
   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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La 11 iunie, Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte 
pe Sfîntul Luca, Arhiepiscopul Crimeei şi Simfe-
ropolului (1877-1961). El este un sfînt care a trăit 
în vremurile apropiate de ale noastre. A fost un 
vestit chirurg, valoros om de ştiinţă apreciat în 
lumea medicală pentru cercetările şi lucrările 
sale. Concomitent cu activitatea medicală, el fost 
preot, apoi episcop, un mare propovăduitor şi 
pătimitor pentru credinţă în vremuri de prigoană 
a Bisericii Ortodoxe din Rusia. 

S-a născut la 27 aprilie 1877. La botez a primit numele 
Valentin. A copilărit în oraşul Kiev. Tatăl său Felix Voino-Ia-
seneţki era farmacist. Avea un mare talent artistic, de mic s-a 
ocupat cu pictura şi ar fi  putut ajunge renumit. Valentin a ales, 
însă, să facă medicina, avînd în gînd intenţia nobilă de a ajuta 
pe oamenii săraci pe care des îi vedea în neputinţă şi lipsiţi de 
asistenţă medicală. În 1903 a absolvit Facultatea de medicină 
a Universităţii „Sf.Vladimir” din Kiev. A vrut să se angajeze în 
calitate de medic de familie, dar în 1904 s-a început războiul 
ruso-japonez la care tînărul medic Valentin a fost obligat să 
participe în calitate de chirurg. Acolo, în Orientul Îndepărtat, 
şi-a întîlni viitoarea soţie, Anna. 

După ce s-a întors de la război a lucrat în calitate de chi-
rurg. În 1908 a intrat la doctorat, iar în 1916 a susţinut la Mos-
cova teza de doctor în ştiinţe medicale la Clinica chirurgicală 
a profesorului P.Diaconov. 

În perioada 1917-1923 a activat în oraşul Taşkent. Lucra în 
calitate de chirurg la spital şi era lector la Facultatea de medi-
cină. Concomitent, era un credincios activ, membru al Frăţiei 
ortodoxe din Taşkent. În general, din copilărie Valentin mergea 
permanent la biserică şi era profund credincios. În sala de ope-
raţie era atîrnată o icoană a Maicii Domnului în faţa căreia el se 
ruga înainte de fi ecare operaţie. Fiind pîrît de cineva, a primit 
ordin de la autorităţile comuniste ca icoană să fi e scoasă de pe 
perete. El, însă, a refuzat să opereze fără icoană. S-a întîmplat 
aşa că soţia unui ofi cial al Partidului comunist a avut nevoie 
de operaţie şi ea a cerut insistent ca să fi e operată anume de 
chirurgul Valentin Voino-Iaseneţki. A fost ameninţat cu cele mai 
grele pedepse, dar el nu a cedat. Atunci icoana a fost aşezată 
la locul ei şi el a intrat şi a făcut operaţia. 

Era un chirurg despre care se spune că are dar de la 
Dumnezeu.

A avut în viaţă multe momente grele, dar el nu şi-a per-
dut niciodată credinţa şi nădejdea în Dumnezeu. În 1919 
soţia sa s-a îmbolnăvit de tuberculoză şi a murit prematur. În 
grija lui au rămas cei patru copii ai lor: Mihail, Elena, Alexei 
şi Valentina.

În 1920 chirurgul Valentin prezintă o comunicare în cadrul 
unei întruniri a Frăţiei ortodoxe. La sfîrşitul comunicării epi-
scopul Inokentie al Taşkentului i-a spus: „Doctore, dumneata 

ar trebui să fi i preot”. El i-a răspuns: „Cum binecuvîntaţi, Prea-
sfi nţite! Voi fi  preot, dacă aceasta este plăcut lui Dumnezeu!” 
La 26 ianuarie 1921 a fost hirotonit diacon, iar peste o săptă-
mînă, la 2 februarie a fost hirotonit preot, fi ind numit cleric al 
catedralei episcopale din Taşkent. Concomitent a continuat 
să lucreze în calitate de chirurg şi de lector universitar. Copiii 
au fost luaţi în grijă de o familie de creştini. 

În 1923 preotul Valentin a fost tuns monah de episcopul 
Andrei de Uhtomsk. Numele dat la călugărie a fost Luca, în 
cinstea Sfîntului Evangelist Luca, care tot a fost medic de 
profesie. La 30 mai 1923 ieromonahul Luca, în taină, a fost 
hirotonit episcop al Turkestanului. 

La 10 iunie 1923 a fost arestat pentru faptul că era un 
susţinător al patriarhului Tihon al Moscovei. În închisoare fi -
nalizează renumita lui lucrare „Studiu de chirurgie purolentă”. 
A fost exilat în Siberia. 

În perioada pînă în anul 1943 a fost de trei ori arestat 
şi a petrecut 11 ani în exil. În această perioadă, ca şi în 
celelalte, de fapt, episcopul Luca a fost totodată şi slujitor 
al Bisericii şi medic-chirurg. În ce regiune nu ar fi  ajuns, 
el îi ajuta pe cei bolnavi, iar prin viaţa lui el propovăduia 
credinţa ortodoxă.

