
   Să dăm mulţumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruinţa prin Domnul nostru Iisus Hristos (I Corinteni 15, 57)

Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul Moldovei
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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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MITROPOLITUL GAVRIIL 
BĂNULESCU-BODONI 

Primul arhipăstor al basarabenilor a fost mitro-
politul Gavriil Bănulescu-Bodoni, întemeietorul 
şi organizatorul Eparhiei Chişinăului şi Hotinu-
lui. Era român de neam, născut în 1746 în Bistriţa 
Transilvaniei, într-o familie originară 
din Câmpulungul Moldovei. În ulti-
ma parte a vieţii sale s-a afl at în sluj-
ba Bisericii Ortodoxe Ruse: profesor 
la Seminarul de la Poltava, mitropolit 
al Poltavei (1793-1799), mitropolit al 
Kievului (1799-1803), iar în timpul 
ocupaţiei ruseşti exarh al Moldovei şi 
Ţării Româneşti (1808-1812). 

Ideea înfi inţării unei noi Eparhii 
în spaţiul dintre Prut şi Nistru a fost 
lansată de Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Ruse. Mitropolitului Ga-
vriil Bănulescu-Bodoni i-a revenit 
realizarea ei în practică. Stabilit la 
Chişinău după retragerea trupelor 
ruseşti din Principatele române, el a 
înaintat Sinodului din Petersburg, la 
data de 4 noiembrie 1812, un proiect 

de organizare a vieţii bisericeşti din Basa-
rabia. După ce referatul cu propuneri a tre-
cut procedurile de rigoare, el a fost aprobat 
de ţarul Alexandru I la 21 august 1813, zi 
care poate fi  considerată ca dată a înteme-
ierii noii Eparhii. În fruntea ei a fost numit 
mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni. 
Jurisdicţia Eparhiei se întindea şi peste 
parohiile populate de moldoveni din stân-
ga Nistrului (Transnistria), aşa cum ceruse 
mitropolitul prin memoriul său.

Organizând Eparhia după proiectul său, 
Gavriil Bănulescu-Bodoni a dorit ca Bise-
rica din Basarabia să aibă o anumită auto-
nomie şi să-i fi e păstrate particularităţile 
locale. El şi-a numit un vicar, în persoana 
lui Dimitrie Sulima, care a fost hirotonit 
„episcop de Bender şi Akerman” (Tighina 
şi Cetatea Albă) încă din 1811, şi-şi avea re-
şedinţa în mănăstirea Sf. Arhanghel Mihail 
din Chişinău. În septembrie 1813 a creat 
„Exarhiceasca dicasterie a Chişinăului”, ca 
instanţă de judecată bisericească. A numit 
protopopi, care aveau în subordine mai 
mulţi „blagocini”. Protopopii recomandau 
candidaţi la hirotonire, făceau anchete în 
parohii, aplicau pedepse în cazuri de in-
disciplină a clericilor în subordine, dar, în 
acelaşi timp, erau obligaţi şi să apere cleri-
cii de orice presiuni din partea autorităţilor 

de stat sau ale unor mireni. Tot ei supravegheau 
starea morală şi culturală a preoţimii din circum-
scripţiile lor şi prezentau centrului eparhial ra-
poarte anuale. 

De numele mitropolitului Gavriil Bănulescu-
Bodoni sunt legate şi alte momente importante 

din istoria Bisericii Ortodoxe din Basarabia. Graţie 
străduinţelor lui a fost înfi inţat Seminarul teologic 
din Chişinău (1813), Tipografi a eparhială (1814), 
fi liala basarabeană a „Societăţii Biblice Ruse” 
(care a contribuit la publicarea în limba română a 
Noului Testament (1817) şi a Bibliei (1819)), a fost 
mai bine îndrumată viaţa monahală etc.

Mitropolitul Gavriil a fost preocupat şi de gân-
dul ridicării unei catedrale episcopale în Chişinău, 
pentru că el era nevoit să slujească în biserica mă-
năstirii „Sf. Arhanghel Mihail”. Piatra de funda-
ment a fost pusă, însă, abia pe timpul succesorului 
său, în anul 1830. În schimb, sub îndrumarea sa 
a fost restaurată biserica „Adormirea Maicii Dom-
nului” de la mănăstirea Căpriana. De asemenea, 
au fost zidite câteva biserici în Chişinău (Sf. Trei-
me, Sf. Gheorghe), în unele târguri şi sate. 

