunei Hîrtopul Mare şi a dlui 
Nicolae Smoleac, comisar al Comisariatu-
lui de Poliţie din Criuleni. Părintele proto-
pop prot. Teodor Pelin i-a felicitat călduros 

ADUNARE EXTRAORDINARĂ A PREOŢILOR 
DIN PROTOPOPIATUL DE CRIULENI ŞI DUBĂSARI

pe invitaţi cu ocazia alegerii sau numirii în înaltele funcţii 
din administraţia raionului Criuleni, dorindu-le mult succes 
şi înalte realizări pe tărîm profesional şi o cît mai strînsă şi 
fructuoasă conlucrare cu Biserica Ortodoxă. Au fost puse 
în discuţie diverse probleme din parohiile protopopiatului şi 
necesitatea stringentă de implicare a administraţiei raionale 
în soluţionarea unora din ele.

Adunarea s-a încheiat cu o agapă frăţească pregătită cu 
multă dragoste de creştinii satului Hîrtopul Mic.

Cor. NICA

SFINŢIREA COMPLEXULUI MEMORIAL DIN COCIERI

Sîmbătă, 6 august a.c., în satul 
Cocieri, r. Dubăsari a fost in-

augurat un deosebit Complex me-
morial în amintirea eroilor căzuţi la 
datorie în confl ictul transnistrean 
din 1992. 

Complexul memorial a fost sfi nţit 
de un sobor de preoţi în frunte cu 
prot. mitr. Vadim Cheibaş, secre-
tarul Mitropoliei Moldovei şi prot. 
mitr. Teodor Pelin, protopop al bi-
sericilor din raioanele Criuleni şi 
Dubăsari. Părintele secretar, prot. 
Vadim Cheibaş a menţionat: “Ast-
fel de complexe educă generaţiile ce 
vin din urmă, păstrînd o vie amint-
ire a tragicelor evenimente din is-
toria ţării noastre. Îmbucurător 
este faptul că acestea au elemente 
creştine, purtînd şi un mesaj religios. Complexul prezintă cîteva cruci şi un 
clopot, trezindu-ne nu doar amintirea, dar şi îndemnîndu-ne la rugăciune 
pentru cei care şi-au dat viaţa pentru liniştea celor din jur”.

Părintele paroh al bisericii cu hramul “Minunea Sf. Arhanghel Mihail” din 
localitate, preotul Iulian Pinteac ne-a comunicat: “Acest monument comem-
orativ este amplasat în preajma sfîntului lăcaş. Or, avem zile în an consa-
crate pomenirii eroilor. Vom săvîrşi parastase anume la acest complex pentru 
veşnica odihnă a celor care au căzut la datorie”.

La eveniment au participat ex-preşedintele Republicii Moldova dl Mircea 
Snegur, dl Marian Lupu, preşedinte al Parlamentului şi preşedinte interimar 
al Republicii Moldova, dl Vitalie Mărinuţă, ministrul Apărării, dl Alexei Roibu, 
ministrul Afacerilor Interne, dl Grigore Policinschi, preşedintele r. Dubăsari, 
dl Vitalie Rotaru, preşedintele r. Criuleni, generali, combatanţi, participanţi 
la confl ictul de pe Nistru, rudele celor căzuţi pe platoul Cocieri şi numeroşi 
invitaţi din întreaga ţară.

La 22 iulie a.c., cu ocazia împlinrii a 50 de ani 
din ziua naşterii şi pentru slujirea vrednică la al-
tarul Domnului, Prot. Vasile Enachi a fost deco-
rat de către ÎPS Mitropolit Vladimir cu medalia 
„Ştefan cel Mare şi Sfânt”. Cu această ocazie, Vlă-
dica Vladimir a urat părintelui Vasile ani mulţi, 
toţi sănătoşi, pentru a fi  şi în continuare un sluji-
tor bun al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Un trandafi r, o lumînare Un trandafi r, o lumînare 
pentru Sfîntul Ştefan cel Marepentru Sfîntul Ştefan cel Mare

Conform binecuvîntării ÎPS Mit-
ropolitului Vladimir, în toate eparhiile 
şi protopopiatele Mitropoliei Moldovei 
au fost organizate servicii divine şi 
manifestări culturale dedicate voievod-
ului Moldovei Sfîntul Ştefan cel Mare, 
prăznuit la 15 iulie.