În 1943 a fost numit arhiepiscop de Krasnoiarsk. În 1944 a 
fost numit arhiepiscop de Tambov. În acelaşi timp a fost numit 
medic-şef al unui spital militar. Cu iscusinţa şi cu talentul său 
a salvat mii de vieţi, în special, a soldaţilor răniţi pe front. Ca 
recunoştinţă, în 1945 primeşte din partea autorităţilor comu-
niste medalia „Pentru munca nobilă depusă în timpul Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei 1941-1945”, iar în februarie 
1946 primeşte Premiul „Stalin” gradul I, pentru realizările şti-
inţifi ce în domeniul chirurgiei.

La 26 mai 1946 a fost numit arhiepiscop de Crimeea şi 
Simferopol. A păstorit această eparhie pînă în 1958. A trecut 
la Domnul la 11 iunie 1961.

Virtuţile, luptele şi realizările episcopului Luca sunt co-
pleşitoare. Acest arhiereu plin de har a izbutit să redeschidă 
multe biserici închise de comunişti, a dat naştere unor lucrări 
teologice de mare profunzime, i-a întărit pe credincioşi şi a 
adus pe mulţi alţii la Ortodoxie. 

În 1996 a fost canonizat ca sfînt. Moaştele sale se afl ă în 
biserica Sfi ntei Treimi din oraşul Simferopol.

Povestește o creștină din Moscova: 
,,Am plecat în vacanţă în Feodosia și am 
rămas în apartamentul bunicii, care se a� ă 
la al treilea etaj al blocului cu cinci etaje. 
Era 4 iunie, la amiază. În casă se a� au buni-
ca, părinţii mei, mătușa mea și fratele meu. 
Aproape toţi dormeau. Tata era la balcon și 
repara ceva. Ușa de la balcon era deschisă 
și se făcea curent. Ușa de la intrare era des-
chisă și făcea un dute-vino din cauza cu-
rentului. Era o ușă grea, blindată cu două-
sprezece feluri de siguranţe, iar pe margini 
avea o îmbrăcăminte metalică.

La prînz, eu nu dorm niciodată. Îi spun 
mamei: „Mă duc să mă joc!”. ,,Du-te!”, îmi 
zice și am dat să ies. Am deschis ușa și-am 

UNA DIN MINUNILE RECENTE 
SĂVÎRȘITE DE SFÎNTUL LUCA 

tras-o, ca s-o închid. Curentul însă a trîn-
tit-o cu putere. Mi s-au prins cele două de-
gete acolo unde se închide. În acel moment 
n-am băgat seama de nimic. A fost atît de 
brusc. Am pornit să cobor pe scări, dar mă 
întorc să văd dacă s-a închis bine ușa și pri-
virea îmi cade pe perete. Era plin de sînge, 
deși înainte era curat. M-am nedumerit. 
Atunci privirea îmi cade pe mîna mea stîn-
gă și văd că-mi lipseau cele două falange cu 
unghii și din mînă îmi curgea sînge. M-am 
speriat și am simţit o durere puternică.

Mă întorc înapoi, apăs repede pe sone-
rie. Mama a întîrziat puţin să-mi deschidă, 
pentru că era întinsă în pat. Eu plîngeam. 
Mama mi-a deschis și fără să vadă ce am 

s-a întors pe holul strîmt, spunînd: ,,Na-
zar ăsta, nici n-a ieșit bine afară, că deja 
plînge”. A spus asta pentru că eu � e rîd, � e 
plîng! Mama a intrat în cameră și s-a în-
tins să doarmă. Eu am continuat să plîng, 
m-am apropiat și i-am arătat mîna. Imedi-
at ce a văzut a strigat îngrozită. S-a sculat, a 
venit și bunica mea, care este soră medica-
lă. Avea în casă fel de fel de medicamente, 
mi-a îngrijit puţin rănile și mi-a pus beta-
dină. Imediat a sunat la spital și a anunţat 
Primul Ajutor. De acolo i-au spus: ,,Puneţi 
pe răni carne îngheţată la pungă”. Eu stă-
team în cameră și strigam plîngînd: ,,Cum 
voi mai cînta la pian?”. Cînd am înţeles că 
rana era gravă, strigam plîngînd: ,,Maica 
Domnului, ajută-mă!”.

Cu toate că spitalul era departe, ambu-
lanţa a venit foarte repede, în 2-3 minute. 
Ce se-ntîmplase? O vecină-și rupsese mîna 
și sunase la CNAU (Centrul Naţional de 

Ajutor Urgent). În felul acesta, cînd au so-
sit, au fost informaţi să mă ia și pe mine. 
În salvare s-a suit doar mama. Cînd am 
intrat în mașină am întrebat-o cu neliniște 
pe sora medicală: ,,Cînd mă voi face bine?”. 
La un deget ieșise osul și era foarte urît 
să-l vezi. Sora medicală mi-a spus: ,,Dacă 
te sperie osul, nu te teme, îl vom înfășura 
cu pielea care a rămas și încet-încet se va 
închide”. (Dar falangele cu unghii?).

