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În ziua de 5/18 august, este cinstit unul dintre sfin-
ţii cei mai apropiaţi de zilele noastre: Sfântul Cuviosul 
Ioan Iacob Hozevitul (1913-1960), un sfânt ce a odrăslit 
şi a crescut în pământul Moldovei, aflându-şi desăvârşi-
rea şi mutarea la ceruri în pământul Ţării Sfinte, la mâ-
năstrirea Hozeva. 

Cunoscut şi sub numele de Ioan Iacob de la Neamţ, 
acest Cuvios s-a născut la 23 iulie 1913, în satul Crăi-
niceni, comuna Horodiştea, din fostul judeţ Dorohoi 
(actualmente comuna Păltiniş, jud. Botoşani) şi a primit 
la botez numele de Ilie. Părinţii săi, Maxim şi Ecateri-
na Iacob, erau ţărani simpli, dar oameni credincioşi. A 
rămas orfan de timpuriu, tatăl său murind pe front, iar 
mama sa la puţin timp după naşterea pruncului Ilie. A 
fost crescut de bunica sa – Maria Iacob – persoana cea 
mai dragă, de la care a învăţat ce înseamnă credinţa, 
evlavia, rugăciunea. Pentru bunica sa avea să nutrească 
o dragoste deosebită, arătându-şi recunoştinţa în multe 
poezii închinate acesteia. „Bunica, Dumnezeu s-o ierte, / 
Mi-a semănat de timpuriu / În suflet tainele credinţei / Şi 
rodul lor mă ţine viu. / O, scumpa mea bătrână sfântă, / 
Eu tot ce am îţi datoresc, / Căci m-ai adus la cunoştinţa 
/ Părintelui celui ceresc.” („În braţele părinteşti”). 

În 1923 a decedat şi bunica, lăsând pe micul Ilie cu 
totul orfan şi lipsit de mângâierea părinţilor şi a bunici-
lor. De acum, copilul a fost luat în grija unchiului său, 
Alecu Iacob, care avea acasă şase copii. Primii ani de 
şcoală i-a făcut în satul natal, iar între anii 1926-1932 
a urmat gimnaziul “Mihail Kogălniceanu” la Lipcani-

Sfântul Cuviosul Ioan Iacob Hozevitul
„Pe unul Dumnezeu iubind, de cele trecătoare 

ai fugit şi în pustie locuind, cu liniştea duhului 
te-ai logodit, Sfinte Preacuvioase Părinte Ioane, 
neîncetat slăvind pe Hristos, Mântuitorul lumii. 
Pentru aceasta, cu evlavie, laudă şi cântare îţi 
aducem, zicând: Bucură-te, Sfinte Preacuvioase 
Părinte Ioane, astăzi, floare prea aleasă a Biseri-
cii noastre”.

(Condacul, gl. 8)

Hotin şi liceul “Dimitrie Cantemir” la Cozmeni-Cer-
năuţi, fiind cel mai bun elev din liceu. De mic copil a 
fregventat permanent slujbele din duminici şi sărbători, 
des se mărturisea şi se împărtăşea şi în general era atras 
de credinţă. Rudele la care trăia voiau să-l dea la Facul-
tatea de Teologie din Cernăuţi, ca să devină preot. Dar 
el, simţindu-se chemat de Dumnezeu la viaţa monahală, 
le-a spus: “Nu, eu vreau să mă fac călugăr!” 

Fire profund religioasă, simţind un puternic îndemn 
interior, tânărul Ilie a intrat în mânăstirea Neamţ la data 
de 15 august 1933, la praznicul Adormirii Maicii Dom-
nului, fiind în vârstă de 20 ani. Aici şi-a împlinit ascul-
tarea monahală la infirmerie şi la biblioteca mânăstirii, 
unde a studiat mult din bogăţia cărţilor sfinte care se 
păstrează acolo. La 8 aprilie 1936, în Miercurea Sfin-
telor Patimi, rasoforul Ilie a fost tuns în monahism, iar 
numele, potrivit pravilei călugăreşti, i-a fost schimbat în 
Ioan, nume care îl va purta tot restul vieţii sale pămân-
teşti, cu evlavie şi smerenie.