A 7-a ediţie a festivalului ortodox 
“Un trandafi r, o lumînare pentru Sfîn-
tul Ştefan cel Mare” a fost găzduită de 
locuitorii satelor Drăsliceni şi Ratuş. 
Dimineaţa, în biserica cu hramul “Aco-
peremîntul Maicii Domnului” din s. 
Drăsliceni a fost ofi ciată slujba Sf. 
Liturghii de către părintele protopop 
prot. mitr. Teodor Pelin, părintele paroh 
prot. mitr. Dumitru Croitoru şi preoţii 
din circumscripţie, urmată de acatistul 
în cinstea Sfîntului Voievod.

Sărbătoarea a continuat în Căminul 
cultural din s. Ratuş, holul căruia a fost 
cu grijă amenajat cu expoziţii de cărţi 
consacrate vieţii şi activităţii marelui 
Voievod şi lucrări ale meşterilor popu-
lari din ţară, toate trezind un viu interes 
pentru spectatori.

Festivalul a început cu citirea unui 
extras din Tomos-ul de canonizare a 
Sfîntului, după care în scenă în rolul 
marelui Voievod a evoluat actorul Te-
atrului Mihai Eminescu din or. Chişinău 
dl Nicolae Darie, care a făcut să fi e 
auzite multe din mesajele Sfîntului: 
“Fraţilor, nu vă-nvrăjbiţi, că se bucură 
străinii şi-şi arătă colţii cîinii, se visează 
domni asinii. Fraţilor, nu vă-nvrăjbiţi! 
Fraţilor, nu vă trădaţi, că trădarea naşte 
ură, pune lacăte la gură şi ne strîmbă la 

făptură…” Au participat numeroase colective 
folclorice şi coruri bisericeşti din satele Crug-
lic, Izbişte, Jevreni, Criuleni, Măgdăceşti, 
Ratuş, Boşcana ş.a. care ne-au bucurat cu bo-
gate repertuare şi vestimentaţia aleasă.

Despre viaţa şi activitatea marelui Voievod, 
despre războaiele şi victoriile purtate de acesta, 
despre eforturile depuse pentru consolidarea 
statului moldav şi ctitorirea sfi ntelor locaşuri 
ortodoxe din ţară şi peste hotare au vorbit în 
faţa publicului spectator părintele protopop 
prot. mitr. Teodor Pelin, părintele prot. mitr. Ni-
colae Ciobanu, preşedintele Departamentului 
Mitropolitan Relaţii Culturale, dl Leonid Bujor, 
consilier al prim-ministrului Republicii Moldo-
va, dl Gheorghe Postică, viceministrul Culturii, 
dna Elena Frumosu, deputat în Parlamentui Re-
publicii Moldova, dna Valentina Bobeico, şef 
Direcţia Cultură şi Turism, Criuleni, dl Petru 
Buzu, primar de Drăsliceni, dna Eugenia Marin 
(mama Doinei Aldea-Teodorovici) ş.a.

La fi nal cu diplome arhiereşti au fost 
menţionate colectivul etnofolcloric “Ştefan 
Vodă” din s. Căpriana, r. Străşeni şi colecti-
vul folcloric cu titlul model “Şoimarii” din s. 
Ratuş, r. Criuleni.

Trofeele festivalului din partea Direcţiei 
Cultură şi Turism au revenit celor mai bune 
colective, iar din partea protopopului de 
Criuleni şi Dubăsari de cadouri comemora-
tive (icoane cu Sf. Ştefan cel Mare, literatură 
istorică şi duhovnicească, CD-uri cu cîntece 
patriotice) s-au învrednicit toţi participanţii 
la festival.