Am ajuns la spital, am intrat în secţia 
pentru urgenţe și un medic a spus să fa-
cem radiogra� e. Mama mea îl întreba cu 
neliniște pe doctor: „Ce veţi face? Dacă 
se poate, luaţi-mi degetele mele și faceţi 
transplant”. Doctorul a răspuns: ,,Asta este 
exclus. Cele două falange cu unghii le-a 
pierdut de� nitiv. În prezent va trebui să fac 
cusătura. Mai tîrziu vom face operaţie es-
tetică, ca să nu se vadă așa urît și-apoi mai 
vedem”.
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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

În după amiaza zilei de 14 octombrie, ÎPS Mitro-
polit Vladimir, însoţit de către secretarul mitropolitan 
Prot. mitr. Vadim Cheibaş şi Protopopul de Criuleni şi 
Dubăsari, capelan al MAI Prot. mitr. Teodor Pelin, au 
săvârşit slujba de sfinţire a sediului BNC Interpol al 
Centrului cooperare poliţienească internaţională din 
mun. Chişinău.

A fost sfinŢit BnC interpol A Centrului 
CooperAre poliŢieneAsCă internAŢionAlă

La slujba de binecuvântare au fost prezenţi dl Ion Bo-
drug, Şef al Inspectoratului General de Poliţie, dl Fredolin 
Lecari, Şef al Centrului cooperare poliţienească internaţio-
nală al Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, şefi de Di-
recţii din cadrul MAI şi IGP, oaspeţi de peste hotare, precum 
şi colaboratori ai instituţiei respective.

În acelaşi context al rugăciunii, s-au adus mulţumiri Bunu-
lui Dumnezeu pentru toate 
realizările şi schimbările spre 
bine în sânul acestui Centru.

Corul Protopopiatului 
de Criuleni şi Dubăsari sub 
conducerea dirijorului Pr. 
Teodor Vrabie, i-a bucurat 
pe cei prezenţi cu o cântare 
armonioasă şi expresivă, care 
a culminat cu troparul “Mân-
tuieşte Doamne poporul 
Tău...” după intonarea căruia, 
preoţii în frunte cu ÎPS Vladi-
mir au mers şi au stropit cu 
aghiasmă toate oficiile şi pe 
colaboratorii Centrului.

După săvârşirea ceremo-
niei de sfinţire, Dl Fredolin 

Lecari, Şef al Centrului cooperare poliţienească 
internaţională, în luarea sa de cuvânt a menţionat 
următoarele: “Este îmbucurător faptul că în ultimul 
timp se observă o colaborare tot mai intensă şi tot 
mai constructivă între instituţiile MAI şi Mitropolia 
Moldovei, lucru ce garantează activitatea acestora 
conform moralei şi principiilor etice creştin-ortodo-
xe”. Totodată domnia sa a mulţumit Mitropolitului 
şi clericilor prezenţi pentru săvârşirea serviciului 
divin în această însemnată zi “Acoperământul Mai-
cii Domnului”, care s-a decis a fi şi hramul acestei 
instituţii.

La final ÎPS Mitropolit Vladimir a mulţumit an-
gajaţilor BNC Interpol Chişinău pentru deosebite-
le eforturi pe care le depun la  asigurarea ordinii în 
societate, apreciind faptul că atât conducerea, cât 
şi colaboratorii Centrului au o deosebită dragoste 
şi evlavie faţă de Învăţăturile şi Tradiţia bimilenară a 
Bisericii Ortodoxe.

Bătrânii în atenţia copiilor
În satul Cruglic raionul Criuleni în fiecere zi de vineri copiii se întâlnesc cu 

preotul la orele opţionale de religie. Pe lângă faptul că învaţă din cărţi despre 
dragostea faţă  de Dumnezeu şi de aproapele, copiii împreună cu preotul Nico-
lae Ciobanu, parohul bisericii din localitate, merg la un bătrân şi-l ajută în gos-
podărie. Astfel, au fost vizitaţi câţiva profesori înaintaţi în vârstă, care cu mare 
bucurie au primit copilaşii, mulţumindu-le pentru ajutorul acordat. Copiii au 
strâns frunzele, au adunat roadele, au măturat curtea şi au săpat via şi grădina.

Foarte receptivi şi uniţi sunt profesorii şi elevii liceului din Cruglic. Pro-
fesorii încurajează elevii, iar elevii dând dovadă de ascultare şi hărnicie cu 
mare drag merg la casele bătrânilor.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu că acest gest filantropic să fie un început 
bun de a ne uni eforturile în vederea ajutorării persoanelor care au nevoie de 
aceasta.