În toamna anului 1936, din dorinţa desăvârşirii, Cu-
viosul Ioan a plecat în pelerinaj spre Ţara Sfântă. După 
ce a vizitat cele mai importante localităţi biblice de aici, 
Cuviosul Ioan a hotărât să rămână pe aceste meleaguri, 
retrăgându-se într-o peşteră din pustia Iordanului, unde 
a vieţuit ca un sihastru timp de doi ani. După această 
perioadă, Cuviosul Ioan s-a închinoviat la mănăstirea 
Sfântul Sava, una dinte cele mai vestite mânăstiri din 
Ţara Sfântă, unde mai vieţuiau 5 călugări români. Timp 
de 8 ani, Cuviosul Ioan a petrecut în această mânăstire, 
îndeplinind aici ascultările de paraclisier, bibliotecar, 
infirmier, fiind foarte apreciat pentru dragostea şi mila 
cu care îi îngrijea pe bolnavi, indiferent de starea lor 
religioasă sau socială. A învăţat repede limba greacă şi 
a început să exploreze comorile de teologie din scrieri-
le aflate în biblioteca mânăstirii. Astfel, ziua se afla la 
infirmerie, iar noaptea o dedica rugăciunii, citirii şi tra-
ducerii din scrierile Sfinţilor Părinţi, uneori şi compu-
nerii de versuri, talent pe care îl avea încă din copilărie. 
Între anii 1939-1940, Cuviosul Ioan a vieţuit în pustiul 
Qumran şi într-o peşteră din apropierea Mării Moarte, 
împreună cu alt călugăr român. Qumranul este locul de-

PoPulaţia euroPeană va muri dacă nu se va 
întoarce la rădăcinile sale sPirituale 

Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Kiril, le-a 
cerut liderilor europeni religioşi să facă eforturi colec-
tive în vederea unei renaşteri a creştinismului pe acest 
continent. „Biserica Ortodoxă Rusă propune comuni-
tăţilor creştine europene să se unească pentru a deveni 
parteneri ai statelor şi ai comunităţii civile europene, în 
urmărirea renaşterii conexiunii dintre conceptul drep-
turilor omului şi patrimoniul pan-european spiritual”, 
a spus Patriarhul la întâlnirea Consiliului European al 
Liderilor Religioşi de la Moscova.

Potrivit Sanctităţii Sale, numai legăturile economice 
şi politice din Europa nu pot constitui „o bază durabilă 
pentru bunăstarea comunităţii europene”, iar existenţa 
valorilor sociale ale drepturilor omului şi ale statului de 
drept şi ale democraţiei ar putea să rămână doar „de for-
mă, fiind puţin probabil să aducă beneficii în condiţiile 
unui relativism moral, iar uneori putând provoca chiar 
rău”.

Patriarhul Kiril a amintit, pentru exemplificare, „de-
clinul valorilor familiei, care provoacă practic o depo-
pulare a Europei”. „Cum pot fi valorile familiei mai 
puţin importante decât cele de mai sus, în cazul în care 
distrugerea familiei determină reducerea fizică a popu-
laţiei europene? Cine va mai beneficia de evoluţiile po-

litice? În cazul în care popoarele europene încetează să 
mai existe, sau se vor reduce ca număr, rolul lor va reuşi 
să mai aibă vreo semnificaţie?”

Sanctitatea Sa consideră că conceptul sovietic al 
drepturilor omului nu implică nicio „definiţie clară şi 
rezonabilă a demnităţii umane” – un termen „recunos-
cut în lumea religioasă” - prin urmare, Kiril îi îndeamnă 
pe reprezentanţii comunităţilor religioase tradiţionale 
din Europa să „facă din demnitatea umană un termen 
semnificativ şi să stabilească relaţia acesteia cu virtutea 
şi cu căutarea perfecţiunii”.

„Aceasta va fi investiţia noastră generatoare de stan-
darde etice ale dezvoltării personale şi sociale. În pre-
zent, spaţiul public este aproape lipsit de orice modele 
morale sau de idealuri. Cultura de masă nu este in stare 
sa ne ofere decât imaginea unei persoane de succes şi 
prospere, care îşi poate permite să îşi îndeplinească ori-
ce dorinţă are”, a mai menţionat Sanctitatea Sa.

Patriarhul şi-a mai exprimat speranţa că Consiliul 
European al Liderilor Religioşi îşi va aduce contribuţia 
la „îmbogăţirea intelectuală a comunităţii europene prin 
valori tradiţionale religioase, care de secole i-au încu-
rajat pe europeni să caute dreptatea şi viaţa, în temeiul 
normelor etice generate de aceste tradiţii”.