La sfîrşit toţi participanţii, cît şi spectato-
rii, în picioare cu lumînări aprinse, au cîntat 
“Cînd era să moară Ştefan…”. Pe ici-colea se 
puteau vedea sclipiri de lacrimi…
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Biserica  din  satul  Mălăieştii VechiBiserica  din  satul  Mălăieştii Vechi
Din istoria bisericilor din protopopiat

este integrat în planul dreptunghiular fără 
a se evidenţia cumva, fapt total necarac-
teristic pentru un locaş de cult ortodox). 

Clopotniţa este înălţată deasupra 
pridvorului cu un acoperiş foarte sim-
plu în patru scurgeri. În partea centrală, 
deasupra naosului se înalţă o mică tur-
lă, care are doar un rol decorativ.

În partea de sud a construcţiei avem 

o anexă construită după toată probabi-
litatea mai tîrziu, care serveşte în cali-
tate de plămarcă.

Nu se poate spune că din punct de 
vedere estetic arhitectura clădirii bise-
ricii ar produce careva impresii artisti-
ce deosebite, dar în acelaşi timp trebuie 
menţionat faptul, că biserica “Acope-
rămîntul Maicii Domnului” este foarte 

îngrijită. Rămîne doar să constatăm cu 
regret că biserici mult mai importan-
te ca monumente de arhitectură nu au 
parte de o aşa îngrijire cum o are clă-
direa bisericii “Acoperămîntul Maicii 
Domnului” din satul Mălăieştii-Vechi.

5. Primul preot al bisericii “Acope-
rămîntul Maicii Domnului”, care a slu-
jit în ea în toată perioada interbelică a 
fost părintele Vasile Trofi mov. S-a năs-
cut la 6 august 1891, a absolvit cinci 
clase a Seminarului teologic din Chişi-
nău, a fost hirotonit în treapta de preot 
în 1921 pe seama parohiei Valea-Trăis-
teni. În 1923 a fost transferat la biserica 
“Acoperămîntul Maicii Domnului” din 
satul Mălăieştii-Vechi. Din perioada de 
după 1944 avem puţine date. Ştim că a 
slujit preotul Vitalie Verdeş. S-a născut 
în 1904 în satul Pohrebea, r. Dubăsari, 
a absolvit două clase a Seminarului teo-
logic din Chişinău. A fost cîntăreţ (das-
căl) la biserica din Grigoriopol. La 10 
ianuarie 1947 a fost hirotonit în treapta 
de preot pe seama parohiei Mălăieşti. 
În vara aceluiaşi an a fost transferat la 
Dubăsarii Vechi cu obligaţiunea de a 
deservi satele Corjova şi Mălăieşti.

Nu se cunoaşte data închiderii bise-
ricii, dar din spusele bătrînilor biserica a 
fost parţial demolată cu buldozerul în anii 
1950. Piatra bisericii a fost utilizată la di-
ferite construcţii ale colhozului local. 

Abia în anii 1990 cînd în funcţia de 
paroh a fost numit preotul Andrei Pro-
dan, biserica a fost ridicată din ruini şi 
fi nisată în 1992. Părintele Andrei a slu-
jit la Mălăieşti pînă în 1998. În perioa-
da 1998-2006 parohia a fost păstorită 
de preotul Teodor Codiţă. În perioada 
2006-2007 a slujit preotul Valentin Ro-
dideal, iar din 2007 pînă în prezent pa-
roh sunt eu preotul Veaceslav Ceban.

 Pr. Veaceslav CEBAN

1. Din unele surse ofi ciale besericeşti 
publicate în anii 1930 afl ăm că biserica 
din piatră cu hramul “Acoperămîntul 
Maicii Domnului” din satul Mălăieştii, 
volostea Budeşti, plasa Lăpuşna a fost 
construită în 1924: “Malaeşti (comuna 
Budeşti), biserică cu hramul Acopere-
mintul Maicii Domnului, zidită la 1924, 
din piatră, sat alăturat Bălăbăneşti”.

