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ca „atlet al lui Hristos”.
Impresionanta operă constructivă săvârşită de acest 

domnitor în nişte condiţii atît de grele, îmbrăţişând nu-
meroase şi variate domenii, a promovat dezvoltarea şi 
înflorirea picturii, sculpturii, ceramicei, broderiilor etc., 
iar dezvoltarea artei arhitectonice şi a miniaturii, ni-l 
arată ca pe un spirit creator şi de gust şi ca pe un cu-
noscător neîntrecut şi pasionat de frumos. Dezvoltarea 
tuturor artelor a fost menită să înfrumuseţeze numeroa-
sele sale mănăstiri, biserici şi palate, înălţate în timpul 
domniei sale ajungînd la un stadiu de adevărată înflori-
re.

Opera de zidire a sfintelor locaşuri a izvorît din 
marea lui dragoste de popor şi din marea lui credinţă 
în Dumnezeu, care-l făceau de neînvins în faţa oştilor 
turceşti şi care îl păstrau curat şi dârz în faţa multor 
încercări papistăşeşti. Toate cele 44 mănăstiri şi biserici 
presărate pe tot cuprinsul Moldovei, au fost înălţate spre 
lauda Domnului şi pentru pomenirea „drept măritoru-
lui şi iubitorului de Hristos, Ştefan Voievod”.

Viziunea clară a viteazului voievod n-a scăpat din ve-
dere nici rolul important al aşezărilor monahale. Daniile 
şi ajutoarele sale, ajunse departe pînă la marile lavre ale 
Athosului, ori la unele din celebrele mănăstiri din Bal-
cani, ca mănăstirea Rila, de exemplu, dovedesc grija ce 
o purta sfintelor mănăstiri. Acelea erau vetre ale evla-
viei străbune, dar, în acelaşi timp, şi cetăţi spirituale de 
rezistenţă împotriva acţiunilor de prozelitism, exercitat 
prin diferite mijloace, de către papalitate. Se înţelege din 
trăinicia lor, din podoabele arhitectonice, din odoarele 
şi înzestrările pe care le făcea mai ales ctitoriilor sale, că 
Ştefan cel Mare a avut intenţia de a crea acestora posibilităţi 
de dezvoltare spirituală şi culturală, asemănătoare celor din 
Orient.

Aşezările acestea 
aveau să răspundă efor-
tului comun, pe care 
voievodul şi poporul îl 
depuneau, pentru ca ţara 
să-şi menţină libertatea 
şi să se dezvolte cît mai 
mult pe plan cultural. 
Numai în felul acesta se 
explică dărnicia lui pen-
tru mănăstirile în care 
pulsează într-un ritm viu, 
viaţa înaltă duhovniceas-
că, alături de cea a înde-
letnicirilor practice. În 
fruntea mănăstirilor zidite 
de Ştefan cel Mare se gă-
sea noua sa ctitorie de la 
Putna, unde a înflorit arta 
miniaturistică. 

Avem încrederea că 
niciodată nu se vor stinge 

Figura marelui Domnitor al Moldovei străbate tot 
mai luminoasă prin veacuri, pînă în zilele noastre. 

Faptele sale măreţe, vitejia sa neasemănată, dragostea 
de ţara strămoşilor săi şi apropierea de popor, mintea 
sa ageră şi luminată, care înţelegea tâlcul adînc al isto-
riei, împletite cu o neşovăitoare credinţă în Dumnezeu, 
căruia i-a închinat atîtea sfinte altare, l-au ridicat pe culmi 
ce au covârşit cele cinci veacuri ce s-au scurs de la urcarea 
sa pe tronul Moldovei.

Cei 47 ani de domnie, cum nu s-a mai întâlnit în isto-
ria poporului nostru, au pecetluit cu jertfe mari indepen-
denţa Moldovei, vitejia fiilor ei şi apărarea dreptei cred-
inţe strămoşeşti împotriva puterii otomane. Poporul i-a 
păstrat vie amintirea sa, iar cununa recunoştinţei nu s-a 
vestejit niciodată în inimile vitejilor răzeşi moldoveni, 
care, din gură în gură au purtat cu duioşie şi cu dragoste, 
faptele de arme, evlavia şi credinţa în Dumnezeu şi ap-
ropierea faţă de popor.

