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După săvârșirea Sfi ntei Liturghii în Duminica a XII-a 
după Rusalii, ÎPS Mitropolit Vladimir, s-a deplasat 

la Criuleni, unde a par  cipat la inaugurarea monumen-
tului voievodului moldav Ștefan cel Mare și Sfânt.

Ceremonia a fost prilejuită de comemorarea a 510 ani 
de la trecerea la cele veșnice a domnitorului Ștefan cel 
Mare și Sfânt.

La acest eveniment emblema  c au fost prezenți Preșe-
dintele RM, dl Nicolae Timo  i, Ex Președintele RM, dl Mir-
cea Snegur, Președintele PLDM, dl Vlad Filat, Președintele 
raionului Criuleni, dl Vitalie Rotaru, precum și numeroși 

La 13 iulie 2014, duminică, cu bine-
cuvântarea Înalt Prea Sfi nţitului Vladi-
mir, Mitropolitul Chişinăului şi al între-
gii Moldove, s-a desfăşurat a X-a ediţie 
a festivalului ortodox cu genericul «Un 
trandafi r, o lumânare pentru Sfântul Şte-
fan cel Mare», organizat de Protopopiatul 
de Criuleni şi Dubăsari în parteneriat cu 
Secţia Cultură Criuleni, 
fi ind găzduit în com. 
Hîrtopul Mare, raionul 
Criuleni.

După Sfânta Li-
turghie, în biserica cu 
hramul «Minunea Sf. 
Arhanghel Mihail» din 
localitate, împreună cu 
numeroşii oaspeţi, s-a 
slujit Acatistul Sf. Ştefan 
cel Mare, care a fost cân-
tat de toţi credincioşii. În 
cuvântarea sa, părintele 
Protopop protoiereul mi-
trofor Teodor Pelin, s-a 
referit la viaţa şi activi-
tatea marelui Voievod, 
aniversarea de 510 ani 

reprezentanți din condu-
cerea țării și societatea 
civilă.

Momentul culminant 
al ceremoniei a fost sluj-
ba de binecuvântare a 
sculpturii din bronz, să-
vârșită de un numeros 
sobor de preoți din raioa-
nele Criuleni și Dubăsari, 
în frunte cu ÎPS Vladimir.

În luarea sa de cuvânt, 
Președintele RM, dl Nico-
lae Timfo  i a menționat 
următoarele: “Oamenilor 
de aici le-a fost caracteris  c întotdeauna curajul, dârzenia 
și sârguința. Anume oamenii din Criuleni au luptat în pri-
mele rânduri pentru integritatea țării.“

Cu un cuvânt de felicitare, în care a apreciat iniția  va, a 
venit și Vlădica Vladimir: “Mă închin în fața celor care au 
contribuit la edifi carea acestui monument, care ne va adu-
ce mereu aminte de bravul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, 
dar mai ales de mesajul său de peste veacuri, atât de actual 
și astăzi, de a sta strajă la hotare și a păzi acest pământ… “

Un cuvânt emoționant a ros  t și comandantul Brigăzii 
de Poliție cu Des  nație Specială (BPDS) „Fulger”, dl Ion 

MONUMENTUL MONUMENTUL VOIEVODULUI ŞTEFAN CEL VOIEVODULUI ŞTEFAN CEL 
MARE ŞI SFÂNTMARE ŞI SFÂNT INAUGURAT LA CRIULENI INAUGURAT LA CRIULENI

Țurcanu, care a făcut o scurtă incursiune în istoria recentă 
a țării, menționând că în cele mai grele momente conce-
tățenii noștri au fost întodeauna cu gândul la Dumnezeu, 
luând mereu exemplu de trăire și credință de la înaintașii 
noștri.

După depunerile de fl ori, Mitropolitul însoțit de Pro-
topopul de Criuleni și Dubăsari Prot. mitr. Teodor Pelin, 
precum și alți par  cipanți la eveniment s-au deplasat la 
Târgul meșterilor populari organizat în apropiere, unde 
s-au familiarizat cu lucrările acestora.

de la trecerea la cele veşnice a acestuia 
şi mesajele atât de actuale ale Sfântu-
lui în contextul istoriei contemporane a 
Republicii Moldova. Cu binecuvântarea 
Mitropolitului Vladimir, în semn de re-
cunoştinţă pentru activitate sârguincioasă 
spre binele Bisericii Ortodoxe din Mol-
dova, Dl Dumitru Roşca, Dna Lidia Co-

valciuc şi Dna Natalia Brîncă, ctitori ai 
acestui sfânt lăcaş, au fost menţionaţi cu 
Diplome Arhiereşti.

În continuare cu toţii am mers la Casa 
de cultură din sat. În curtea acesteea au 
fost tradiţional frumos amenajate expozi-
ţiile meşterilor populari din Protopopiat.