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni a trecut 
la cele veşnice la 30 martie 1821, la vârsta de 75 de 
ani, după o păstorire efectivă de 9 ani a Eparhiei 
Chişinăului şi Hotinului. A fost aşezat spre veşnica 
odihnă la mănăstirea Căpriana, unde i se vede şi 
azi mormântul.

Patriarhul Kiril la mormântul Mitropolitului Gavriil
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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
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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

Ediţia a IX-a a festivalului ortodox dedicat Sf. 
Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare, 
organizat de Secţia Cultură Criuleni în parte-
neriat cu protopopiatul de Criuleni şi Dubăsari, 
a avut loc pe data de 14 iulie, duminică, fi ind 
găzduit în s. Slobozia-Duşca. 

După ofi cierea Acatistului sfântului şi a Sf. 
Liturghii în biserica cu hramul «Sf. Cuv. Pa-
rascheva» din localitate, oaspeţii şi enoriaşii 
au plecat la Casa de Cultură din vecinătate. 
Aici meşterii noştri au amenajat, în curte şi hol, 
diferite expoziţii de artă populară şi artizanat, 
iar orchestra de fanfară vesel chema lumea la 
sărbătoare.

Festivalul a demarat cu piesa «Ridică-te, Stă-
pâne!» interpretată de grupul vocal al Centrului 
Raional de Cultură şi Tineret «Grigore Sîrbu». 
Sub sunetele buciumelor în scenă a ieşit, ac-
torul teatrului M. Eminescu din or. Chişinău, dl 
Nicolae Darie, în rolul lui Sf. Ştefan cel Mare. 
Mai târziu cu un cuvânt de felicitare, cu oca-
zia sărbătorii, s-a adresat publicului dl Vitalie 

FESTIVALUL ORTODOX «UN TRANDAFIR, 
O LUMÂNARE PENTRU SF. ŞTEFAN CEL MARE»

Rotaru, preşedintele raionului Criuleni. În scenă au 
evoluat peste 20 de ansambluri vocale, de muzică 
şi dans, coruri bisericeşti şi formaţii folclorice, care 
ne-au surprins prin diversitatea pieselor interpretate, 
coloritul vestimentar şi profesionalism.

A urmat înmânarea diplomelor de participare şi tro-
feelor festivalului. Din partea protopopiatului au fost 
cadonate icoane cu chipul măreţului Voievod şi CD-
uri cu cântece patriotice. Din partea Mitropoliei Mol-
dovei a vorbit despre importanţa sărbătorii părintele 
Nicolae Ciobanu, consilier cultural. Părintele Teodor 
Pelin, protopop de Criuleni şi Dubăsari, a mulţumit 
călduros tuturor participanţilor şi în mod deosebit 
organizatorilor festivalului, dnei Valentina Bobeico, 
şefa secţiei Cultură Criuleni şi dlui Serghei Istrati, pri-
marul s. Slobozia-Duşca.

Festivalul s-a încheiat cu tradiţionalul cântec «Сând 
a fost să moară Ştefan…» interpretat cu glas mare, 
ridicaţi în picioare, de toată sala.

Toţi participanţii după evoluare au fost invitaţi la 
masă, iar pentru oaspeţii de onoare în incinta primă-
riei a fost organizată o aleasă agapă frăţească.

La 4 august 2013 un eve-
niment deosebit a bucurat 
sufl etele tuturor credincioşi-
lor din s. Dubăsarii Vechi, r-l 
Criuleni – a fost înălţată şi s-a 
sfi nţit o nouă Răstignire.

După un pelerinaj la locu-
rile sfi nte din Israel dl Oleg 
Cîrlig, ctitor al bisericii din 
localitate, s-a aprins cu râvnă 
de a savârşi o faptă deosebit 
de bineplăcută înaintea lui 
Dumnezeu. Astfel, s-a ajuns 
la ideea de a înalţa o sfântă 
Răstignire. Locul a fost ales 
de Consiliul parohial de co-
mun acord cu autorităţile 
publice locale, pe un teren 
aferent bisericii.

Cu ajutorul bunului Dumnezeu, nu fără de ispite, Răstignirea a fost înălţată. Au urmat lucrările de tencuială 
şi vopsire, fundaţia a fost îmbrăcată cu granit de culoare neagră, s-a montat un sistem de iluminare şi s-a 
amenajat o trotuară din pavaj color. S-au sădit diverşi arbori şi arbuşti decorativi, teritoriul a fost îngrădit cu 
un gard metalic. Toate cheltuielile au fost acoperite de soţii Oleg şi Liudmila Cîrlig.