AdunAreA ordinAră A preoţilor din 
protopopiAtul de Criuleni şi duBăsAri

Adunarea ordinară a preoţilor din protopopiatul de Criuleni şi Dubăsari a avut loc la 10 
decembrie 2013 în biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” din s.Boşcana, raionul 
Criuleni. La început a fost oficiată slujba Sfintei Liturghii de către părintele paroh prot. mitr. 
Serghei Golovaci, părintele protopop prot. mitr. Teodor Pelin şi preoţii din circumscripţie. În 
cuvântarea sa, părintele protopop a apreciat înalt activitatea în parohia respectivă de 18 ani a 
părintelui Serghei Golovaci, precum şi deţinerea de 10 ani a funcţiei de secretar al sectorului 
Criuleni. Credincioşii au fost îndemnaţi la o trăire ortodoxă a postului Naşterii Domnului. A 
urmat, ca de obicei, mărturisirea preoţilor de către părintele duhovnic prot. mitr. Ioan Turuta.

În cadrul adunării părintele protopop prot. mitr. Teodor Pelin a felicitat călduros colegii 
cu aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea protopopiatului, prezentând un raport de activitate 
şi a celor mai importante realizări pe această perioadă.

Adunarea a fost onorată de prezenţa dlui Anatolie Vîntu, primarul comunei Boşcana, 
dnei Viorica Stăvilă, director al liceului local ş. a. Adunarea a fost încheiată cu o aleasă agapă 
frăţească, cu dragoste pregătită de credincioşii comunei Boşcana.

ArhistrAtegul MihAil – 
ocrotitorul dubăsărenilor

Praznicul închinat Sfinţilor Voievozi este cu totul apar-
te pentru credincioşii din satul Dubăsarii Vechi. Localnicii 
şi-au serbat hramul sfântului locaş, prilej cu care numeroşi 
slujitori şi credincioşi s-au adunat la o rugăciune comună.

”Biserica mereu a fost, în primul rând, cea de su-
flete. Astfel, bucuria praznicului este atunci când sătenii 
îşi serbează hramul începând cu o rugăciune comună. 
Când ne unim în rugăciune de obşte altfel e duhul şi 
atmosfera slujbei. Îmbucurător este faptul că oamenii 
devin tot mai conştienţi de faptul că rugăciunea nu 
este un act artificial, ci reprezintă o necesitate lăuntri-
că. Deci oamenii din satul nostru se dezmorţesc din 
acea hibernare atee şi de la mic la mare devin tot mai 
ataşaţi de cele sfinte şi dumnezeieşti. Evident, este un 
proces care nu se întâmplă peste noapte, căci fiecare 
vine la Hristos la ceasul său. De-a dreptul încetul se 
face oţetul. Şi la Dubăsari încercăm să avem răbdare 
şi îngăduială cu cei care merg pe calea credinţei, slava 

Domnului că merg.” – ne mărturiseşte părintele 
paroh Teodor Pelin.

La hram au fost şi oaspeţi de onoare, care 
vin la Dubăsari nu atât în calitate de demnitari, 
ci dintr-o chemare lăuntrică. Astfel, la eveni-
ment au fost prezenţi dl Iurie Leancă, prim-
ministru al RM, dl Vitalie Rotaru, preşedintele 
raionului Criuleni, dl Alexei Armaş, comisar al 
Comisariatului de Poliţie Criuleni, administraţia 
publică locală în funte cu dl Gheorghe Lungu, 
primarul satului, oameni de artă şi notorietăţi 
din republică.

În timpul slujbei s-au înălţat rugăciuni pentru 
pacea şi bunăstarea localnicilor, precum şi mulţu-
miri pentru un an rodnic şi cu Doamne ajută.

La final s-a făcut înconjurul bisericii, citin-
du-se din evaghelie şi a urmat o agapă frăţeas-
că pentru cei prezenţi.
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ADUNAREA  ORDINARĂ  A PREOŢILOR
DIN  PROTOPOPIATUL  DE CRIULENI  ŞI DUBĂSARI

SLUJBĂ ARHIEREASCĂ 
LA BOȘCANA

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

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

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

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

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

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

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

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

Cor. NIKA

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

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

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

participa la Sfintele Liturghii.
Paisprezece ani de muncă asiduă a 

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

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

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

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

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

Cor. NIKA

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

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

Cor. NIKA

ZIUA  POLIŢIEI  NAŢIONALE

Din istoria bisericilor din protopopiat

Bi s er i c a  d i n  s atu l  D ră s l i cen i
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Clopote noi la Coșnița

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prot. Dumitru CROITORU

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

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

Cor. NIKA 

O RAZĂ DE LUMINĂ ÎN 
SATUL POHREBEA

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

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

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

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

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

Cor. NIKA

Anul IX, Nr. 4, 2013

sFinŢireA cloPotelor lA 
corJoVA, rAionul criuleni

«Fericiţi cei milostivi, căci aceea vor avea parte de milă» – ne spune Mântuitorul 
(Matei 5,7), de aceea, locuitorii satului Corjova, raionul Cruleni, care au sămânţa 
binelui în sufl et şi urmând acestui îndemn a lui Hristos, au jertfi t cu dragoste din 
puţinul lor, pentru procurarea unui nou set de copote la biserica din sat.