După citirea solemnă a unui extras din 

Tomosul de canonizare a marelui Domni-
tor, sub sunetul cutremurător al buciume-
lor, din sală spre scenă se urcă Sf. Ştefan 
cel Mare, în persoana Dlui Nicolae Darie, 
actor al teatrului M. Eminescu din mun. 
Chişinău, artist emerit al Republicii Mol-
dova, care a fascinat imediat toată sala prin 
interpretarea renumitului monolog a lui 

Ştefan-Vodă din «Apus 
de soare» de Barbu Şte-
fănescu Delavrancea şi 
poezia lui Vasile Roman-
ciuc «Ruga lui Ştefan 
cel Mare către neam»… 
Peste veacuri ne porun-
ceşte Binecredinciosul 
Voievod: «…Fraţilor, nu 
vă-nvrăjbiţi, că se bu-
cură străinii şi-şi arată 
colţii câinii, se visează 
domni asinii. Fraţilor nu 
vă-nvrăjbiţi! Fraţilor, nu 
vă trădaţi, că trădarea 
naşte ură, pune lacăte 
la gură şi ne strâmbă la 
făptură…».

Festivalul ortodox «UN TRANDAFIR, O LUMANARE PENTRU SFANTUL STEFAN CEL MARE» 
la a X-a ediţie în Protopopiatul de Criuleni şi Dubăsari
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SFINŢIREA TEMELIEI CLOPOTNIŢEI 
DIN S. BĂLŢATA, R-L CRIULENI

La 10 august 2014 a fost sfi nţită temelia viitoarei clopotniţe din satul Bălţata, raio-
nul Criuleni, care urmează a servi temporar şi ca un paraclis. Acest mult aşteptat 

eveniment a demarat cu Drumul Crucii de la paraclisul bisericii cu hramul «Sf. M. Mc. 
Dmitrie» la locul amplasării viitoarei parohii, pe teritoriul căreia vor fi  construite biserica, 
o clopotniţă, casa parohială şi una cu destinaţie socială. Slujba sfi nţirii a fost ofi ciată 
de părintele Protopop prot. mitr. Teodor Pelin, părintele paroh prot. Samuil Bacarji şi 
enoriaşi.

Părintele Protopop a apreciat satisfăcător realizările părintelui paroh în perioada 
relativ scurtă de păstorire în teritoriu, a intervenit cu propuneri în cadrul realizarii pro-
iectului, sfaturi duhovniceşti în vederea viitoarelor ispite şi încercări, şi de asemenea cu 
un mic ajutor. S-au adus mulţumiri autorităţilor publice locale pentru alocaţia, atât de 
aşteptată, a terenului respectiv.

Dna Olga Coronciuc, primarul com. Bălţata a făgăduit sprijinul, în măsura posibili-
tăţilor, la viitoarele construcţii, mulţumind călduros părintelui paroh pentru iniţiativă şi 
conlucrare.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Adunarea ordinară a preoţilor 
din Protopopiatul de Criuleni şi 
Dubăsari a avut loc la 22 august 
2014 în biserica cu hramul «Sf. 
Cuv. Parascheva» din s. Slobozia-
Duşca, raionul Criuleni.

Sf. Liturghie a fost ofi ciată de 
părintele paroh prot. Veaceslav 
Donscoi, părintele Protopop prot. 
mitr. Teodor Pelin, împreună cu pre-
oţii din circumscripţie. În cuvântarea 
sa, părintele Protopop, a apreciat sa-
tisfăcător atât evoluarea lucrărilor de 
construcţie a noii biserici, cât şi acti-
vitatea misionar-păstorală a părintelui 
paroh. Abordând diverse aspecte din 
istoria satului Slobozia-Duşca, părin-
tele Protopop a îndemnat credincioşii 
la o implicare cât mai activă în pro-
cesul de renaştere spirituală a parohi-
ei respective. A urmat, ca de obicei, 
mărturisirea preoţilor de către părin-
tele duhovnic prot. mitr. Ioan Turuta.

În cadrul adunării părintele prot. 
mitr. Ioan Solonaru, paroh al biseri-
cii cu hramul «Sf. Împăraţi Constan-
tin şi Elena» din s. Cimişeni, raionul 
Criuleni, a ţinut un discurs pe tema 
«Asistenţa socială în cadrul proiec-
telor oferite de Uniunea Europeană», 

INSTALAREA UNEI PLĂCI COMEMORATIVE 
ÎN AMINTIREA CELOR DEPORTAŢI DIN 
SATUL ONIŢCANI, RAIONUL CRIULENI

Vizită de lucru a dnei Monica BABUC, 
Ministru al Culturii, în satul Dubăsarii 

Vechi, raionul Criuleni
La 23 iunie 2014 dna Monica Babuc, Ministru al Culturii, a efectuat 

o vizită de lucru în satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni. Dna Ministru a 
vizitat Casa de cultură, afl ată într-un proces de reparaţie, conacul fami-
liei Donici, grădiniţa de copii şi biserica cu hramul «Sf. Arhanghel Mihail» 
din localitate.