/ Continuare în pag. 4 /

venit cunoscut după descoperirea celebrelor manuscrise 
de la Marea Moartă. Aici l-a întâlnit pe monahul Ioa-
nichie Pârâială, care i-a fost ucenic credincios până la 
sfârşitul vieţii sale. 
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Adunarea ordinară a preoţilor din protopopiatul de Criuleni şi Dubăsari a avut loc 
pe data de 23 iunie 2011 în biserica cu hramul „Minunea Sf. Arhanghel Mihail” din s. 
Hîrtopul Mare, r. Criuleni. 

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

În cadrul adunării s-au discutat următoarele: petrecerea Festivalului Ortodox cu 
genericul „Un trandafir, o lumânare pentru Sfântul Ştefan cel Mare” ediţia a VII-a, 
pe data de 15 iulie în satele Drăsliceni şi Ratuş, r. Criuleni; totalizări privind preda-
rea religiei ortodoxe în şcoli şi licee; pregătirea istoriei parohiilor din satele Dolinoe, 
Steţcani, Bălţata, Holercani, Ustea, Oxentea şi Molovata Veche; diverse probleme din 
activitatea pastorală şi modalităţi de soluţionare a lor.

Cor. NICA

AdunAreA ordinAră A preoţilor din 
protopopiAtul de Criuleni şi dubăsAri

Cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, 
Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii 
Moldove, la 9 mai, în biserica cu hramul 
„Sf. Treime” din s. Oniţcani, r. Criuleni 
a avut loc adunarea extraordinară a pre-
oţilor din protopopiatul de Criuleni şi 
Dubăsari. Invitaţii acestei adunări au 
fost dna Liliana Palihovici, vicepreşe-
dintele Parlamentului şi dl Iurie Leancă, 
ministrul afacerilor externe al Republicii 
Moldova. În cadrul întâlnirii s-a discutat 
problema proiectului de lege privind 
prevenirea şi combaterea discriminării 
şi înregistrarea Ligii Musulmanilor în 
Republica Moldova.

AdunAre extrAordinAră 
A preoţilor din protopopiAtul 

de Criuleni şi dubăsAri
Înalţii oaspeţi au explicat detaliat pre-

vederile proiectului sus-numit, menţionând 
interpretarea greşită a unor texte din pro-
iect. Clericii şi-au exprimat părerea, cerând 
excluderea în mod categoric a sintagmei 
„orientare sexuală”, la fel s-au referit la 
urmările negative asupra societăţii în cazul 
aprobării acestei legi în redacţia propusă 
iniţial.

În privinţa înregistrării Ligii Musul-
mane în Republica Moldova, oaspeţii au 
informat clerul Bisericii că toate actele de-
puse au fost în conformitate cu legislaţia 
Republicii Moldova, iar refuzul oficial de 
înregistrare al Ministerului Justiţiei ar fi 

În semn de recunoştinţă pentru ac-
tivitatea sârguincioasă spre binele şi 
întru mărirea Bisericii Ortodoxe din 
Moldova au fost menţionaţi cu dis-
tincţii arhiereşti: 

La 26 martie, cu ocazia aniversării - 
de 14 ani de la înfiinţare, colegiul de 
redacţie al ziarului raional „Est-Curier” 
a fost menţionat din partea ÎPS Vladi-
mir, Mitropolitul Chişinăului şi întregii 
Moldove cu diplomă arhierească;

La 12 aprilie 2011 unii dintre - 
cei mai distinşi ctitori ai bisericii cu 
hramul „Sf. Arh. Mihail”, s. Dubă-
sarii Vechi s-au învrednicit de înalte 
distincţii bisericeşti. Astfel, au fost 
decoraţi dl Feodosii Sofianu, colonel 
de poliţie, şeful Direcţie Comunicaţii 
şi Protecţie Informaţională al MAI, dl 
Aurel Antoci, primarul s. Dubăsarii 
Vechi şi dl Gheorghe Chetruşca, di-
rector SA „Chetruşca-Group” cu me-

dalia „Binecredinciosul Voievod 
Ştefan cel Mare şi Sfânt”.