Timp de cinci veacuri, el a rămas în sufletul şi vorba 
poporului nostru, un „sfînt” pe care, pentru faptele lui 
vitejeşti, „nici unul din domni, nici mai înainte, nici după 
aceea, nu l-au ajuns” - cum spune cronicarul Grigore Ure-
che.

În adevăr, din toate actele de înnoiri sociale în ad-
ministrarea ţării, din documentele cancelariei domneşti, 
ca şi din întregul avânt cultural din timpul său, se de-
sprind şi convingerile sale religioase, conştiinţa că el tre-
buie să apere, cu orice preţ, credinţa strămoşească.

Dacă în latura strategiei militare şi a diplomaţiei, Şte-
fan cel Mare s-a arătat „ca un bărbat minunat, cu nimic 
mai prejos decît comandanţii eroici, cel dintîi principe al 
lumii” - după părerea cronicarului contemporan polon, 
apoi în ceea ce priveşte creştinătatea, el apare în adevăr 

candelele aprinse de binecredinciosul voievod Ştefan 
cel Mare pe atîtea sfinte altare, iar mireasma rugăciuni-
lor ce se înalţă către Dumnezeu necontenit deasupra 
mormîntului său de la Putna - cea mai dragă ctitorie a 
sa - va împuternici nevoinţele tuturor ostenitorilor din 
mănăstire, spre a ajuta şi ei la înălţarea şi înflorirea Bi-
sericii lui Hristos.

La noi în protopopiat Binecredinciosul voievod Ște-
fan cel Mare și Sfânt este cinstit într-un mod deosebit. 
În fiecare an se organizează cu mult fast Festivalul orto-
dox „Un trandafir, o lumânare pentru Sfântul Ștefan cel 
Mare”.

Anul trecu în orașul Criuleni a fost inaugurat un 
frumos monument în cinstea marelui voievod, iar anul 
acesta un alt monument a fost înălțat în satul Corjova.

vezi în pag. 4
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Mii de slujitori și de credincioși din toate colțurile țării au răspuns apelului Înalt Preasfințitului 
mitropolit Vladimir și au participat la 25 mai, la un marș al tăcerii dedicat valorilor familiei 

tradiționale. Având în frunte arhiereii Bisericii Ortodoxe din Moldova, participanții la procesiune au por-
nit de la mănăstirea Ciuflea, parcurgând în mod organizat bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt către scuarul 
Catedralei Mitropolitane. Pe parcursul drumului, preoții și credincioșii – copii, tineri și vârstnici – s-au 
rugat Bunului Dumnezeu și Preacuratei Maicii Sale și au purtat lozinci pro-familie și împotriva păcatului 
homosexualității. În scuarul Catedralei, Înalt Preasfințitul mitropolit Vladimir s-a adresat tuturor celor 
prezenți mulțumind participanților la marș pentru mobilizare și unitate în numele unor valori sfinte, pre-
cum sunt cele ale familiei. În continuare Mitropolitul a îndemnat creștinii să nu se rușineze să mărturisească 
credința lor întru Hristos, mai ales prin exemplul pe care îl dau societății personal, dar și împreună cu fa-
miliile lor. Mai apoi a fost dată citirii o adresare a arhiereilor Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, 
către conducerea Republicii Moldova, prin care, din numele poporului și a clerului Bisericii Ortodoxe din 
Moldova se cere încetarea susținerii și promovării homosexualității și ale altor tendințe distructive la nivel 
social și incompatibile cu credința și datinile poporului nostru.