În cadrul vizitei la biserică dna Monica Babuc a făcut cunoştinţă cu 
istoria bisericii şi cu desfăşurarea procesului de restaurare, apreciind înalt 
calitatea lucrărilor efectuate. Dna Ministru a rămas plăcut surprinsă de 
îngrijirea Cavoului familiei Donici, un unical, prin excelenţă, monument 
de arhitectură din Republica Moldova şi a făgăduit implicarea în proce-
sul de întreţinere a unei Comisii de specialitate. La acest capitol a vorbit 
dnei Ministru şi dl Gheorghe Lungu, Primarul satului Dubăsarii Vechi.

referindu-se la experienţa Bisericii Ortodoxe 
din spaţiul European, îndeosebi la posibilita-
tea realizării actuale a unor proiecte în Repu-
blica Moldova, dar şi la reuşitele personale 
în context.

S-a discutat de asemenea despre compor-
tamentul preoţilor în perioada electorală a ale-
gerilor parlamentare din toamna anului 2014, 
astfel condamnându-se confruntările politice 
motivate religios. La fel, s-a readus aminte, că 
conform deciziilor Sfi ntelor Sinoade al Patri-
arhiei Ruse şi al Mitropoliei Moldovei, funda-
mentate pe canoanele Ortodoxiei universale, 
clerului ortodox îi este interzis de a desfăşura 
activităţi cu caracter politic.

S-a luat cunoştinţă cu programul festivi-
tăţilor din 3-4 septembrie organizate la mă-
năstirea Căpriana, cu ocazia aducerii spre 
veşnica aşezare şi închinare a copiei icoa-
nei făcătoare de minuni a Maicii Domnului 
«AXIONIŢA» («Cuvine-se cu adevărat», 
«Vrednică eşti» sau «Достойно есть») din 
Sf. Munte Athos, Grecia.

Au urmat diverse probleme din activita-
tea cotidiană a parohiilor şi propunerea unor 
modalităţi de soluţionare. Ulterior ne-am 
deplasat cu toţii la şantierul noii biserici, 
unde am săvârşit un Te-Deum de mulţumire.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

ADUNAREA ORDINARĂ A PREOŢILOR DIN 
PROTOPOPIATUL DE CRIULENI ŞI DUBĂSARI

La 14 iunie anul 2014 în centrul satului 
Oniţcani, raionul Criuleni în mod festiv a fost 
instalată o placă comemorativă în amintirea 
celor deportaţi în Siberii de gheaţă…

Actualmente s-au scurs 65 de ani de la pe-
trecerea acelor tragice evenimente (cel mai 
numeros val a avut loc în anul 1949), care ne 
aduc aminte încă o dată de una din numeroa-
sele fi le istorice atât de sângeroase ale melea-
gurilor noastre cuprinse între râurile Prut şi 
Nistru. În urma acestor represiuni politice, 
exercitate de regimul sovietic pe parcursul 
a 28 iunie 1940 – 5 martie 1953, au avut de 
suferit sute de mii de oameni nevinovaţi, iar 
circa 35 000 de locuitori ai Basarabiei au fost 
deportaţi. Această crimă istorică a lăsat urme 
adânci în sufl etele românilor de atunci şi tu-
turor urmaşilor noştri.

Iniţiativa aparţine dlui Alexandru Po-
pov şi unor săteni, rudele cărora au avut de 
suferit, ideea a fost de asemenea susţinută 
de Primărie. Festivitatea a fost moderată 
de dna Elena Iacob şi elevii clasei a XII-a 
ai Liceului Teoretic Oniţcani. La acţiune 
au luat parte dl Vitalie Rotaru, Preşedinte-
le raionului Criuleni, dna Elena Frumosu, 
deputat în Parlamentul RM, dl Genadie 

Cazacu, consilier raional, dl Ghena-
die Gore, consilier al preşedintelui 
raionului, părintele Prot. Mitr. Te-
odor Pelin, protopopul raioanelor 
Criuleni şi Dubăsari, părintele Prot. 
Mitr. Ioan Turuta, parohul bisericii 
«Sf. Treime» din localitate, locui-
torii satului Oniţcani în frunte cu 
primarul dl Leonid Vozian, rudele 
celor deportaţi din sat ş.a.

La început în mod festiv a fost des-
coperită placa comemorativă, apoi 
a fost ofi ciată slujba unui Te-Deum 
pentru sănătatea acelor deportaţi, 
care s-au întors acasă şi sunt vii până-n 
prezent, urmând o panihidă pentru 
odihna sufl etelor celor răposaţi.

Despre acele timpuri triste ne-au 
vorbit dl Oleg Bulgac, profesor de 
istorie din sat, dna Mariana Ţaranu, 
doctor în istorie, profesoară la Aca-
demia de Transporturi, Informatică 
şi Comunicaţii din mun. Chişinău, 
dl Leonid Grabovschi, deportat ş.a. 
La încheere au fost depuse fl ori.