La 25 aprilie, către sărbă-- 
toarea Învierea Domnului, prot. 
Alexei Pazurati, parohul bisericii 
cu hramul „Sf. Cuv. Parascheva” 
din s. Slobozia Duşca a fost de-
corat cu dreptul de a purta mitră;

La 25 mai, dna preoteasă - 
Maria Muravschi din Dubăsarii 
Vechi, raionul Criuleni, pentru 
activitatea prodigioasă pe tărâm 
pedagogic mai bine de un dece-
niu şi cu prilejul frumoasei ani-
versări din ziua naşterii, a fost 
distinsă cu Ordinul „Cuv. Paras-
cheva” gr. II.

decoraţii bisericeşti

Clopote noi lA sloboziA duşCA
La 5 iunie 2011 în 

parohia cu hramul „Sf. 
Cuv. Parascheva” din 
Slobozia Duşca, raio-
nul Criuleni a avut loc 
un eveniment deosebit 
– sfinţirea unui set din 5 
clopote.

Slujba de sfinţire a 
fost oficiată de părintele 
protopop prot. Teodor 
Pelin şi preoţii din cir-
cumscripţie. Acest eve-
niment, cu adevărat is-
toric, a fost posibil dato-
rită susţinerii financiare 
a dlui Oleg Ogor, unul 
din ctitorii principali ai 
bisericii. Clopotarul De-
nis Latâşev i-a uimit pe toţi cei prezenţi la rugăciune cu măiestria sa. În cuvântarea 
sa părintele protopop a vorbit despre stringenta necesitate  de a începe construcţia 
bisericii în sat, Slobozia Duşca fiind unica localitate din raion lipsită de un sfânt 
locaş înălţat după toate regulele ahitecturii bisericeşti.

Evenimentul a fost de o mare bucurie duhovnicească pentru toţi sătenii, căci de 
acum înainte dangătul clopotelor va chema pe toţi creştinii la rugăciune.

dus la pierderea unui proces la CEDO, 
iar achitarea despăgubirilor ar fi fost 
destul de usturătoare pentru ţară. De 
altfel, în opinia înalţilor oficiali, religia 
musulmană nu prezintă nici un pericol 
pentru ţara noastră majoritar ortodoxă.

Preoţii şi-au exprimat apologetic 
indignarea asupra acestei decizii, adu-
când diferite argumente de ordin istoric 
şi dogmatic. S-a citat Coranul, versete 
ce nu pot fi interpretate în două sensuri, 
scoţându-se în evidenţă agresivitatea 
acestei religii, iar extinderea ei într-un 
spaţiu ortodox a nemulţumit o bună 
parte a societăţii, gata de a protesta în 

masă şi a cere revederea acestei decizii. S-a 
propus chiar modificarea procedurii de în-
registrare a cultelor, în etape, după modelul 
multor ţări europene.

Dl Iurie Leancă, ministrul afacerile ex-
terne a vorbit despre avantajele integrării 
Republicii Moldova în Uniunea Europeană 
proces care presupune şi unele modificări 
care cu regret nu întodeauna corespund cu 
învăţăturile Bisericii. S-a mai discutat pro-
blema predării religiei ortodoxe în şcoli şi 
licee, clerul relatând greutăţile cu care se 
confruntă. S-a convenit invitarea personală 
a dl Mihail Şleahtiţchi, ministrul educaţiei 
al Republicii Moldova în teritoriu.

Cor. NICA
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În Registrul monumentelor Republicii Moldova ocro-
tite de stat, din zona centrală, în raionul Dubăsari, cu nr. 
430 este biserica „Sf. Arhanghel Mihail” din Marcăuţi 
datată cu anul 1816. Puţine biserici din republica noastră 
au o aşa vechime - 195 ani, aproape două secole.

În urma unor investigaţii în arhive am descoperit, 
cu părere de rău, că despre istoria acestui locaş de cult 
avem puţine informaţii, iar cele existente sunt foarte la-
conice, în sensul că ne dau doar date generale: „Mar-
căuţi, comuna Susleni, plasa Orhei. Biserica cu hramul 
în cinstea Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil, din piatră, 
zidită la 1816 prin străduinţa enoriaşilor şi a moşierului 
Toma Paninopulos. A fost restaurată în 1886”.

Până în 1816 în Marcăuţi a existat o biserică din 
lemn. Cea mai veche menţiune despre existenţa ei o 
avem din 1801. În 1813 biserica de lemn, din cauza ve-
chimii, a ajuns neutilizabilă: „s. Marcăuţi – biserica Sf. 
Arhangheli – din lemn, în stare rea, nu este completată 
cu obiectele de cult necesare”.