Încă din vara anului 2013, enoriaşii din satul Corjova, în frunte cu preotul 
Serghei Burduja şi primarul Gheorghe Ojog, au pus bazele unei năzuinţe – de 
a schimba sunetul clopotelor deteriorate. Clopotele vechi, ani de-a rândul, au 
chemat credincioşii la rugăciune, dar cu trecerea vremei, şi-au pierdut din 
calitatea sunetului. Când primarul Gheorghe Ojog împreună cu preotul Serghei 
Burduja au ajuns la uzina de clopote din or. Tutaev, reg. Iaroslav, au fost 
întâmpinaţi călduros de către patronul Şuvalov Nicolai, care a primit comanda 
pentru confecţionarea clopotelor. Peste două luni setul din şapte clopote, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, a fost adus la biserica din sat.

Mânaţi de dor, ajungem în ziua de joi, 21 noiembrie, la biserică unde se 
sărbătoreşte hramul ”Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”. După Sfânta Liturghie 
ofi ciată de parohul bisericii protoiereul Serghei Burduja, protoiereul Ioan 
Solonaru şi protoiereul Veaceslav Ceban, s-a săvârşit slujba sfi nţirii copotelor. 
În timpul înconjurării bisericii, creştinii şi-au bucurat auzul cu melodia sublimă 
a clopotelor noi, trase de Vladimir Cozonac, clopotarul Catedralei Mitropolitane.

După predica preoţilor, un mic discurs a ţinut dl primar Gheorghe Ojog, în 
care a vorbit despre faptele bune creştineşti.

Această sărbătoare a lăsat o urmă adâncă în inima fi ecarui creştin, iar 
dangătul clopotelor au mângâiat zeci de sufl ete care au asistat la Sfânta Liturghie.

Orice început are povestea sa. Aceasta este povestea binelui din satul 
Corjova. Dincolo de fi ece faptă rea sau bună se afl ă o răsplată. Trebuie sa ai 
timp pentru a descoperi frumuseţea fi ecărui sufl et, însă faptele mereu au fost 
cartea de vizită a fi ecăruia.

Corina BURDUJA

sFinŢireA teMeliei bisericii de iArnă 
Cu hrAMul «sFinŢii ŢAri Mucenici» 

din s. PoHrebeA, r-nul dubăsAri
Cu bunăvoinţa şi ajutorul bu-

nului Dumnezeu la 3 octombrie 
2013, cu binecuvântarea ÎPS Vla-
dimir, Mitropolit al Chişinăului şi 
al întregii Moldove, a fost sfi nţită 
temelia bisericii de iarnă din s. 
Pohrebea, raionul Dubăsari de 
către un sobor de preoţi în frunte 
cu părintele Teodor PELIN, proto-
pop de Dubăsari şi Criuleni. 

Acest remarcabil eveniment a 
fost mult aşteptat în parohie de 
către enoriaşi, deoarece până în 
prezent nu dispun de propriu lă-
caş de rugăciune, iar restaurarea 

bisericii cu hramul «Sf. Ierarh Alexei» este un proiect de durată, ce necesită mij-
loace fi nanciare importante.

Aşa cum este bineştiut, ţarul Nicolae al II-lea avea cinci copii, 4 fete şi un băieţel, 
care purta numele Alexei. Băieţelul suferea de o boală grea şi incurabilă a sân-
gelui (hemofi lie). 
La îndemnul du-
hovnicului său, ţa-
rul Nicolae al II-lea 
începe construcţia 
a patru biserici cu 
hramul în cinstea 
«Sf. Ierarh Alexei, 
Mitropolitul Mos-
covei şi al întregii 
Rusii», protectorul 
ceresc al fi ului său, 
la сele patru mar-
gini ale Imperiului 
Rus, în speranţa 
tămăduirii acestu-
ia. Cu regret, reu-
şeşte fi nisarea doar 
a  uneia, şi anume a bisericii din s. Pohrebea… Din această cauză s-a decis ca 
hramul bisericii de iarnă să fi e în cinstea Sfi nţilor Ţari Mucenici (4/17 iulie), de 
altfel unicul în ţara noastră.

Lucrările au demarat cu un sprijin fi nanciar din partea Mitropoliei Moldovei 
şi contribuţiile personale ale părintelui paroh Dumitru Darmancev.

Sfi nţilor Ţari Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Cu o nespusă bucurie duhovnicească la 31 august 2013 s-au 
adunat creștinii satului Slobozia-Dușca, raionul Criuleni la intrarea 
în localitate. Cu feţele vesele și senine cu toţii admiram măreaţa 
Răstignire, sculptată în piatră de Cosăuţi în stil autohton, înălţată pe 
un teren frumos amenajat la intrarea în sat. La ridicarea S� ntei Cruci 
au contribuit � nanciar locuitorii din vecinătate și alţi enoriași.