Pentru toată lumea a fost organi-
zată o aleasă agapă frăţească.
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Biserica din satul Biserica din satul IzbişteIzbişte
Din istoria bisericilor din protopopiat

De multe ori stăteam şi mă gân-
deam, ce este mai principal, mai 
de preţ şi mai important pentru 

un sat moldav, aşezat între dealuri, prin 
aceasta parcă apărat de furtuni, dar când-
va, la origini, şi de năvălirea hoardelor pă-
gâne? Gândul m-a dus la biserica din sat. 
De ce? Fiindcă celelalte edifi cii, locuri sau 
monumente istorice prezintă pământes-
cul, adică sunt supuse peirii, dărâmării şi 
în ultimă instanţă dispariţiei. Biserica ţine, 
însă, de ceresc şi de veşnicie, ea zideşte 
şi înalţă omenirea, ea este şi va fi  în per-
manenţă inima şi sufl etul satului.

Biserica din satul Izbişte, raionul Criu-
leni este o bisericuţă modestă, dar în a 
cărei ziduri se simte tainic şi minunat spi-
ritul trăirii ortodoxe, ce se păstrează de la 
multele generaţii de izbişteni, care au trăit 
în acest colţişor de plai. Bazele comuni-
tăţii de creştini au fost puse aici încă din 
vremurile vechi, satul fi ind menţionat do-
cumentar pentru prima dată la 20 iunie 
1453 într-un hrisov emis la Suceava de 
cartea domnească a lui Alexandru Voie-
vod – domn al Ţării Moldovei, în care se 
spune că „satul Izbişte este întărit logofă-
tului Mihail şi fraţilor lui Duma şi Tudor”. Tot 
din acele vremuri străvechi trebuie să fi  
existat în sat, aşa cum existau în aproape 
toate localităţile rurale moldoveneşti, o bi-
sericuţă de lemn şi un preot pentru satisfa-
cerea necesităţilor religioase ale ţăranilor 
ortodocşi de aici. Grea era viaţa oamenilor 
de rând în acea vreme. Din cauza deselor 
războaie şi a năvălirilor ei erau nevoiţi per-
manent să fugă, să-şi părăsească casele 
pentru a se ascunde în codri, iar după ce 
treceau năvălitorii se întorceau şi găseau 
gospodăriile lor distruse şi bisericuţa arsă. 
Dar nu-şi pierdeau speranţa şi-şi refăceau 
gospodăriile şi construiau o nouă biserică.

Momente din istoria bisericii
În izvoarele de arhivă despre biserica 

din s. Izbişte putem găsi următoarele in-
formaţii:

- «Satul Izbiştea – Sf. Arhangheli – din 
lemn, mediocră; dispune de sufi ciente 
veşminte, icoane şi cărţi – 1797»;

- «Izbeşti, biserica a fost construită din 
piatră în cinstea Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavriil în anul 1788, reconstruită din cau-
za vechimii în 1857; şubredă»;

- «Izbeşti cu biserica Sf. Arh. Mihail şi 
Gavriil, zidită la 1778, din piatră, de Mihail 
Tipa»;

- «Izbeştea, biserica cu hramul Mihail 
şi Gavriil, zidită la 1778, din piatră şi re-
construită la 1839»;

- «Izbeşti, jud. Orhei. Biserica Sf. Arh. 
Mihail şi Gavriil, zidită la 1778 din piatră, 
acoperită cu şindrilă. Este una din bise-
ricile interesante din Basarabia care şi-a 
păstrat caracterul său moldovenesc. Bi-
serica are forma corabiei cu clopotniţă 
şi un mic turnuleţ. Pereţii altarului sunt 
susţinuţi de trei contraforturi. Şi aici sunt 
icoane cu zugrăveală veche şi cu inscrip-
ţii moldoveneşti».

În publicaţiile din perioada sovetică gă-
sim de asemenea unele descrieri: «…Sf. 
Arhangheli (1778) – în satul Izbişte…Deo-
potrivă cu bisericile cu trei turle, în ultimele 
decenii ale sec. XVIII-lea, în Moldova se 

construiau cele bazilicale, aco-
perite cu arce semicilindrice».

Aici trebuie de menţionat, 
că din 1975 biserica este in-
clusă în lista monumentelor de 
importanţă republicană, şi re-
spectiv este luată sub Ocrotirea 
de Stat: «Sf. Arhangheli din s. 
Izbişte – anul 1778».

Aşa cum observăm, majori-
tatea izvoarelor arhivistice, cu 
excepţia primului, ne vorbesc 
despre o biserică zidită din 
piatră în anul 1778 (sau 1788). 
Însă o analiză mai amplă a do-
cumentelor istorice ne impune 
să facem alte concluzii.