Biserica  din  satul  marcăuţi
din istoria bisericilor din protopopiat

La 30 mai 1814 în Dicasteria eparhială din Chi-
şinău a fost depusă o cerere a moşierului Toma Pa-
ninopulos: „În satul meu Marcăuţi, ţinutul Orhei, 
pe malul râului Nistru, se află o biserică – casă a 
lui Dumnezeu, care este atât de veche încât în ea 
nu mai este posibil de oficiat slujbe. Din acest mo-
tiv, noi cerem binecuvântarea de a înălţa o altă bi-
serică, din piatră şi într-un alt loc, mai pe deal, ca 
credincioşii ortodocşi să-o poată vedea de depar-
te”. În aceeaşi zi, mitropolitul Gavriil Bănulescu-
Bodoni al Chişinăului şi Hotinului a binecuvântat 
această iniţiativă.

La 25 iunie 1814 protopopul ţinutului Orhei, 
Stavrachii Costin, a înştiinţat Dicasteria eparhială 
din Chişinău că a fost sfinţit locul şi piatra de te-
melie a noii bisericii din Marcăuţi.

Dintr-o nouă cerere a moşierului Toma Panino-
pulos, din 30 octombrie 1816, aflăm că: „...lucră-
rile de construcţie a bisericii din Marcăuţi în cin-
stea Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil s-au sfârşit, 
locaşul a fost înzestrat cu toate cele necesare, ... 
rugăm să se permită stareţului mănăstirii Curchi 
arhimandritului Chiril s-o târnosească”.

La 1 noiembrie 1816 mitropolitul Gavriil 
Bănulescu-Bodoni al Chişinăului şi Hotinului a 
dat următoarea indicaţie: „Această biserică să fie 
târnosită pe anthimisul vechi de către stareţului 
mănăstirii Curchi arhimandritului Chiril, care 
după târnosire să raporteze cum a decurs slujba 
şi despre starea bisericii şi cât de bine este ea în-
zestrată cu cele necesare”.

La 8 noiembrie 1816 stareţului mănăstirii 
Curchi arhimandritului Chiril a târnosit nou con-
struita biserică din Marcăuţi, apoi a raportat că lo-
caşul de cult are 7 sageni în lungime, are o clopot-
niţă deasupra pridvorului, podea din pavele de pia-
tră şlefuită, că biserica este înzestrată suficient cu 
cele necesare: vase sfinte, veşminte, icoane, etc.

În secolul al XIX-lea clădirea bisericii a fost reparată de 
trei ori: în 1872, în 1886, în 1895. În 1886 acoperişul din şin-
drilă a fost schimbat cu acoperiş din tablă zincată.

Despre preoţii care au slujit la biserica Sf. Arhangheli Mi-
hail şi Gavriil din Marcăuţi avem date fragmentare. Până în 
1856 avem informaţii despre preotul Dumitru Gozun. Acesta 
s-a stins din viaţă fiind încă tânăr. Văduva Maria Gozun mult 
timp a fost în lista persoanelor întreţinute de parohie. 

Din 1856 a slujit preotul Isaia Comerzan. S-a născut în 
1819, studii teologice nu a avut. La 10 august 1837 a fost nu-
mit cântăreţ (dascăl) al bisericii din Coşerniţa, plasa Soroca. 
La 11 iunie 1845 a fost hirotonit în treapta de diacon pentru 
biserica din Coşerniţa. La 16 septembrie 1856 a fost hirotonit 
în treapta de preot pentru biserica din Marcăuţi, plasa Orhei.

În perioada 1864-1904 a slujit preotul Constantin Catareu. 
S-a născut în 1826 în Marcăuţi, fiu de dascăl, studii teologice 
nu a avut. La 22 martie 1850 a fost numit în funcţia de pălă-
mar al bisericii din Raileancu, plasa Akkerman. La 22 iunie 
1851 a fost hirotonit în treapta de diacon pentru biserica din 

Dîşcovo, plasa Orhei. La 22 octombrie 1857 a fost hi-
rotonit în treapta de preot pentru biserica din Zdordeşti, 
plasa Iaşi, apoi transferat la biserica din Steţcani, plasa 
Orhei. La 28 ianuarie 1864 a fost transferat la biseri-
ca din Marcăuţi, plasa Orhei ca urmare a cererii depuse 
personal de moşierul Vasile Paninopu. A slujit în satul 
său natal timp de 40 de ani, până la vârsta de 78 de ani, 
apoi a depus cere de pensionare (la 6 octombrie 1904). 
A reparat de trei ori biserica, a fost menţionat de mai 
multe ori de Direcţia Eparhială.