2. În unele documente de arhivă şi 
anume în lista de inventariere din 1942-
1943  este o altă dată a construcţiei bi-
sericii – 1922: “Biserică Acoperimăntul 
M. Domnului – Una biserică construită 
din piatră în 1922, acoperită cu tablă 
de fi er zincat”. Din aceeaşi sursă afl ăm 
cînd a fost confecţionat şi instalat ico-
nostasul: “Una catapetiazmă de stejar 
nou construit în anul 1938-1939”.

3. Incoincidenţa de date privitoare la 
anul cînd a fost construită biserica din 
Mălăieşti poate fi  explicată probabil prin 
faptul că în 1922 clădirea era înălţată, 
dar lucrările de fi nisare şi de amenajare 
au mai durat pînă în 1924 cînd biserica 
a fost tîrnosită şi a început să funcţione-
ze. De aceea au şi apărut în diverse surse 
date diferte dar apropiate – 1922 şi 1924 
– despre timpul exact cînd a fost constru-
ită biserica, dar care după părerea noastră 
expusă mai sus nu se contrazic.

Ţinînd cont de faptul că parohia 
a fost constituită nu mai de vreme de 
1923 (atunci a fost numit un preot pa-
roh şi celelalte persoane necesare pen-
tru buna funcţionare: epitrop, dascăl, 
pălămar), cu certitudine putem spune 
că lucrurile au stat anume aşa.

4. Clădirea bisericii este o construc-
ţie nu prea înaltă, în plan dreptunghiular, 
înălţată din cotileţ. Monotonia faţadei 
este perturbată doar de puţinele ferestre 
executate cu arc roman. Nu iese în evi-
denţă nici măcar absida altarului (altarul 

CE SPUNE BIBLIA DESPRE PRACTICILE VRĂJITORIEI ŞI GHICITULUI? 
Dumnezeu condamnă categoric ghicitul şi 

vrăjitoria.
Practicile acestea oculte sunt foarte variate: vrăji-

le de dragoste, ghicitul în cafea, ghicitul în cărţi, etc. 
De fi ecare dată când sunt menţionate aceste practici 
în Biblie, ele sunt condamnate de Dumnezeu care ne 
cere şi nouă să le condamnăm categoric. Iată ce spu-
ne unul din aceste pasaje: 

Să nu fi e la tine nimeni care să-şi treacă pe fi ul 
sau pe fi ica lui prin foc, nici prezicător, sau ghicitor, 
sau vrăjitor, sau fermecător, nici descîntător, nici 
chemător de duhuri, nici mag, nici de cei ce grăiesc 
cu morţii. Căci urîciune este înaintea Domnului tot 
cel ce face aceasta, şi pentru această urîciune îi izgo-
neşte Domnul Dumnezeul tău de la faţa ta. Iar tu fi i 
fără prihană înaintea Domnului Dumnezeului tău. 
Căci popoarele acestea, pe care le izgoneşti tu, as-
cultă de ghicitori şi de prevestitori, iar ţie nu-ţi îngă-
duie aceasta Domnul Dumnezeul tău (Deuteronom 
18:10-14).

Ghicitorii şi vrăjitorii se fac vrednici de 
pedeapsă cu moartea.

Aceste practici sunt urâciune înaintea lui Dum-
nezeu şi atrag mari pedepse în mijlocul cărora se 
răspândesc. În Vechilul Testament Dumnezeu a lă-
sat această lege: 

Să-Mi fi ţi sfi nţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vos-
tru, sînt sfînt şi v-am deosebit de toate popoarele 

ca să fi ţi ai Mei. Bărbatul sau femeia, de vor chema 
morţii sau de vor vrăji, să moară neapărat: cu pie-
tre să fi e ucişi, că sîngele lor este asupra lor (Levitic 
20:26-27).