ÎN CAPITALĂ S-A DESFĂȘURAT
MARȘUL FAMILIEI

De Ziua Internațională a Familiei, la 15 mai 2015, scuarul din preajma Centrului de Re-
surse pentru Tineri “UNIT” din orașul Criuleni a fost inundat de copii, tineri, pedagogi, 

educatori, familii care împreună au adăugat vieţii culoare, farmec, speranţe…
Are sau nu viața culoare??! E bine împreună sau mai bine e separate, sau singur??!
Răspuns la aceste întrebări și-au propus să găsească participanții în cadrul activității de sen-

sibilizare cu privire la incluziunea școlară și socială a persoanelor cu dizabilități cu genericul 
“Împreună viața are culoare!”, organizată de Asociația Obștească “Femeia și Copilul – Protecție 
și Sprijin”.

Deschiderea evenimentului, a fost realizat de Victoria Secu, directorul executiv al AO 
“FCPS”, care a îndemnat implicarea activă a tuturor participanților în cadrul activității “Împre-
ună viața are culoare!” alături de cei dragi, prin zâmbet, voie bună, sprijin și acceptare. 

Cuvânt de salut a luat și preotul Ioan Țuțuianu, cleric la biserica din Criuleni, care a 
menționat că familia stă la 
baza dezvoltării societății 
și că familia, din care fac 
parte un bărbat, o femeie 
și copiii lor, este un dar de 
la Dumnezeu. ”Trebuie să 
ne iubim, să ne apreciem 
așa cum suntem, pentru 
că Dumnezeu este iubire”, 
a mai spus părintele Ioan, 
după care le-a urat partici-
panților distracție plăcută.

Svetlana Cernov, 
responsabil de comuni-

care, AO FCPS   

VIAȚA ARE CULOARE DOAR ÎMPREUNĂ Ziua mondială a Familiei celebrată 
în s. Dubăsarii Vechi

La 15 mai, de ziua mondială a Familiei, în Protopopiatul de Dubăsari și 
Criuleni au avut loc diverse activități legate de acest eveniment. În s. 

Dubăsarii Vechi raionul Criuleni în incinta liceului teoretic «Nicolae Donici» a 
fost organizat un Seminar cu participarea părinților și elevilor claselor a VIII-
IX-a la tema «Familia – sursa principală de valori!»

În hol a fost expusă o expoziție de lucrări a Școlii de Artă, cu genericul 
«Familia cu ochii copiilor noștri». Dna Ecaterina Boiarenova, manager adjunct 
Educație, a debutat cu activități interactive, în cadrul cărora s-au determinat 
valorile principale pentru persoanele propuse.

A fost derulat un filmuleț educativ, în care s-au elucidat urmările exem-
plelor negative pe care le dau părinții preluate de copii. Dna Elena Cerlat, psi-
holog școlar, a inițiat o dezbatere în baza acestui scurtmetraj.

Dl Andrei Zgîrcu, managerul școlar, a vorbit despre problemele actuale în 
domeniul educațional, atitudinea familiei față de instituția școlară, plecarea 
părinților peste hotare și problemele copiilor abandonați, riscul destrămării 
familiei ș.a.

În încheere, părintele paroh prot. Teodor Pelin a ținut un discurs telogic 
pe tema «Sf. Treime – model desăvârșit a dragostei în familie», după care a 
răspuns la mai multe întrebări adresate de cei prezenți.
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În duminica Cin-
cizecimii, la bi-

serica din Cruglic, 
după Sfânta Liturghie 
s-a sărbătorit şi ziua 
copiilor. A fost or-
ganizat un turneu 
pe biciclete, astfel 
promovând un mod 
sănătos de viaţă, dar şi 
folosirea transportului 
ecologic.

În cadrul ate-
lierelor de pictură pe 
hârtie şi asfalt copiii 
s-au simţit foarte bine. 
Au mai înfrumuseţat 
sărbătoarea și copiii 
de la şcoala de arte 
din Cruglic, care au 
prezentat un concert. 
La sfârşit toţi copiii au 
primit daruri, tablă de 
şah şi dame, unii au 
primit şi câte o minge, 
dar şi îngheţată pen-
tru   toată  lumea  
prezentă.

www.mitropolia.md
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La 20 mai 2015 în biserica cu hra-
mul «Minunea Sf. Arh. Mihail» 

din orașul Criuleni a avut loc adunarea 
extraordinară a preoților din Protopop-
iatul de Criuleni și Dubăsari. Adunarea 
a debutat cu oficierea slujbei Acatistului 
Sf. Trei Ierarhi, după care a urmat șed-
ința propriu-zisă.