Răstignirea a fost sfi nţită de părintele paroh prot. mitr. Teodor Pelin, protopop al bisericilior din raioanele 
Criuleni şi Dubăsari. La ceremonie au luat parte dl Gheorghe Lungu, primarul satului Dubăsarii Vechi, enoriaşi 
şi oaspeţi din capitală.

Aducem sincere mulţumiri familiei Cîrlig, iar Hristos Dumnezeu să le dăruiască sănătate, mântuire, întru 
toate cele bune sporire şi să-i păzească întru mulţi şi fericiţi ani!

Preoteasa Maria Muravschi

CRUCII TALE NE ÎNCHINĂM, STĂPÂNE…
Adunarea ordinară a preoţilor din protopopiatul de 

Criuleni şi Dubăsari a avut loc pe data de 22 august 
2013 în biserica cu hramul «Acoperemântul Maicii 
Domnului» din satul Mălăieştii Vechi, raionul Criuleni.

La început a fost ofi ciată slujba Sf. Liturghii de către 
părintele paroh prot. Veaceslav Ceban, părintele pro-
topop prot. mitrofor Teodor Pelin împreună cu preoţii 
din circumscripţie. În cuvântarea sfi nţiei sale, părinte-
le protopop a apreciat satisfăcător activitatea pastorală 
a părintelui paroh, iar credincioşilor le-a dorit trăirea 
din plin a postului Adormirii Maicii Domnului. A ur-
mat, ca de obicei, mărturisirea preoţilor de către părin-
tele duhovnic prot. mitr. Ioan Turuta.

Întrunirea a debutat cu conferinţa «Mitropolitul Ga-
vriil Bănulescu-Bodoni – viaţa şi activitatea» ţinută 
de Prot. Veaceslav Ciorbă.

Ulterior s-au discutat următoarele: despre începe-
rea noului an şcolar şi difi cultăţile în cadrul predării 
Religiei în scoli şi licee; vizita Sanctităţii Sale Prea-
fericitului Chiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii 
Rusii, în Republica Moldova; situaţia îngrijorătoare 
din parohia s. Cimişeni ş. a.

În continuare părintele protopop Teodor Pelin a 
făcut necesare comunicări, abordând diverse aspec-
te ce ţin de activitatea culturală, pastoral-misionară 
şi administrativă a parohiilor din protopopiatul de 
Criuleni şi Dubăsari.

Adunarea a fost onorată de prezenţa dlui Ion Nis-
trean, primarul comunei Bălăbăneşti. La fi nal pentru 
toţi a fost organizată o aleasă agapă frăţească.

ADUNAREA ORDINARĂ 
A PREOŢILOR DIN 

PROTOPOPIATUL DE 
CRIULENI ŞI DUBĂSARI
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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

Biserica din satul Răculeşti
Din istoria bisericilor din protopopiat

Anul IX, Nr. 3, 2013

Satul Răculești dispunea deja de o biserică din 
lemn cel puţin din secolul al XVIII-lea, astfel pri-
ma menţiune datează cu anul 1796. Către anul 
1812 documentele de arhivă ne informează: «Satul 
Răculești – biserica cu hramul «Adormirea Maicii 
Domnului» – construită din lemn, se a� ă în stare 
rea. Este îndestulată cu veșminte, icoane și cărţi». 
Necătând la aceasta, biserica va mai deservi cre-
dincioșii peste trei decenii, până la zidirea unei noi 
biserici din piatră.

Biserica din piatră a fost zidită în anul 1845 și 
ctitorită de săteni: «Biserica este zidită din piatră; 
clopotniţa situată deasupra pronaosului este la fel 
din piatră și se a� ă într-o legătură cu biserica. Are 
un prestol în cinstea Adormirei Maicii Domnului. 
Sărbătoarea hramului este pe 15 august.». Acoperi-
șul la început a fost montat din șindrilă (drancă).