Mersul la vrăjitori şi ghicitori este con-
damnat de Dumnezeu.

Se fac vinovaţi şi sunt vrednici de aceeaşi pedeap-
să şi cei ce apelează la serviciile ghicitorilor şi vrăji-
torilor. Chiar dacă oamenii nu iau atitudine, Dumne-
zeu nu va întârzia să aducă la îndeplinire judecăţile 
Sale asupra acestor oameni, aşa cum scrie în Biblie: 

Dacă vreun sufl et va alerga la cei ce cheamă mor-
ţii şi la vrăjitori, ca să desfrîneze în urma lor, Eu voi 
întoarce faţa Mea împotriva sufl etului aceluia şi-l voi 
pierde din poporul lui (Levitic 20:6).

Ghicitul şi vrăjitoria este lucrarea dracilor.
Iată un caz descris în cartea Faptele Apostolilor 

care scoate în evidenţă acest adevăr: 
Dar odată, pe cînd ne duceam la rugăciune, ne-a 

întîmpinat o slujnică, care avea duh pitonicesc şi care 
aducea mult cîştig stăpînilor ei, ghicind. Aceasta ţi-
nîndu-se după Pavel şi după noi, striga zicînd: „Aceş-
ti oameni sunt robi ai Dumnezeului celui Preaînalt, 
care vă vestesc vouă calea mîntuirii”. Şi aceasta o 
făcea timp de multe zile. Iar Pavel, mîniindu-se şi în-
torcîndu-se, a zis duhului: „În numele lui Iisus Hris-
tos îţi poruncesc să ieşi din ea”. Şi în acel ceas a ieşit. 
Şi stăpînii ei, văzînd că s-a dus nădejdea cîştigului 

lor, au pus mîna pe Pavel şi pe Sila şi i-au dus în piaţă 
înaintea dregătorilor (Faptele Apostolilor 16:16-19).

Roaba a fost în stare să ghicească atât timp cât a 
fost stăpânită de acel duh necurat şi el era cel care 
vorbea prin ea. Din moment ce a ieşit duhul din ea, 
nu a mai putu să ghicească. Tocmai de aceea Dumne-
zeu condamnă categoric ghicitul şi vrăjitoria, pentru 
că cei care apelează la vrăjitori şi ghicitori vin sub 
călăuzirea duhurilor necurate şi a Satanei. 

În satele din Moldova sunt foarte răspândite 
aceste practici, ziarele abundă de publicitatea vră-
jitorilor şi ghicitorilor şi cele mai multe posturi de 
radio transmit zilnic horoscopul. Mai mult, este 
cutremurător faptul că sub numele de creştin şi 
haină preoţaescă apar anunţuri în ziare raionale 
(spre exemplu Est-Curier), precum că preotul Iosif 
şi maica Sofi a din România numai printr-un apel 
telefonic poate rezolva orice problemă. Chiar se ga-
rantează efi cacitatea 100 %. Dumnezeu nu va lăsa 
nepedepsită aceasta fărădelege dacă nu se vor pocăi 
lepădîndu-se de slujirea diavolului. Tragem atenţia 
că aceştia nu sunt preoţi şi slujitori ai lui Dumne-
zeu şi Bisericii dar sunt nişte şarlatani şi slujitori ai 
diavolului.

Păzeşte-te şi fugi de ghicitori, vrăjitori şi de toate 
celelalte practici pe care Dumnezeu le numeşte urî-
ciune. Spune la toţi oamenii despre aceasta. 