Răstignirea a fost s� nţită de către părintele Teodor Pelin, protopop 
de Criuleni și Dubăsari, părintele paroh Veaceslav Donscoi împreună 
cu preoţii din vecinătate. În cuvântarea S� nţiei Sale, părintele protopop 
a vorbit despre importanţa S� ntelor Răstigniri în viaţa de zi de zi a 
creștinilor ortodocși, despre istoria tragică a bisericii din localitate (a 
fost aruncată în aer în 1978 de autorităti), și le-a dorit credincioșilor 
ca această înăltare a S� ntei Răstigniri să � e un început de bun augur și 
la construcţia noii biserici din localitate.

La festivitate au luat parte dl Serghei Istrati, primarul satului, enoriași 
și oaspeţi de onoare. Pentru toţi a fost pregătită a agapă frăţească.

O altă Sfântă Răstignire a fost înălţată  în satul Dubăsarii Vechi, 
raionul Criuleni. Aceasta o fost ctitorită de familia Dlui Mihail Colibă 
și vecini, � ind s� nţită la 26 noiembrie 2013 de către părintele paroh 
prot. mitr. Teodor Pelin.

Din luna octombrie 2013, în 
satul Dubăsarii Vechi pe lângă 
biserică s-a deschis o Şcoală 
Duminicală pentru copiii. Toate 
s-au născut din necesitatea de 
a se preda ore adăugătoare de 
religie şi din imposibilitatea de a 
satisface această dorinţă a copi-
ilor în şcoală.

Şcoala va activa pe tot par-
cursul anului, lectiile desfăşii-
lurându-se sâmbăta în prima 
jumătate a zilei. Localul unde se 
petrec lecţiile este Centrul Social 
”Nadejda”, care este situat ală-
turi de biserică şi care s-a oferit 
cu amabilitate să ne găzduiască.

La Şcoala Duminicală se pre-
dau lecţii de religie şi de pictură. 
Lecţiile de religie sunt ţinute de 
profesoara de religie dna Maria 
Muravschi, iar cele de pictură 

sunt predate de profesoara de 
pictură din cadrul Şcolii de Arte 
din Dubăsarii Vechi, dna Vera 
Halupa.

Pictura a fost introdusă graţie 
unui proiect de colaborare dintre 
Departamentul Relaţii Cultura-
le al Mitropoliei Chişinăului şi a 
întregii Moldove şi compania “Art 
Atribut”, care oferă un sprijin ma-
terial în asigurarea şcolii cu ma-
terialele necesare.

Pentu elevii din Dubăsarii Vechi 
acest proiect este o alternativă, 
deoarece nu toţi elevii doritori de 
a face pictură au această posi-
bilitate la Şcoala de Arte, unde 
studiile sunt contra plată, dar aici 
la Şcoala Duminicală lecţiile se 
petrec gratis.

În programa de activitate a 
Şcolii pe parcursul anului vor fi  şi 

Şcoala Duminicală la Dubăsarii Vechi
lecţii de muzică în preajma diferi-
tor sărbători creştine, unde copiii 
vor învăţa colinde şi alte cântări 
religioase. 

Scopul Şcolii este de a cultiva 
sentimentul religios la copii, dra-
gostea pentru arta plastică, copiii 
învăţînd toate regulile necesare 
în pictură şi de a cultiva valorile 
cultural-religioase în rândul ele-
vilor.

Mulţumim din sufl et adminis-
traţiei companiei «Art Atribut» şi 
părintelui Nicolae Ciobanu, şeful 
Departamentului Relaţii Cultura-
le al Mitropoliei Moldovei şi spe-
răm că acest început de şcoală 
să aibă o bună continuitate, iar 
copiii să se bucure de mari suc-
cese şi realizări.

A consemnat prof. de religie 
Muravschi MARIA

MÂNTUIEŞTE, DOAMNE, POPORUL TĂU…



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 /

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

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

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

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

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

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

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

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

DIN  ISTORIA  MARTORILOR  LUI  IEHOVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

În 1942 J.F. Rutherford a murit. 

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

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

Sfântul Ierarh Dosoftei 
Mitropolitul Moldovei

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

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

Tipărit SA “Tipografi a 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

continuare din pag. 1

Degetele căzuseră din articulaţie și ieșeau afa-
ră oasele, iar osul de la al treilea deget era zdrobit. 
Pielea era trasă înapoi. Am intrat la chirurgie și 
m-am întins pe pat. Mi-au bandajat degetele, ca să 
se oprească sîngele și mi-au făcut anestezie locală. 
Eram curios și mă ridicam să văd ce face doctorul. 
A luat pielea și a tras-o ca să acopere oasele și a pus 
copci. Din cîte-mi amintesc intervenţia a durat circa 
20 de minute. După aceea mi-a pus la mînă ali� e, 
tifon și ghips, pentru că oasele erau rupte.

După aceea am ieșit și m-am dus la mama. Doc-
torul a vorbit cu ea. Ceea ce-mi amintesc este că 
mama a propus să nu rămîn la spital, ci să mă aducă 
în � ecare zi. Doctorul a fost de acord :,, Bine, dar să 
nu miște mîna și mai ales să nu scrie sau să picteze”.