Preotul Ştefan Cozac, în primăvara anului 1917 era 
parohul bisericii din Marcăuţi, iar în decembrie acelu-
iaşi an, era deja la biserica din Cegoreni, plasa Orhei.

În 1920-1930 a slujit preotul Grigorie Cireş. S-a năs-
cut în 1888, a făcut 5 clase la Seminarul teologic din 
Chişinău (din totalul de 8 clase). Din 1918 a fost cân-
tăreţ (dascăl). La 27 iulie 1920 a fost hirotonit în treap-
ta de preot pentru biserica din Marcăuţi. În 1930 a fost 
transferat la biserica din Ustea, plasa Orhei.

Din 1930 a slujit preotul Mihail Corobceanu. S-a 
născut în 1893, a absolvit Seminarul teologic din Chi-
şinău. În 1915 a fost hirotonit în treapta de preot pentru 
biserica din Cruglic, plasa Orhei. În 1930 a fost transfe-
rat la Marcăuţi.

În 1948 slujea ieromonahul Mercurii Iaţco. Aces-
ta s-a născut în 1912 într-o familie de ţărani. A învăţat 
în şcoala primară, studii teologice nu a avut. În 1930, 
la vârsta de 18 ani a devenit ascultător la mănăstirea 
Curchi. În 1935 este ascultător la mănăstirea Neamţ 
(România), în 1938 este călugărit, în 1940 a fost hiroto-
nit şi numit ierodiacon pe lângă Mitropolia din Iaşi. În 
1943 a fost hirotonit ieromonah, apoi numit stareţ al mă-
năstirii Hlincea (din apropierea or. Iaşi). În 1944-1948 
a slujit în mai multe parohii din RSS Moldovenească, 
ultima la Marcăuţi. În urma unui incident (s-a bătut în 
biserică cu dascălul) a fost oprit din slujire şi condamnat 
la 8 ani privaţiune de libertate. În septembrie 1955 s-a 
întors din detenţie şi a fost numit paroh al bisericii din 
Botuşani, raionul Rîbniţa.

Din 1949 biserica din Marcăuţi a fost deservită de pre-
otul Nicolae Grigoraşenco de la Holercani. În 1959 mem-
brii consiliului bisericesc au înaintat împuternicitului P. 
Romenski o cerere prin care rugau ca de la 1 ianuarie 
1960 biserica din Marcăuţi să fie scoasă de la înregistrare 
(să fie închisă), fiindcă din iunie 1959 la ei în biserică nu 
se mai fac slujbe, ei nu mai pot plăti impozitele şi vor 
merge pentru necesităţile lor religioase la Molovata care 
e la 4 km depărtare. Cererea a fost aprobată.

În 1993 biserica a fost redeschisă graţie străduinţei 
regretatului părinte Andrei Iaţco († 2000), parohul bise-
ricii din Molovata. Ulterior la Marcăuţi au slujit urmă-
torii preoţi: prot. Emanuil Grigorev (1994-1998), prot. 
Petru Mîţu (1998), prot. Gheorghe Lungu (1998-2003), 
prot. Veaceslav Ceban (2003-2007), prot. Andrei Pro-
dan (2007-2011). Actualmente paroh este preotul Vale-
riu Savciuc.

Dmitrii COVALI

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitu-
lui Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al 
între gii Moldove, satul Cimişeni din raio-
nul Criuleni a găzduit cea de-a XI-a ediţie 
a festivalului raional „Hristos a înviat” din 
cadrul protopopi atului Criuleni şi Dubăsari.

La 25 aprilie în Căminul cultural din 
Cimişeni a fost o adevărată sărbătoare de 
suflet. Sute de localnici de toate vârstele au 
venit să aducă slavă lui Dumnezeu Cel în-
viat. Organi zarea festivalului a fost posibilă 
graţie efortu rilor protopopiatului de Criu-
leni şi Dubăsari, Direcţiei Cultură a raionu-
lui Criuleni şi în deosebi a parohiei cu hra-
mul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” 
din localitate în parteneriat cu administraţia 
publică locală şi Liceul teoretic.