În cadrul întrunirii a vorbit dl Nico-
lae Bulat, inspector «Apărare împotriva 
incendiilor», care a relatat despre in-
cendiile devastatoare petrecute recent la 
unele biserici din republică și a informat 
clerul privitor la metodele de combatere 
și profilaxie ale acestora. S-a discutat 
despre întocmirea unor dosare în acest 
sens, analizându-se lista actelor nece-
sare.

Referitor la problemele ce țin de pre-
darea Religiei în școală a vorbit invitatul 
special al ședinței dna Angela Levința, 
Șef al Cabinetului Metodic al Mitropo-
liei Moldovei. S-au discutat despre col-
ectarea cererilor privind predarea Re-

ligiei, despre procurarea manualelor, 
despre nivelul de pregătire profesională 
a profesorilor de Religie, despre recalifi-
carea cadrelor didactice, despre studiile 
de masterat și doctorat, despre partener-
iatul dintre parohie și școală etc.

În acest context au fost numite per-
soane noi în funcția de metodist:  pentru 
raionul Dubăsari - prot. Iulian Pinteac, 
pentru raionul Criuleni – pr. Rustic Gre-
cu.

Au fost discutate și analizate mai 
multe aspecte organizatorice privind 
participarea Protopopiatului de Dubăsa-
ri și Criuleni la Marșul Tăcerii întru 
susținerea Familiei tradiționale, din 23 
mai.

Adunarea ordinară a preoților din 
Protopopiatul de Dubăsari și Criuleni 
a fost fixată la 15 iunie 2015 în biserica 
cu hramul «Sf. M. Mc. Dumitru» din s. 
Pașcani r. Criuleni.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Adunarea extraordinară a preoților 
din Protopopiatul de Criuleni și  Dubăsari

Conform binecuvântării 
ÎPS Vladimir, mitropolitul 

Chișinăului și al întregii Mold-
ove, perioada 11 – 17 mai a fost 
declarată săptămâna Familiei 
Ortodoxe. S-a organizat în toată 
țara activități ce vin în apărarea 
instituției Familiei, care pro-
movează valorile creștin-mo-
rale. Astfel, mulți tineri au aflat 
cum să-și creeze o familie care se 
respectă și devine model pentru 
cei din jur.

Și la liceul din satul Cruglic 
raionul Criuleni, tinerii au discutat cu 
preotul Nicolae Ciobanu despre anu-
mite valori ce ar îmbunătăți viața fa-
miliară. Oaspete al acestui eveniment 
a fost preotul Constantin Cojocaru, 
cleric al bisericii ”Întâmpinarea Dom-
nului”, din or. Chișinău, care este și 
biserica Universității de Stat din Mol-
dova. Părintele Constantin a venit cu o 
prezentare despre implicarea tinerilor în 
activitatea socială, dar și despre rapor-

tul sănătos dintre părinți și copii.
Cu altă prezentare interesantă 

a atras atentia preotul Nicolae 
Ciobanu, care a vorbit despre ce 
înseamnă o familie creștină, cum 
să ne luptăm cu viciile, cum să 
păstrăm familiile și să educăm 
copiii.

Au fost invitați elevii claselor 

VII–XII, profesorii și părinții elevilor 
din liceu.

Directoarea liceului, dna Nadejda 
Burciu, a mulțumit preoților pentru 
frumosul seminar, dar și elevilor pen-
tru bunăvoința de a participa activ la 
acest eveniment.