Alte izvoare de arhivă (do-
cumente bisericeşti anii 1860-
1916) ne mărturisesc următoa-
rele:

– «Biserica Sf. Arhanghel 
Mihail, jud. Orhei, s. Izbeşti, 
a fost construită în anul 1788 
cu stăruinţa răposatului Mihei 
Pipa, iar în anul 1839 a fost 
refăcută din piatră cu stăruinţa răposatului 
Consilier al Curţii Supreme Ieremia Chiril 
Ianov»;

– «Biserica Sf. Arhanghel Mihail din s. 
Izbeşte, jud. Orhei a fost construităîn anul 
1788 cu stăruinţa răposatului enoriaş, să-
teanului Mihail Tipa, iar în anul 1839 recon-
struită din nou de moşierul Ieremia Ianov»;

– «Biserica a fost construită în anul 1778 
cu stăruinţa răposatului ţăran Mihail Tipa; 
în anul 1839 a fost reconstruită din nou cu 
stăruinţa răposatului moşier Ieremia Ianov; 
în anul 1887 a fost reparată capital şi aco-
perită cu şindrilă cu stăruinţa părintelui Isaia 
Ciubuc şi a enoriaşilor».

Cu toate acestea nu rămâne clar cum 
arăta biserica până la reconstrucţie (din 
lemn sau piatră) şi care a fost caracterurul 
acesteia? O rază de lumină în acest sens 
ne oferă corespondenţa eparhială.

Aşadar, în raportul blagocinului superior 
al judeţului Orhei, prot. Simeon Baltaga, № 
458 din 20 mai anul 1838, adresată Înalt 
Prea Sfi nţitului Dmitrie, Arhiepiscop de Chi-
şinău şi Hotin, se comunică «…s. Izbeşti, 
biserica Sf. Arh. Mihail, din lemn, veche, 
acoperită cu stuh…», şi prin urmare: «Mo-
şierul şi comunitatea doresc reparaţia bise-
ricii în felul următor: pereţii laterali să fi e(re)
construiţi din piatră, tencuiţi şi vopsiţi; po-
deaua din lemn; în locul vechiului Prestol de 
pus unul nou conform măsurilor respective 
şi de acoperit cu tinichea; au pregătit mate-
rialul: piatra, varul şi au angajat meşteri». 
Înalt Prea Sfi nţitul Arhiepiscopul Dimtrie şi-a 
exprimat acordul prin rezoluţia din 23 mai 
anul 1838 dând binecuvântare.

De oarece satul era mic (având doar 101 
gospodării, iar din cele 33 de disetine de pă-
mânt care au fost oferite bisericii, conform 
legii, la 11 mai 1834), cu greu se reuşea, cel 
puţin, întreţinerea personalului (un preot, un 
dascăl, doi dvornici şi doi pălămari), respec-
tiv misiunea reparaţiei şi-a asumat-o boierul 
Ianov, care stăpânea pe atunci pământurile 
Izbiştii şi în scurt timp, în 1839 noua biserică 
a fost sfi nţită.

Aproximativ la un an, în raportul №: 264 
din 19 mai anul 1839 blagocinul Simeon 

Baltaga menţionează: «…la 18 mai curent, 
joi, am sfi nţit biserica Sf. Arh. Mihail din s. Iz-
beşti după reparaţie pe Antimisul vechi…».

Aşadar, aceste izvoare de arhivă ne jus-
tifi că temeinic revederea datei construcţiei 
bisericii din piatră în s. Izbeşti, care deja 
tradiţional a fost întărită în literatura de spe-
cialitate.

Cum ne putem uşor convinge din docu-
mentele originale, nicăieri nu se menţionea-
ză acel fapt, că în urma «reparaţiei» din anii 
1838-1839 practic s-a ridicat o altă biserică. 
Presupunem, că pentru Consistoriu acest 
lucru nu prezenta un inters deosebit, de-
oarece în urma reparaţiei a fost tradiţional 
păstrat locul Sf. Prestol, principalul atribut 
al bisericii; prin urmare, într-un fel, s-a pe-
rindat existenţa bisericii primare. De aceia, 
s-a săvârşit sfi nţirea mică a bisericii (pe An-
timisul vechi), cum, de obicei, se proceda 
după reparaţii.

Dar dacă o asemenea reparaţie a fost 
uşor admisă de Consistoriu, pentru arhitec-
tură o asemenea transformare în construc-
ţie are o importanţă capitală, deoarece în 
anul 1839 s-a produs schimbarea stării ma-
teriale a clădirii bisericii (altfel spus, clădirea 
s-a rezidit din lemn în piatră).

Această istorie clasică ne justifi că să pre-
supunem că asemenea transformări au sufe-
rit numeroase biserici reconstruite (pe acelaş 
loc, din lemn în piatră), care deşi au fost su-
puse la diferite modifi cări, într-o măsură sau 
alta, şi-au păstrat caracteristicile primare.

De menţionat este şi faptul, că doar în a 2-a 
jumătate a sec. XIX-lea biserica din piatră din 
s. Izbişte a suferit, cel puţin, trei reparaţii (în 
anii 1864, 1873 şi 1887), iar către începutul 
sec. XX a ajuns într-o stare nu prea bună. Din 
această cauză enoriaşii «…în grija lor pentru 
construcţia unei noi biserici în s. Izbeşti…» 
au început a colecta mijloace fi nanciare, 
dearece starea bisericii era îngrijorătoare, 
lucru despre care au informat Consistoriul: 
«…actualmente biserica noastră este foarte 
veche, este sprijinită şi înclinată, iar peretele 
din partea de sud-vest a fost reparat cu cără-
midă, ca să nu cadă …».