O reparaţie mai amplă, nesocotind cele curente 
(p. e. în anul 1867 biserica a fost tencuită și vop-
sită în interior și exterior), s-a efectuat în vara 
anului 1899. Acoperișul vechi a fost schimbat pe 
unul nou din tablă zincată, la fel au fost schimba-
te podeaua și ferestrele, biserica a fost tencuită și 
vopsită integral. Devizul de cheltuieli a constituit 
1150 de ruble (o sumă destul de impunătoare în 
acele timpuri).

La începutul anilor 1960, la indicaţia autorităţilor 
comuniste, biserica a fost demolată până la temelie. 
Pe fundamentul vechi al bisericii în anul 1972 a fost 
construit un magazin alimentar, care cu timpul s-a 
dovedit a �  nerentabil, astfel în 1982 este închis și 
transformat ulterior într-un depozit. În anul 2000, 
la decizia autorităţilor publice locale, clădirea a fost 
amenajată ca un micuţ lăcaș de rugăciune. Și dacă 
până atunci vechea cladire, a� ată într-o stare deplo-
rabilă, nu interesa pe nimeni, de ea imediat și-au 

adus aminte. Astfel, tovarășul Grigore 
Mustea, președintele Cooperativei de 
Consum Criuleni (ConsumCoop), a 
propus credincioșilor să-și răscum-
pere micuţa biserică, achitând o sumă 
de 30 000 lei (o sumă enormă pentru 
un sat mic), iar părintele Ioan Pîrlog 
era adeseori ameninţat cu judecata. Cu 
greu s-au adunat banii și clădirea, în 
sfârșit, a fost răscumpărată.

La decizia enoriașilor în anul 2003 
vechea clădire a fost aproape integral 
demolată, iar pe fundamentul vechi al 
bisericii s-a zidit una nouă. Tot satul, 
de la mic la mare, au sărit în ajutor. 
Așa au fost construite noua biserică, 
casa parohială și săpată fântâna.

Biserica a fost s� nţită pe data de 19 
septembrie 2009 de către Înalt Prea S� nţitul Vladi-
mir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove. 

Preoţii slujitori:
Până în anul 1843 a slujit părintele Vasile Purcel 

(presupunem că anume el a fost iniţiatorul construc-
ţiei unei noi biserici din piatră, deși a decedat până la 
demararea lucrărilor).

Din anul 1843 – părintele Grigore Clementie Bal-
taga. Născut în anul 1805, � u de preot, nu a învăţat 
la seminar. La 13 ianuarie 1831, conform cererii de-
puse, prin decretul Consistoriului Duhovnicesc din 
Chișinău a fost numit în funcţia de dascăl pentru bi-
serica «Adormirii Maicii Domnului» din s. Răculești, 
judeţul Orhei. La 30 iunie 1837 a fost hirotonit preot 
de către Prea S� nţitul Dmitrie, Arhiepiscop de Chiși-
nău și Hotin, pentru biserica «Sf. M. Mc. Gheorghe» 
din s. Camencea, jud. Orhei. Pe 22 aprilie 1843 a fost 
transferat către biserica din s. Răculești, jud. Orhei. 
În anul 1860 a fost decorat cu Medalia de bronz pe 
panglica Sf. Apostol Andrei (în timpul păstoriei sale 
s-a construit biserica din piatră).

Din anul 1865 – părintele Iacob Ioan Caisîn. S-a 
născut în anul 1840, � u de preot. După absolvirea 
cursului deplin al Seminarului Duhovnicesc din Chi-
șinău, la 15 august 1865, a fost hirotonit preot de că-
tre Prea S� nţitul Antonie, Arhiepiscop de Chișinău 
și Hotin, pentru biserica din s. Salcia, jud. Soroca. 
La 17 decembrie aceluiaș an a fost transferat catre 
biserica din s. Răculești, jud. Orhei. La 4 noiembrie 
1847, pentru activitate sârguincioasă, a fost decorat 
cu dreptul de a purta nabedrenic, iar în 1872 a fost 
menţionat cu Diplomă Arhierească (� ul mai mare 
Ioan, născut la 15 mai 1866, după absolvirea Semi-
narului Duhovnicesc din Chișinău, a fost hirotonit 

preot pentru biserica din s. Coșerniţa, unde a slujit 
Domnului anii 1899 – 1917).

Din anul 1888 – părintele Grigore Teodor Gobjila. 
S-a născut la 10 ianuarie 1865 în s. Negureni, jud. 