La manifestare au participat ansam-
bluri folclorice tip model şi coruri biseri-
ceşti din 15 localităţi ale raioanelor Criu-
leni şi Dubăsari. De asemenea, la masa de 
sărbătoare a festivalului au evoluat copiii 
Liceului teoretic Cimi şeni conduşi de dna 
Angela Saratean, condu cătoarea cercului 
etno-folcloric.

La insistenţa preotului paroh prot. mitr. 
Ioan Solonaru au fost prezenţi ca oaspeţi 
de onoare deputaţii Mihai Godea şi Elena 
Frumosu, dl Gheorghe Postică, viceminis-
trul culturii, compozitorul Victor Creangă, 
dirijor de cor la Liceul teoretic „N. Iorga” 
din capi tală, dna Elena Marian, preşedin-
tele Asociaţiei corale din Republica Mol-
dova, ş.a.

Festivalul „Hristos a înviat”
La intrarea în Căminul cultural au fost 

ex puse mai multe lucrări ale meşterilor po-
pulari Natalia Cangea, Victor Pelin, Claudia 
Curcă, dar şi lucrări ale elevilor Liceului te-
oretic Cimişeni prezentate de profesoarele 
de educaţie tehnologică Angela Cazacu şi 
Axenia Toma. Au fost prezentate desene 
tematice realizate de centrele de creaţie din 
aceste raioane şi pictorul Lilia Cazacu.

Fiecare cor şi participant la festival au 
primit din partea protopopiatului câte o 
icoană cu Învierea Domnului şi o pastorală, 
iar din partea Direcţiei Cultură Criuleni - o 
Diplomă de participare şi câte un cadou con-
fecţionat de meşteri populari. Biserica din 
localitate împreună cu primăria au înmânat 
oaspeţilor icoane cu Învi erea Domnului.

În cuvântul său de felicitare prot. mitr. 
Nicolae Ciobanu, preşedintele Departa-
mentului Mitropolitan Relaţii Culturale, a 
transmis sincere felicitări şi urări de bine 
din partea Înalt Prea Sfinţitului Vladi-
mir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii 
Moldove. Părintele a înmânat din partea 
ierarhului o diplomă arhierească famili-
ei Andrei şi Silvia Ciorbă, întemeietori şi 
orga nizatori ai acestui festival pe parcurs a 
10 ani în satul Cruglic.

Părintele protopop, prot. mitr. Teodor 
Pelin a apreciat înalt efortul depus de toţi 
participanţii, în deosebi mulţumind dnei 
Valentina Bobeico, şefa Secţiei cultură şi 
turism a raionului Criuleni, moderatoarei 
festivalului preotesei Aurelia Rotaru, dlui 

Ghenadie Rabei, primarul satului Cimişeni 
şi preotului paroh prot. Ioan Solonaru.

Primarul satului Ghenadie Rabei şi 
directo rul Căminului cultural Ion Saratean 
au fost cei ce au adus Căminul cultural la 
cel mai înalt ni vel pentru a primi oaspeţii 
şi tot ei au contribuit la sonorizarea festiva-
lului, directorul Liceului teoretic dna Lidia 
Ţăranu a pus la dispoziţie sala pentru masa 
cu care s-a încheiat festivalul.

În semn de amintire despre acest fru-
mos eveniment dl Mihai Godea a sădit un 
copac în curtea Liceului. Totodată el a pro-
mis 10 scaune pentru cabinetul metodic.

La organizarea festivalului au fost 
impli cate mai multe personalităţi şi orga-
nizaţii care au contribuit cu resurse financi-

are, materiale şi umane. Printre acestea pot 
fi menţionaţi: Vasile Bumacov, ministru al 
agriculturii şi industriei alimentare, Dumi-
tru Godoroja şi Petru Avasiloaie, vicemi-
niştri aceluiaşi minister, Luis Juvinel, di-
rectorul întreprinderii „Porco-Belo” din lo-
calitate, primarul satului Ghenadie Rabei, 
Sergiu Grădinaru, directorul întreprinderii 
„Nevalli Prod” din Dubăsarii Vechi, direc-
torul Căminului Cultural Cimişeni Ion Sa-
ratean, Consiliul local al Primăriei, preotul 
paroh Protoiereul Ioan Solonaru împreună 
cu preoteasa Valentina, care este şi asistent 
social al satului şi parohiei, şi, bineînţeles, 
creştinii satului Ci mişeni.