Către anul 1908 s-au adunat 1140 de ru-
ble şi toată suma a fost depusă pe un cont 
bancar. Dar în acelaş an, fără acordul sta-
rostelui şi a enoriaşilor, preotul Jemanean 
a decontat banii şi a construit cu ei o casă 
parohială. Acest lucru a supărat rău enori-
aşii, care s-au plâns Consistoriului, dar pe 
parcursul anchetei părţile s-au împăcat şi 
preotul Jemanean a fost achitat.

În baza acestor mărturii, credem că ba-
rele de metal din biserică au apărut nu mai 
devreme de anul 1908, sau mai bine zis în 
perioada română (1918-1944), când, după 
toate probabilităţile, s-a efectuat o reparaţie 
capitală cu consolidarea bazei construcţiei.

Ctitorul bisericii Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavriil din lemn a fost locuitorul s. Izbeşti 
ţaranul Mihei Pipa, numele căruia în docu-
mentele bisericeşti mai târzii se transformă 
în Mihail Tipa. Alte marturii despre acest 
creştin milostiv nu se găsesc.

Ctitorul bisericii Sf. Arh. Mihail din piatră 
a fost moşierul Ieremia Chiril Ianov, despre 
care găsim numeroase mărturii în docu-
mentele de arhivă a primei jumătăţi ai sec. 
al XIX-lea, în mod deosebit despre activita-
tea sa profesională.

Aşadar, la 29 aprilie anul 1818, prin Edictul 
împăratului Alexandru I-lea «…pentru apor-

tul deosebit adus în educaţie pe aceste 
meleaguri…» numeroşi reprezentanţi ai 
clasei familiilor moldoveneşti boiereşti de 
vază (p.e. Rîşcan, Başota, Donici etc.) 
au fost graţiaţi cu ranguri civile ale înalte-
lor clase aristocratice ruseşti. Printre cei 
nominalizaţi se număra şi moşierul basa-
rabean de 32 de ani, secretar de guver-
nator Ieremia Ianov care a obţinut rangul 
de Consilier titular. Aceasta îi permitea să 
devină membru al nobilimii, şi din în anul 
1821 obţine aceasta (împreună cu fraţii 
săi Ioan şi Filimon).

În continuare Ieremia Ianov deţine 
funcţii destul de înalte în administraţia 
Basarabiei (care pe atunci avea statutul 
de regiune autonomă în cadrul Imperiului 
Rus), precum:

– 1825-1831 – Membru al Sfatului Su-
prem;

– 1831-1834 – Consilier de judecător 
regional;

– 1834-1837 – Preşedinte al Judecă-
toriei Civile Regionale.

Cariera sa a sfârşit-o în rangul de 
Consilier al Curţii Supreme, care conform 
«Tabelei rangurilor» corespunde gradu-
lui militar de locotenent-colonel. În unele 
izvoare de arhivă, puţin ridicat în grad, 
respectuos este numit «colonelul Ianov».

În concluzie menţionăm că, biserica 
Sf. Arh. Mihail din piatră în satul Izbişte 
a funţionat încontinuu circa 120 de ani, 
iar în anul 1959 la decizia autorităţilor a 
fost închisă.

În perioada interbelică biserica şi co-
munitatea de creştini din Izbişte a cu-
noscut o perioadă de viaţă liniştită şi 
înfl oritoare, care însă a încetat odată cu 
anexarea Basarabiei în vara anului 1940 
la URSS. Tot din voia lui Dumnezeu, iz-
biştenii au fost puşi la unele încercări, 
suferind în 1940-1941 din cauza politicii 
ateiste agresive şi a sovietizării, în 1941-
1945 au trecut prin anii grei ai războiului, 
apoi iarăşi s-au pomenit cetăţeni ai statu-
lui sovietic, care închidea bisericile, pri-
gonea credinţa şi promova ateismul ,,şti-
inţifi c’’. Biserica din sat a funcţionat până 
în anul 1959, când autorităţile sovietice, 
invocând ca motiv că oamenii din sat nu 
doresc s-o mai frecventeze şi respectiv 
ea nu mai are nici o menire, au închis-o.

Astfel începe o pagină tristă a comuni-
tăţii ortodoxe din satul Izbişte. La şcoală 
se lua în derâdere religia şi pe cei ce pur-
tau cruce la piept. Credincioşii erau batjo-
curiţi şi chiar persecutaţi la locurile lor de 
muncă. Ei se cununau şi-şi botezau copiii 
în taină. Frecventau uneori slujbele la alte 
biserici, care încă n-au fost închise. Ne-
cătând la faptul că biserica era închisă şi 
creştinii constrânşi, comunitatea şi-a per-
petuat existenţa, înţelegînd cât de amar e 
să te desparţi de Dumnezeu. Creştinii mai 
în vârstă mărturisesc că necătând la faptul 
că biserica era închisă, în ziua de Paşti, 
mulţi creştini veneau în curtea bisericii, se 
aşezau pe iarbă şi ciocneau ouă roşii cu 
salutul pascal „Hristos a înviat!”- „Adevărat 
a înviat!”, astfel manifestându-şi dragos-
tea lor faţă de Biserică şi de Dumnezeu. 
După închidere biserica a rămas o perioa-
dă de timp în voia soartei, neîngrijită, apoi 
o perioadă scurtă a fost depozit de tutun.