Orhei, � u de preot. A absolvit cursul deplin al Semi-
narului Duhovnicesc din Chișinău în anul 1886; la 
20 septembrie 1886 a fost numit profesor la Școala 
Monahală din mănăstirea Hâncu. La 20 noiembrie 
1887 a fost hirotonit diacon, la 21 noiembrie – preot 
pentru biserica «Sf. Ier. Nicolae» din s. Mana, jud. 
Orhei; la 22 decembrie 1888 a fost transferat în s. 
Răculești, jud. Orhei. În anul 1894 a fost decorat cu 
dreptul de a purta nabedrenic, în 1902 – cu camila-
vcă, în 1915 – cu cruce de aur de la Sf. Sinod. Anii 
1930 părintele Grigore a rămas în parohie, astfel slu-
jind aici Domnului peste jumătate de secol.

Din anul 2001 preot paroh a fost numit părintele 
Ioan Pîrlog, care a reușit împreună cu enoriașii să 
construiască o nouă biserică și casa parohială.

Istoria bisericii cu hramul «Minunea Sf. Arh. 
Mihail» din satul Bălășăști, raionul Criuleni.
Biserica din lemn cu hramul «Minunea Sf. Arhan-

ghel Mihail» din satul Bălășăști a fost construită în 
anul 1803 cu stăruinţa enoriașilor: «Biserica este din 
lemn, la fel clopotniţa, care este separată și situată 
pe 4 bârne de lemn, acoperită cu șindrilă. Îndestula-
tă cu obiecte de cult». Această biserică a funcţionat 
până la mijlocul anilor 1860, � ind închisă. Dar deja 
către sfârșitul anilor 1850 biserica nu avea paroh, ci 
doar un pălămar, pe dl Gheorghe Lup Madan.

Biserica din piatră a fost construită în anul 1900 de 
către enoriași și cu sprijinul boierului din s. Oniţcani 
dlui Vasile Ioan Coreţchi: «Сlădită din piatră, într-
o legătură cu clopotniţa, acoperită cu tablă zincată. 
Prestolul în numele Sf. Arhistratig Mihail. Sărbătoa-
rea hramului este pe 6 septembrie».

După închiderea bisericii din lemn, satul Bălă-
șești a fost alipit către parohia satului Răculești, 
până în anul 1940, necătând la faptul că din 1900 
s-a construit biserica din piatră, care n-a dispus de 
cler. Acest fapt este menţionat în toate documente-
le de arhivă: « Сler nu are. Anexată bisericii «Ador-
mirea Maicii Domnului» din satul Răculești».

Prin anii 1960, la indicaţia autorităţilor comunis-
te, biserica a fost complect demolată. Ea se a� a pe 
teritoriul cimitirului actual, astăzi alături de acel 
loc a fost construită o mică casă parohială.

Pr. Ioan Pîrlog



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!

Anul IX, Nr. 3, 2013

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

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

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

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

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

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

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

În 1977 N. Knorr a murit. 
/ Va urma /
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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

ile teologice şi lim bile clasice. Obiecte de cultură gene-
rală erau foarte puţine, doar în primele patru clase. A 
fost instituit şi un post de preot al capelei Seminarului 
(duhovnic), cu un program strict de rugăciune şi prac-
tică liturgică. 

În 1906 a intrat în vigoare un nou Regulament al 
seminariilor din Rusia. Noutatea pentru cel din Chi-
şinău era introducerea disciplinelor „limba moldove-
nească” şi „muzica bisericească moldovenească”, dar 
facultativ, în clasele a V-a şi a VI-a. 

În 1913, la jubileul centenar al Seminarului teologic 
din Chişinău, s-a constatat că instituţia a avut 67 de 
promoţii (în anii 1821-1869 erau absolvenţi din doi în 
doi ani) cu 2436 de absolvenţi, care au terminat cursul 
complet de 6 clase, din care 393 au făcut ulterior studii 
superioare - 102 în Academii duhovniceşti, 281 în uni-
versităţi şi politehnici.

Rolul şi importanţa acestui Seminar în istoria Bi-
sericii Ortodoxe din Basarabiei este apreciat în mod 
diferit. Pentru unii el a fost un avanpost al iluminării 
populaţiei locale, care a contribuit esenţial la răspân-
direa ştiinţei de carte şi la depăşirea analfabetismului, 
specifi c aceste regiuni. În pereţii acestei instituţii s-a 
format şi s-a consolidat elita cultural-naţională a Basa-
rabiei. Reversul medaliei se prezintă mai puţin pozitiv, 
fi ind marcat de promovarea de către autorităţile civile 
şi bisericeşti, în mod constant, a politicii de deznaţio-
nalizare şi rusifi care a populaţiei autohtone. Ca urma-
re, prin intermediul preoţilor pregătiţi aici după mo-
delul ţarist, în societatea basarabeană a fost cultivată o 
nouă mentalitate rusofi lă. 