Ne-am întors acasă pe picioare. Cît a ţinut anes-
tezia nu m-a durut. Cînd am ajuns într-un parc a în-
ceput să mă doară și am început să plîng. Am ajuns 
acasă. Bunica mă compătimea și-mi zicea: ,,Să-ţi 
dau degetele mele, dar sunt îmbătrînite și urîte. Tu 
ai degete frumoase, cum să ţi le dau pe ale mele?”.

M-am pus să dorm, dar mă durea foarte tare. La 
fel și cînd mă duceam pentru schimbarea pansa-
mentului. Îmi puneau ceva lichid, ca să se înmoaie 
pansamentele. Asta în � ecare zi. Schimbau și ghip-
sul. Cînd scoteau pansamentele mă durea foarte 
tare. Îl rugam pe doctor să lase lichidul mai mult, 
ca să se înmoaie pansamentele mai mult. Doctorul 
spunea: „N-am timp! Una îţi trebuie ţie, alta îmi tre-
buie mie”. Le scotea încet-încet, dar oricît ar �  fost 
de atent pe mine mă durea.

Două zile după aceea ne-am dus la Biserica Mai-
cii Domnului din Kazan, unde fusesem botezat. 
Acolo, am găsit o femeie în vîrstă, pe doamna Nina. 
Mama i-a vorbit despre traumatismul meu și ea s-a 
cutremurat. Mi-a spus în acest sens: „Sărmane Na-
zar, hai la mine acasă și-ţi voi da uleiuţ de la Sfîntul 
Luca. Dar mai bine să vă duceţi la Simferopol, acolo 
unde se a� ă moaștele lui. O rudă de-a mea s-a vin-
decat de cancer”.

Am vrut să a� u mai multe despre Sfîntul Luca, 
pentru că pînă atunci nu știam nimic. M-am dus 
atunci la biserica S� ntei Ecaterina din Feodosia și 
acolo am intrat la o Expoziţie. Am cunoscut-o pe 
doamna Natașa, care mi-a vorbit despre Sfîntul 
Luca. Fiica ei era doctor și l-a avut coleg de studen-
ţie pe doctorul care m-a operat. Și mama și � ică-sa 
cîntau în biserica Maicii Domnului din Kazan din 
Feodosia. În această biserică am fost botezat, iar 
preotul care m-a botezat, părintele A., a fost hiroto-
nit de Sfîntul Luca.

UNA DIN MINUNILE RECENTE 
SĂVÎRȘITE DE SFÎNTUL LUCA

După o perioadă, nu-mi amin-
tesc exact cînd, ne-am suit în două 
mașini și am pornit spre Simferopol. 
Am ajuns la biserica S� ntei Treimi 
și ne-am închinat la moaștele Sfîn-
tului Luca. Am luat ulei, o mănușiţă 
și iconiţe plasti� ate cu sfîntul și apoi 
ne-am dus la mormîntul lui. Am 
luat ca binecuvîntare pămînt de pe 
mormîntul sfîntului și ne-am întors.

(La un an după vindecare, l-am 
vizitat din nou pe sfînt și acolo, în 
noua raclă de argint, am văzut mica 
tăbliţă în care se spunea că era un 
dar din Grecia. Părinţii mei au co-
mentat asta atunci: „Imaginează-
ţi cît îl iubesc grecii pe sfînt, de au 
adus o raclă de argint, în timp ce noi 
nici nu-l cunoșteam!”).

De atunci, în � ecare zi puneam 
uleiuţ pe mînă și atingeam de ea 
mănușiţa, pămîntul și iconiţa lui. 
Noaptea legam pe pansamente ico-
niţa și mănușiţa și-l rugam pe sfînt: ,,Te rog, S� nte Luca, 
nu știu ce vei face, găsește o modalitate și fă-mă bine, ca să 
continui să cînt la pian. Tu ești doctor și te pricepi”.

Cînd ne-am dus la spital pentru schimbarea pansamen-
tului, doctorul s-a mirat și i-a spus mamei mele: „Nu înţe-
leg, de ce-i ies unghiile, de vreme ce nu există rădăcini. Nu 
se poate una ca asta. Nu cumva aţi făcut ceva?”.

Începuseră să-mi iasă unghiile și să-mi crească falange-
le. Medicul, la o altă vizită, a scos din nou o radiogra� e, ca 
să compare. De � ecare dată cînd mergeam la schimbarea 
pansamentului, se uita cu uimire și întreba din nou ce s-a 
întîmplat. Mama la început nu a vorbit. Însă, după aceea, 
i-a spus doctorului: ,,Ne-am dus și ne-am rugat Sfîntului 
Luca”. Doctorul n-a spus nimic, chiar dacă părea năucit. 
Mama a continuat.

Doctorul a răspuns: „Da, știu despre el. Ca student am 
citit cărţile lui și după ele am dat examene. A fost un medic 
renumit și a făcut mari descoperiri”.