Amintim că la 15 mai se sărbătorește 
Ziua Internațională a Familiei.

www.nicolaeciobanu.wordpress.com

 La aceste întrebări la data de 8 mai 2015 au răspuns elevii clasei a IV-a 
împreună cu dna dirigintă Dodon Ala, Irina Nicolai, părinţii, buneii şi 
comunitatea, invitată la şezătoarea de suflet „De la bunica adunate”. Sunt 
convinsă că copiii au fost sinceri în părerile lor, precum şi oaspeţii părintele Va-
sile Pistrui, părintele Ioan Țuțuianu, primarul de Criuleni Vitalie Onişciuc, dna 
Maria Bobeico, bunica lui Gabriel Godoroja, dna Ana Căpăţină, reprezen-
tanta celei mai vechi familii din Criuleni, învăţătorii, părinţii, dna Galaţan, 
directorul muzeului orăşenesc, dna Svetlana Cernov, colaborator al ziaru-
lui Est-Curier, reprezentant al comunităţii ș. a.

În MEMORIAM: tot la 8 mai a trecut în nefiinţă directorul şcolii pri-
mare dna Ludmila Cuneţchi. Această şezătoare a fost o dedicaţie în me-
moriam.

Director dna Chiriev Galina

ACTIVITĂȚI ÎN PAROHIA CRUGLIC

DISCUTII DESPRE FAMILIE LA LICEU

ZIUA COPIILOR SĂRBĂTORITĂ LA BISERICĂ

VALORILE UNUI NEAM, CARE AR FI ELE?

Valorile unui neam. Care ar fi ele? În ce crede omul, 
generaţia în creştere? În Troiţa de la fântâna lui 
Samoilă, în casa lui Nicanor, în dragoste, bunătate, 
credinţă, în pietrele de la cimitir?
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Inaugurarea monumentului Sf. Ștefan cel Mare la Corjova

Duminică, la 14 iunie 2015, după Sfânta 
Liturghie, la biserica din or. Criuleni a fost 
oficiată slujba de rugăciune la începerea a 
tot lucru bun și a punerii temeliei la o nouă 
casă parohială.

Slujba a fost oficiată de prot. mitr. Te-
odor Pelin, Protopop de Criuleni și Dubăsa-
ri, prot. mitr. Vasile Pistrui, parohul bisericii 
și preotul Ioan Țuțuianu, cleric al aceleiași 
biserici.

Părintele Protopop Teodor Pelin a solicitat 
întregii comunități o implicare cât mai activă 

în ridicarea acestui edificiu, atât de necesar în parohie, dorind părintelui paroh Vasile 
Pistrui multă înțelepciune și răbdare, tuturor – consolidare în Duhul Ortodoxiei și suc-
ces în realizarea obiec-
tivelor propuse spre 
realizare.

Proiectul, binecu-
vântat de ÎPS Vladimir, 
mitropolitul Chișinău-
lui și al întregii Mold-
ove, presupune o con-
strucție în 3 niveluri, 
care include subsolul, 
sala mare sau trapeza 
cu bucătăria (sepa-
rată), biblioteca, un mic 
muzeu parohial ș.a.

Așa să ne ajute 
Dumnezeu!

Biserica din orașul Criuleni 
a dat start construcției casei parohiale

Ziua de 9 mai anul 2015 a marcat 
un deosebit eveniment în istoria 

satului Corjova, raionul Criuleni – in-
augurarea monumentului Dreptcred-
inciosului Voievod al țării Moldove Sf. Ște-
fan cel Mare. Lucrat în piatră de Cosăuți 
de renumitul meșter Ion Lozan, ridicat 
pe un înalt postament ornamentat, am-
plasat în mijlocul satului la cel mai de 
cinste loc, pe fundalul bătrânului Nis-
tru, chipul mărețului Domnitor parcă 
ne poruncește din nou peste veacuri: 
„Să stați strajă la hotare, să păziți acest 
pământ…”.

Acest multașteptat eveniment 
a adunat mulțime mare de popor, 
enoriași, ctitori, oaspeți de onoare, 
reprezentanți ai administrațiilor pub-
lice locale etc.