O altă categorie de şcoli teologice din Basarabia în 
perioada ţaristă au fost Şcolile duhovniceşti. În 1823, 
din clasele inferioare ale Seminarului teologic s-a for-
mat Şcoala duhovnicească de băieţi din Chişinău. Până 
în 1866 ea s-a afl at în incinta Seminarului, apoi a fost 
transferată în alt local. Termenul de studii era de pa-
tru ani. Procesul de învăţământ era organizat în limba 

rusă. Absolvenţii şcolii 
aveau dreptul de a se 
înscrie în clasa întâi a 
Seminarului. Majori-
tatea elevilor erau co-
pii ai clerului, veniţi la 
studii din toate colţuri-
le Basarabiei.

În legătură cu creş-
terea contingentului 
de elevi la Şcoala du-
hovnicească de băieţi 
din Chişinău s-a hotă-
rât înfi inţarea unor noi 
instituţii de acest gen. 
Mai întâi a fost deschi-
să o Şcoală duhovni-
ceasă la Bălţi, în 1869, 
apoi, din lipsă de local, 
ea a fost transferată în 
1873 la Edineţ. În 1893 
a fost deschisă o Şcoală 

duhovnicească pentru judeţele de sud la Ismail.
În perioada anilor 1864-1869 a funcţionat în Chişi-

nău şi o „scoală pentru fete din tagma duhovnicească”, 
reorganizată în 1872 în Şcoală eparhială de fete cu şase 
clase.

Tot sub îndrumarea Bisericii s-au afl at, de aseme-
nea, şcolile mănăstireşti şi aşa-numitele „şcoli parohi-
ale”, pentru instruirea elementară, care au fost viabi-
le atât timp cât în ele se preda în limba română. Spre 
sfârşitul secolului XIX, după introducerea predării 
obligatorii în limba rusă, statul a fost nevoit să ia sub 
controlul său învăţământul elementar şi primar, pen-
tru a-l menţine, impunând în acelaşi timp un control 
strict.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEOLOGIC

Cea mai importantă instituţie de învăţământ 
teologic din Basarabia în perioada ţaristă a fost 
Seminarul teologic din Chişinău, deschis de mi-
tropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni în 1813. La 
început, acesta avea două clase – una pregăti-
toare şi alta “gramaticească”, dar pe parcurs i 
s-au adăugat noi clase, ajungând în 1823 la un 
curs complet. Primul rector a fost protoiereul 
Petru Kuniţchi, subdirector şi învăţător al cla-
sei de gramatică - Ivan Nesterovici, învăţător 
al clasei pregătitoare - Isidor Gherbanovschi, 
toţi trei ucraineni, colaboratori apropiaţi ai mi-
tropolitului Gavriil, încă pe când era exarh al 
Principatelor române. Seminarul era destinat, 
în primul rând, pentru copiii clericilor, cărora li 
se acordau 30 de burse. Cursurile se predau în 
limba rusă (limba română se preda ca o simplă 
materie de studiu). 

Seminarul a fost reorganizat în mai multe 
rânduri, în dependenţă de evoluţia cursului po-
litic al guvernului ţarist. În 1823 s-a procedat la 
o reorganizare în baza „Regulamentului şcolilor 
duhovniceşti din Rusia” din anii 1808-1814. Ca 
urmare, Seminarul a fost coborât de la rangul de 
instituţie de învăţământ superior la una de stu-
dii medii. Clasele inferioare au fost reorganizate 
într-o instituţie aparte - Şcoala duhovnicească 
de băieţi din Chişinău, iar cele superioare, ră-
mase Seminarului, au format trei secţii de învă-
ţământ: inferior, mediu şi superior. Învăţămân-
tul superior revenea Academiilor duhovniceşti, 
Seminarul teologic din Chişinău fi ind subordo-
nat Academiei duhovniceşti din Kiev, care ve-
rifi ca activitatea lui prin intermediul reviziilor 
organizate cu regularitate.