Prot. Nicolae CIOBANU 
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Tipărit SA “Tipografi a Reclama”
or. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 111 

CENTRUL DE PELERINAJ 
„PELERINUL ORTODOX” 
organiziază în perioada toamnă-iarnă 

următoarele pelerinaje la locurile sfi nte:

16 – 25 octombrie  -  Muntele Athos, mă-1. 
năstirile complexului Meteora, Tesalonic 
(moaştele Sf. M. Mc. Dimitrie).
16 -27 octombrie  -  Rusia (Zadonsk, Dive-2. 
evo, Vladimir, Serghiev Posad, Moscova, 
Optina ş.a.) Înscrierea până la 1 octombrie
1 – 8 decembrie  -  Ţara Sfântă şi Sinai (Ie-3. 
rusalim, Betleem, Ierehon, Nazaret, munte-
le Sinai ş.a.) Depunerea actelor până la 1 
noembrie.
Poceaev (lunar).4. 

Infomatii la tel: 92-52-88, 56-25-51; 
0795-45-209.  

www.mitropolia.md
Adresa: str. Ciufl ea 12. 

(sediul centrului de pelerinaj).
E-mail: pelerin_mit_mold@mail.ru

„Cuvîntul crucii, pentru cei ce pier 
este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne 

mîntuim, este puterea lui Dumnezeu...” 
(I Corinteni 1, 18)

De la început în perioada antică, atît ro-
manii cît și iudeii foloseau crucea ca un 

instrument de suferinţă și obiect de rușine și oca-
ră, deoarece pe ea se răstigneau făcătorii de rele. 
Toate au durat pînă la vremea cînd pe cruce a 
fost rînduit să fi e răstignit și Domnul nostru Iisus 
Hristos. Astfel, prin această răstignire Crucea de-
vine altarul de jertfă a Mîntuitorului pentru toţi 
oamenii din toate timpurile, așa cum spune și Sf. 
Ap. Pavel: „Dumnezeu le-a ales pe cele nebune 
ale lumii ca să rușineze pe cei înţelepţi, și pe cele 
slabe ale lumii Dumnezeu le-a ales ca să rușineze 
pe cele tari” (I Corinteni 1, 27).

Crucea a fost preînchipuită încă în Vechiul 
Testament ca mijloc de mîntuire prin lovirea Mă-

rii Roșii de către Moise cu toiagul (Ieșire 14, 16); 
de mînele lui Moise întinse orizontal și sprijini-
te de Aaron și Hur în lupta cu amaliciţii (Ieșire 
17, 1-12); de șarpele de aramă înălţat de Moise în 
pustie, pentru vindecarea celor mușcaţi de șerpii 
veninoși (Numere 21, 9; Ioan 3, 14-15).

În Noul Testament Crucea devine altarul de 
jertfă pe care Mîntuitorul S-a jertfi t pentru răs-
cumpărarea neamului omenesc, este mijlocul prin 
care s-a înlăturat vrăjmășia dintre oameni și împă-
carea lor cu Dumnezeu (Efeseni 2, 16; Coloseni 1, 
20); este semnul biruinţei lui Hristos asupra morţii 
și semnul Fiului Omului, care se va arăta pe cer 
la A Doua Venire a Domnului 
(Matei 24, 30); în sfîrșit ea este 
pecetea lui Dumnezeu asupra 
celor meniţi să scape de perza-
nie (Iezechiel 9, 4-6; Apocalip-
sa 7, 2-3; 9, 4).

Vrednicia de cinste a Cru-
cii rezultă din cuvintele Sf. Ap. 
Pavel: „Mie însă să nu-mi fi e 
a mă lăuda numai în crucea 
Domnului...” (Galateni 6, 14).

Despre cinstirea Crucii gă-
sim mărturii atît în Sf. Tradiţie 
precum și în istoria Bisericii, 
chiar din epoca apostolică. O 
găsim așezată pe turlele bise-
ricilor, la răspîntiile drumuri-
lor, la mormintele creștinilor, 
în casele credincioșilor, de 
asemenea Crucea este purtată 

SFÎNTA CRUCE – PĂZITOARE A CREŞTINILOR
de creștini la piept. În 
biserici este imprimată 
pe veșmintele liturgice, 
pe vase liturgice, pe co-
perţile cărţilor de cult.