Preot Victor Gangan
(va urma în numărul viitor)
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fa datează din perioada Mântuitorului, iar pe 
stofă nu există careva vopsele, ci imprimarea 
Chipului este ceva supranatural, iar felul cum 
acesta a apărut pe stofă nu se poate explica.

O altă destinaţie ce adună credincioşi din 
toate marginile pământului este oraşul Bari 
din sudul Italiei. Aici se afl ă moaştele Sfântului 
Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei. 
Aici, toţi pelerinii au participat la Sfânta Litur-
ghie, împărtăşindu-se cu Sfi ntele Taine, în ca-
drul bisericii ce aparţine de Patriarhia Română, 
unde preotul Nicolae Ciobanu a coliturghisit 
împreună cu preotul paroh. La rugămintea pa-
rohiei române, a fost deschis de către slujitorii 
catedralei Romano-Catolice “St. Nicola” locul 
unde se afl ă moaştele Sfântului Nicolae, şi toţi 
pelerinii moldoveni s-au închinat şi au rugat 

pe Sfântul Nicolae să mijlo-
cească lui Dumnezeu pentru 
mântuirea noastră.

A fost vizitat oraşul Roma 
şi locul unde sfi nţii Apostoli 
Petru şi Pavel în anul 67 au 
fost martirizaţi.

Cu deosebite emoţii au 
petrecut pelerinii câteva zile 
în Italia, întâlnindu-se cu 
concetăţenii, dar şi cu enori-
aşii care se afl ă în acestă ţară 
departe de casă.

Sursa:

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

În scenă au evoluat ansablurile 
folclorice «Şoimanii» şi «Floarea 
dorului» din s. Ratuş, «Şezătoa-
rea» din or. Criuleni, «Băştinaşii» 
din Hîrtopul Mic, «Doina codru-
lui» din s. Rîşcova, «Busuioc» 
din s. Răculeşti, «Răzăşanca» din 
s. Drăsliceni, «La stâncă» din s. 
Dubăsarii Vechi ş.a. Solista Nico-
leta Stăvilă ne-a bucurat auzul cu 
o doină strămoşească, urmată de 
duetul Stela Nenicu şi Ana Gratii, 
toţi din s. Hîrtopul Mare, apoi a 
evoluat corul de preoţi al protopo-
piatului. De asemenea au surprins 
plăcut publicul din sala arhiplină 
interpreţii profesionişti de muzică 
uşoară Sergiu Catîrău şi Georgeta 
Voinovan.

La fi nal au luat cuvântul prot. 
mitr. Nicolae Ciobanu, preşedinte-

le Departamentului Mitropolitan Relaţii 
Culturale al Mitropoliei Moldovei, dna 
Valentina Bobeico, sef Direcţia Cultură 
Criuleni ş.a. Tuturor participanţilor au 
fost înmânate Diplome de participare şi 
cadouri. Din partea Protopopiatului artiş-
tii au primit icoane cu chipului Sf. Ştefan 
cel Mare şi CD-uiri cu cântece patriotice.

La încheere toată lumea, atât partici-
panţii cât şi spectatorii, în picioare a cân-
tat «Când era să moară Stefan…»

Pentru toţi oaspeţii a fost pregătită o 
agapă frăţească, astfel nimeni n-a plecat 
acasă fl ămând.

Mulţumim tuturor celor care au con-
tribuit la desfăşurarea acestei ediţii a fes-
tivalului, în mod deosebit dlui Dumitru 
Roşca, primar al com. Hîrtopul Mare.

Sfi nte binecredincioase Voievoade 
Ştefane, roagă-te lui Dumnezeu pentru 
noi!

TRADIŢII STRĂVECHI DE PE MALUL NISTRULUI
În a 8-a zi după sărbătoarea Duminicii Mari, în prima zi a postului «Sfi nţilor 

Apostoli Petru şi Pavel», conform unei vechi tradiţii ce a prins rădăcini pe malul 
străbunului Nistru, creştinii scot de prin case ierburile şi frunzariile aşternute în aju-
nul Cinzecimii.

Toate ierburile şi frunzariile sunt duse la un izvor sau fântână din preajmă, unde 
sunt stropite cu agheasmă, urmând a fi  date pe apa Nistrului. Preventiv, în fi ecare 
an, sătenii îşi curăţă fântâna, repară şi vopsesc Troiţele aderente, burlanul, sca-
unele, dezinfectează apa, reamenajează estetic întregul ansamblu al fântânii.