În 1840, ţarul Nicolae I (1825-1855) a apro-
bat un nou Regulament al seminariilor, care 
rămâneau tot cu şase clase, dar cu o programă 
mult mai bogată, cu câte 32 de ore săptămânal 
pentru fi ecare clasă. Se prevedea ca toate mate-
riile să fi e predate numai în limba rusă.

În conformitate cu Regulamentul din 1867, 
din programa de studii a Seminarului teologic 
din Chişinău a fost exclusă completamente pre-
darea limbii române.

În 1884, conform noului Regulament, ierar-
hii locului au primit drepturi depline în condu-
cerea şi organizarea seminariilor din eparhiile 
lor, inclusiv dreptul de a numi rectorul şi profe-
sorii. Accentul se punea, de asemenea, pe studi-

TIPĂRITURI ŞI PUBLICAŢII 

Pentru satisfacerea necesităţii de cărţi de cult, 
la cererea mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bo-
doni, în 1814 a fost înfi inţată o „Tipografi e exarhi-
cească”. Pe parcursul funcţionării Tipografi ei, aici 
au apărut atât cărţi de cult în limba română, cât şi 
de învăţătură, manuale didactice etc. Chiar de la 
început, însă, activitatea Tipografi ei a fost supusă 
anumitor restricţii menite să-i elimine treptat ca-

racterul românesc. 
Numărul cărţilor 
româneşti tipărite 

aici a înregis-
trat o scădere 
permanentă. 
Cărţile edita-
te la Chişinău 
au fost folosite nu numai 
în bisericile din Basarabia, ci şi în cele din stânga 
Nistrului (Transnistria). Unele au ajuns chiar şi la 
bisericile din celelalte trei ţări româneşti. 

Tipografi a eparhială din Chişinău a existat până 
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când acti-
vitatea sa a fost sistată de către arhiepiscopul Pavel 
Lebedev, iar ulterior închisă ofi cial de arhiepisco-
pul Serghie Liapidevski în 1883. În 1906, la cererea 
preoţimii basarabene, Tipografi a a fost redeschisă. 
În ea au început să fi e tipărite cărţi de slujbă în ro-
mâneşte – după unele ediţii mai vechi de la Chişi-
nău –, dar şi cărţi de învăţătură.

În perioada 1867-1918 a fost editat buletinul 
eparhial Kišinevskie eparhial‘nye vedomosti. În 
primii patru ani acesta apărea în limbile rusă şi 
română, apoi numai în limba rusă.

În 1908 a început să apară prima revistă bise-
ricească în limba română din Basarabia – Lumi-
nătorul. Iniţial, era re dactată de preotul profesor 
Constantin Popovici (1860-1943) şi de ieromona-
hul Gurie Grosu (1877-1943). A apărut lunar, nu-
mai în româneşte, până în anii celui de-al doilea 
război mondial. În paginile acestei reviste au fost 
publicate articole cu caracter teologic, pastoral, 
istoric, predici etc. Pe lângă cei doi redactori, s-au 
remarcat şi un şir de preoţi basarabeni: Mihail Plă-
mădeală, Nicolae Stoicov, Ieremia Ciocan, Teodor 
Bogos, Alexandru Baltaga, Vladimir Baltaga, tână-
rul preot poet Alexie Mateevici şi alţii. Prin artico-
lele de istorie naţională şi biseri cească, “Luminăto-
rul” a contribuit la trezirea conştiinţei naţionale în 
rândul clerului şi credincioşilor din Basarabia.

În 1904 şi-a început activitatea Societatea is-
torico-arheologică bisericească din Basarabia, 
cu sediul la Chişinău, care avea meni rea să facă 
cercetări de istorie locală. Din 1909 până în 1918, 
studiile membrilor Societăţii au fost publicate în 
ruseşte în „Revista Societăţii istorico-arheologice 
bisericeşti din Basarabia”.

Pr. Veaceslav Ciorbă

au fost folosite nu numai 

racterul românesc. 
Numărul cărţilor 
româneşti tipărite 



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

Preşedinte:
 ÎPS  VLADIMIR, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove

Redactor-şef: 
Prot. mitr. Teodor Pelin, protopop al bisericilor 

din raionele Criuleni şi Dubăsari
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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 
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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!

FESTIVALUL ORTODOX “HRISTOS A ÎNVIAT” 
S. DUBĂSARII VECHI, RNUL CRIULENI