Cinstirea Crucii nu 
este o idolatrie, căci aco-
lo unde se întîlnește Cru-
cea, ea este nedespărţită 
de Hristos cel răstignit 
pe ea, tot ea nu poate fi  
un obiect de tristeţe, cu 
toate că ne amintește 
de moartea Domnului, 
Crucea este semnul bu-
curie deoarece prin ea a 
venit mîntuirea la toa-
tă lumea. Vrednicia de 
cinstire a Crucii a fost 
arătată și de Sinodul VII 
Ecumenic (787).

Creștinismul nu poate fi  conceput fără 
Cruce, ea fi ind semnul cel mai distinctiv. 
Semnul Crucii nu poate fi  separat de Jertfa 
lui Hristos pe lemnul Crucii. Pentru orice 
creștin Crucea înseamnă lupta necontenită 
cu păcatul, cu răul sub toate formele de ma-
nifestare. Crucea înseamnă înfrînarea de la 
pornirile rele, rezistenţa împotriva tuturor 
încercărilor diavolului de al abate pe om de 
la dreapta credinţă. Cruce aduce liniște aco-
lo unde este tulburare, iubire acolo unde este 
ură, lumină unde este întunericul păcatului.

Cinstirea Sfi ntei Cruci este deosebit evi-
denţiată și de protopopiatul de Criuleni și 
Dubăsari. Recent au avut loc mai multe sfi n-
ţiri de Sfi nte Cruci.

La 7 iulie, de sărbătoarea Nașterii Sf. Ioan Botezăto-
rul, în satul Cruglic a fost sfi nţită o Cruce-monument 
cu simboluri și inscripţie (drum de pietre, lanţuri, aco-
perișul ce ar însemna asuprirea sovietică și un porum-
bel care simbolizează protecţia divină). Această Cruce 
a fost înălţată în ograda bisericii din iniţiativa famili-
ei Bocan, care fusese deportat în Siberia, în amintirea 
acelor tragice evenimente ce au avut loc în seara zilei 
de 6 iulie 1949, cînd în perioada regimului comunist 
mașinile militare au pătruns în Cruglic și au deportat 
în Siberia pe cei care erau gospodarii satului.

O altă sfi nţire a urmat la 28 august de Adormi-
rea Maicii Domnului în orașul Criuleni, un grup de 

credincioși au pus mînă de la mînă și au înălţat 
o Cruce în mahalaua lor, care a fost sfi nţită de 
protopopul de Criuleni și Dubăsari prot. mitr. 
Teodor Pelin, parohul prot. mitr. Vasile Pistrui și 
preotul Teodor Vrabie. La sfi nţire au fost prezenţi 
primarul orașului dl Vitalie Onișciuc, consilierul 
raional, dl Iurie Andriuţă și toţi locuitorii străzii.

Nu după multe zile, la 30 august și în Dubă-
sarii Vechi, la întrarea în sat, la fel a fost sfi nţită 
o Cruce ctitorită de familia Mișcinschi. Sfi nţirea 
a fost ofi ciată de către părintele paroh prot. mitr. 
Teodor Pelin și prot. mitr. Vasile Pistrui. La sfi n-
ţire de asemenea au asistat primarul din Dubă-
sarii-Vechi dl Gheorghe Lungu, vice-primarul dl 
Timofei Leahu și primarul de Criuleni dl Vitalie 
Onișciuc și toţi creștinii din vecinătate.

Sunt îmbucurătoare faptele credincioșilor care 
nu uită de cele sfi nte și jertfesc din averea puţi-
nă pe care o au înălţînd Sfi nte Cruci, care lasă ca 
privirile noastre să fi e aţintite la ele și să ne amin-
tească de jertfa și dragostea cea făcut-o Dumne-
zeu Fiul pentru neamul omenesc.

Preoteasa Maria MURA VSCHI  

 Cruglic

 Dubăsarii Vechi

 Criuleni