Slujba de sfințire a fost 
oficiată de Înalt Preasfințit-
ul Vladimir, Mitropolitul 
Chișinăului și al întregii 
Moldove împreună cu un 
sobor de preoți. Înalt Preas-
finția Sa a vorbit despre 
actualitatea mesajelor is-
torice a Sf. Ștefan cel Mare, 
mulțumind călduros tuturor 
celor care s-au ostenit la ridi-
carea acestui monument. 
A urmat un mic concert, în 
care au răsunat piese despre 
Credință, Patrie și Neam, 
interpretate de copii, elevi și 
ansambluri folclorice din cir-
cumscripție. La final am cân-
tat cu toții: « Când a fost să 
moară Ștefan…». În mulțime 
se întrezăreau sclipiri de lac-
rimi…

De menționat este faptul 
că, în raionul Criuleni mai 
avem un măreț monument 
al Sfântului Domnitor, inaugurat în 
2014 în or. Criuleni.

În continuare ne-am deplasat cu 
toții în vecinătate, unde am sfințit o 
frumoasă Răstignire, lucrată de ase-
meni în piatră de Cosăuți. Mitropolitul 
Vladimir a oferit în dar tuturor celor 
prezenți iconițe și cărți de rugăciune.

Cu prilejul acestor evenimente în 
sat au fost organizate  diferite măsuri 

distractive, care au durat până seara 
târziu.

În semn de recunoștință arhiereas-
că, pentru activitatea sârguincioasă spre 
binele și întru slava Bisericii Ortodoxe 
din Moldova, primarul s. Corjova dl 
Gheorghe Ojog a fost decorat cu meda-
lia  «Ștefan cel Mare și Sfânt».

Sfinte Voievode Ștefane, roagă-te lui 
Dumnezeu pentru noi!

Adunarea ordinară a preoților din Protopopiatul de Dubăsari și Criuleni a avut loc la data de 
15 iunie 2015 în biserica cu hramul «Sf. M. Mc. Dumitru» din s. Pașcani, raionul Criuleni.

Slujba Sf. Liturghii a fost oficiată de părintele paroh prot. Gheorghe Butnaru, părintele Proto-
pop prot. mitr. Teodor Pelin și preoții din circumscripție. După un Te-Deum de sănătate a urmat, 
ca de obicei, mărturisirea preoților de către părintele duhovnic prot. Ioan Turuta.

În cadrul ședinței s-au discutat diverse probleme administrativ-organizatorice pentru dinami-
zarea vieții bisericești precum, totalizări privind cadrele didactice și repartizarea orelor de Religie; 
desfășurarea festivalului ortodox «Un trandafir, o lumânare pentru Sf. Ștefan cel Mare»; apariția 
în spațiul ortodox a diferiți vrăjitori  și pseudotămăduitori, analiza metodelor lor de activitate și 
alte probleme curente și comunicări administrative, fiind abordate numeroase aspecte ce țin de 
activitatea cultural și misionar-pastorală a parohiilor din Protopopiatul de Dubăsari și Criuleni.

 În cadrul ședinței preotul Ioan Țuțuianu, cleric al bisericii din or. Criuleni, a prezentat un 
raport privind numărul curentelor schismatice și a altor confesiuni creștine din Republica Moldo-
va. Părintele diacon Veaceslav Bodarev, cleric al bisericii «Sf. Arhanghel Mihail» din or. Chișinău 
a ținut o lecție despre «Martorii lui Iehova», iar un tânăr de 23 de ani, Decebal Popa ne-a povestit 
istoria sa despre convertirea în această extrem de periculoasă sectă și întoarcerea la Ortodoxie.

Părintele prot. mitr. Octavian Moșin a vorbit despre desfășurarea la Universitatea de Stat din 
Moldova a programelor de formare la ciclu II (masterat) ș.a.

Adunarea ordinară a preoților din Protopopiatul de Dubăsari și Criuleni v-a avea loc în bi-
serica cu hramul «Înălțarea Domnului» din s. Rîșcova raionul Criuleni la data de 22 august 2015.

ȘEDINȚA ORDINARĂ A PREOȚILOR DIN
PROTOPOPIATUL DE DUBĂSARI ȘI CRIULENI