Ostenelele creştinilor sunt încununate de venirea preotului şi slujitorilor bise-
riceşti la fi ecare fântână în particular, unde se săvârşeşte rânduiala de sfi nţire 
şi stropirea cu agheasmă, urmând un Te-deum de sănătate pentru îngrijitori. 
După rugaciuni se pregăteşte o agapă frăţească.

Datorită acestor sfi nte tradiţii ortodoxe toate fântânele din satul Oxentea, 
raionul Dubăsari, şi a multor sate din protopopiat situate pe malul Nistrului, şi-au 
dobândit o imagine deosebită, si drept vorbind, în satul nostru nu avem nici o 
fântâna uitată sau parasită (fapt, cu regret, des întâlnit în ultimele decenii în ţară).

Este de menţionat sprijinul autorităţilor publice locale, astfel Primăria satu-
lui Oxentea petrece anual un concurs pentru identifi carea celor mai frumos 
amenajate fântâni, prin inspectare clasifi cându-le pe locurile 1, 2, şi 3, menţio-
nându-le cu diplome şi pemii băneşti.

Această tradiţie creştin-ortodoxă reprezintă un viu şi vrednic de urmat exemplu 
pentru toţi credincioşii din Republicii Moldova, care deseori se plâng prin instanţe 
de problema apei potabile. Omul sfi nţeşte locul, spun bătrânii creştini…

Protoiereul Nicolae Bologa, paroh al bisericii cu hramul 
«Sf. Ier. Nicolae» din s. Oxentea, raionul Dubăsari

Cu îngăduinţa bunului Dumnezeu, 
preotul Nicolae Ciobanu, Preşedinte-
le Departamentului Cultură al Mitro-
poliei Moldovei, parohul bisericii din 
s. Cruglic, r. Criuleni, împreună cu 
un grup de enoriaşi, a avut un pele-
rinaj la câteva locuri sfi nte din Italia.

Printre cele mai importante destina-
ţii putem enumara localitatea Manopello, 
unde se pastrează Chipul nefăcut de mână 
omenească al Mântuitorului. Despre acest 
Chip se aminteşte în Sfânta Tradiţie, că o 
femeie pe nume Veronica a şters faţa Mân-
tuitorului când era dus spre Golgota pentru 
a fi  răstignit.

Cercetătorii analizând această stofă cu 
Chipul lui Iisus au scos concluzia că sto-

PELERINAJ LA LOCURI SFINTE DIN ITALIA FACEŢI UN BINE! 
Tînărul Alexandru Bodean are 

nevoie de rugăciunile şi de sprijinul 
nostru Facem un apel către toţi oa-
menii de bună credinţă pentru a-l 
ajuta cu rugăciune şi cu suportul 
fi nanciar pe tînărul Alexandru Bo-
dean care, afl îndu-se în SUA în 
cadrul unui program studenţesc, în 
noaptea de 8 august 2014 a suferit 
un atac cerebral acut (hemoragie 

interventriculară), provocat de un anevrism.
La momentul actual, după o intervenţie chirurgicală foarte compli-

cată, Alexandru a ieşit din comă, afl îndu-se internat la Centrul Medical 
al Universităţii din Alabama de Sud, oraşul Mobile, însă medicii catalo-
ghează starea sănătăţii sale ca fi ind extrem de gravă, băiatul ne putînd 
să vorbească, să se mişte şi să se alimenteze de sine stătător, fi ind 
imobilizat la pat. În continuare, Alexandru Bodean urmează să treacă 
printr-o perioadă de tratament la clinica Shepherd Center din Atlanta, 
Georgia, care pe lîngă faptul că este difi cil mai este şi foarte costisitor, 
familia băiatului ne fi ind în stare să acopere cheltuielile necesare (în jur 
de 150.000$) şi apelează la ajutorul tuturor celor care au bunăvoinţa 
să doneze cît de puţin pentru ca acest tînăr care trece acum printr-o 
încercare foarte grea, să poată reveni la o viaţă normală.

Contacte şi rechizite bancare:
SUA: Veaceslav Bodean, tatăl lui Alexandru – MD: +373 78 400 100;
SUA: +1 251 223 71 62, e-mail: beatrice.birnat@gmail.com
Adresa de domiciliu: 1701 E 1st Street apt 517.Gulf Shores, AL 36542
Adresa băncii: 3001 Douphin Street, Mobile, Alabama 36606
Swift code: WFBIUS6S Routing Number (RTN): 062000080
Account Number: 9926634073
Republica Moldova: Fiodor Bodean, bunicul lui Alexandru – 
MD: +373 79222888
Pentru MDL, USD, EUR: Banca benefi ciară: BC «VICTORIABANK» 
SA fi l.N3 Chişinău 
Codul băncii: VICBMD2X416 Benefi ciar: FIODOR BODEAN Contul 
Bancar: 223330311342 Codul fi scal: 0961303887241

Festivalul ortodox «UN TRANDAFIR, O LUMANARE PENTRU SFANTUL 
STEFAN CEL MARE» la a X-a ediţie în Protopopiatul de Criuleni şi Dubăsari