La ultima noastră întîlnire m-a avertizat să � u atent să 
nu-mi lovesc mîna. Cînd am plecat spre Severomorsk n-am 
trecut deloc pe la spital. La Severomorsk au a� at mulţi de 
întîmplare și au venit să-mi vadă degetele. Însă pentru că 
erau încă deformate, am crezut că veneau de asta și nu pen-
tru minune. Mi-era rușine de asta. Au trecut doi ani și mă 
gîndeam să fac operaţie estetică, ca să nu mă mai deranjeze.

Într-o seară, am intrat în camera mea ca să dorm. Atunci 
am văzut pe perete un chip slab, ca de călugăr, care mi-a 
spus: „Dacă vei face operaţie estetică, nu se va mai vedea mi-
nunea și nu va crede nimeni”. Ca și cum mi-ar �  spus: Să-ţi 
arăţi degetele! Pentru că – repet, eu mă rușinam, dar mama 
povestea pretutindeni. După această întîmplare m-a sfătuit 
și duhovnicul să nu ascund lucrul acesta minunat: ,,Minu-
nea s-a întîmplat nu pentru tine, ci pentru oameni”.

Am vizitat-o atunci pe învăţătoarea mea de pian 
și mama i-a povestit toate cele întîmplate. Învăţă-
toarea se gîndea să-mi dea un program, în care era 
mai multă muncă pentru mîna dreaptă. Am cîntat 
puţin, dar acasă și cu stînga. Într-o lună, am cîntat 
normal. De Crăciun mi s-a spus: „Vrei să participi 
la un concurs?” Am răspuns: „Da, voi încerca”. Am 
început să mă pregătesc intens. În aprilie au venit 
mulţi copii din tot judeţul Murmansk. Au venit din 
toate orașele cei mai buni (după concursurile locale 
a avut loc preselecţia). Punctajul era 100 – marele 
premiu– în afara concursului, 90 de puncte – locul 
I, 80 de puncte – locul II. Eu am luat 80 de puncte, 
fără ca nimeni altcineva să ia 80 sau mai mult, adică 
premiul I!

A doua minune a fost supleţea falangelor. Nu au 
nicio problemă de mobilitate – supleţe. Pot să spun 
că acum cînt cu stînga mai bine decît cu dreapta.

În primul an nu am conștientizat ce s-a întîm-
plat. Eram mic și credeam că așa se întîmplă și în 
alte cazuri asemănătoare. Mai apoi am înţeles că 
ceea ce s-a întîmplat a fost o minune.

În anul 2005, l-am vizitat pe doctor. M-a privit 
ciudat, îmi prindea degetele. Credea că era doar car-
ne, nu os. Am rămas destul de mult timp împreu-
nă. La sfîrșit a spus: „Îmi amintesc în � ecare detaliu 
operaţia. A decurs bine, eram satisfăcut, dar nu pu-
team să cred că vor ieși din nou degetele. Dacă n-aș 
�  făcut-o eu, n-aș �  crezut”.

Mama mea i-a dat cartea cu viaţa Sfîntului Luca, 
dar nu știu ce s-a întîmplat. Se manifesta mai degra-
bă ca un ateu. Recunoștea realitatea, dar o considera 
probabil „o minune a naturii”.

j  ANUNŢ  j
tradiţionalul Festi-

val ortodox „Hristos se 
naşte, slăviţi-l” (ediţia 
a 6-a), organizat de 
secţia raională Cultură 
în parteneriat cu proto-
popiatul de Criuleni şi 
dubăsari se va petrece 
duminică, pe 12 ianu-
arie 2014, ora 11.00 în 
incinta Casei de Cultură 

„Grigore sîrbu” din or. Criuleni. 
intrarea este liberă, sunt aşteptaţi cu drag toţi doritorii.

Felicitare pentru părintele protopop Teodor Pelin 
cu ocazia a două jubilee: împlinirea vîrstei de 40 de ani 

şi 10 ani de activitate în calitate de protopop
Multstimate Părinte Prtopop şi confrate slujitor!
Cu bunăvoinţa lui Dumnezeu, Preacucernicia 

Voastră aţi ajuns la frumoasa vîrstă de 40 de ani. Cu 
acest binecuvîntat prilej, Vă aducem sincerele noastre 
felicitări şi urări de bine, nădăjduind să Vă vedem şi mai 
departe la fel de dinamic în slujirea preoţească, cît şi în 
administrarea protopopiatului nostru, funcţie pe care cu 
onoare o îndepliniţi deja 10 ani la rînd.

Urmînd exemplul ce ni-l daţi, ne rugăm Domnului 
ca să Vă ţină sănătos şi ferit de primejdiile cele văzute 
şi nevăzute pentru ca şi în continuare să fi ţi model de 

simţire şi trăire duhovnicească pentru confraţii şi pentru numeroşii fi i şi fi ice 
duhovniceşti.

Cu frăţească îmbrăţişare întru Hristos Domnul,
preoţii din protopopiatul de Criuleni şi Dubăsari.