Prot. Ioan SOLONARU



Va urma
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La propunerea Patriarhiei Române, în 1947 a 
fost hirotonit preot şi numit ca egumen al Schitului 
românesc de la Iordan, cu hramul Sfântul Ioan Bo-
tezătorul. Vreme de 6 ani (1947-1952), Cuviosul 
Ioan Iacob a păstorit cu multă evlavie şi pricepere 
gospodărească acest schit. Totodată, a continuat 
scrierea de versuri şi de pagini de învăţătură, prin 
acestea dovedindu-şi calităţile sale duhovniceşti 
deosebite. „Un dram de viaţă cât mai este / În lu-
mea asta să trăieşti / Jertfeşte-l numai pentru su-
flet / Şi lasă grijile lumeşti. / Un singur an sau ju-
mătate, / O lună poate ţi-a rămas, / Sau numai ziua 
cea de astăzi, / Ba poate chiar numai un ceas. / Pe 
cât de tainic se arată / Hotarul vieţii pe pământ 
/ Pe-atât mai scurt să-ţi pară drumul / Ce duce 

până la mormânt. / Să nu mai cauţi la plăcerea / 
Prietenilor trecători / Căci ei nu pot să te ajute / 
Atuncea când va fi să mori. / Prieteni buni câşti-
gă-ţi plânsul / Şi „Rugăciunea lui Iisus”, / Căci 
plânsul stinge focul veşnic / Iar ruga te înalţă sus. 
/ De-asemenea să ai prieteni / Poruncile dumneze-
ieşti / Pe care, fără de prihană, / Cu dragoste să le 
păzeşti. / Prietenia cea cu lumea / Te lasă singur la 
mormânt, / Şi numai „faptele credinţei” / Tovarăşi 
– mai departe – sunt.” („Reţetă duhovnicească”).

În anul 1952, împreună cu ucenicul său, Ioa-
nichie, s-a retras în pustiul Hozeva, la mânăstirea 
Sfântul Gheorghe Hozevitul, iar în anul următor, 
au vieţuit într-o peşteră din apropiere, numită Chi-
lia Sfânta Ana, unde au rămas până la sfârşitul 
vieţii Cuviosului Ioan. Peştera era cu totul izolată, 
comunicarea cu exteriorul făcându-se foarte greu. 
Pentru a se ajunge la peşteră, trebuia să se urce o 
scară foarte abruptă, peştera fiind situată la 7 metri 
deasupra cursului văii pârăului Hozeva. Viaţa Cu-
viosului în această peşteră a fost una foarte aspră, 

cu posturi îndelungate şi cu privegheri de toată noap-
tea, asemeni marilor asceţi din veacurile de început ale 
creştinismului. S-a mutat la Domnul la data de 5 august 
1960, în vârstă de doar 47 de ani, fiind înmormântat 
în peştera în care a vieţuit în ultima parte a vieţii sale. 
„Iată, fraţilor, mormântul / Cum înghite trupul meu, / 
Iată, cum vedeţi, pământul / Cere partea lui mereu! [...], 
Drumul meu îi pe vecie, / Fără-ntoarcere la voi, / Toţi, 
în schimb, urma-veţi mie / Pân-la ziua cea de-apoi. [...], 
Sărutarea cea din urmă / Daţi-o celui de un neam, / 
Că sunteţi cu toţii turmă / A strămoşului Adam!” („La 
sfârşitul meu”).

Aici trupul Cuviosului s-a odihnit timp de 20 de ani, 
după care mormântul său a fost deschis cu intenţia ca 
osemintele să fie mutate în osuarul de obşte, potrivit tra-
diţiei locale. Însă cei prezenţi la acest eveniment au con-
statat cu mirare că trupul Cuviosului Ioan Iacob era cu 
totul întreg, neputrezit, răspândind împrejur o mireas-
mă deosebită, un semn al binecuvântării divine asupra 
sfinţilor lui Dumnezeu. La cererea obştii mânăstirii Sf. 
Gheorghe Hozevitul, Patriarhul Benedict al Ierusalimu-
lui a îngăduit strămutarea trupului Cuviosului Ioan în 
biserica mânăstirii, alături de moaştele Sfinţilor Ioan 
Hozevitul şi Gheorghe Hozevitul. 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, luând 
în considerare sfinţenia vieţii Cuviosului Ioan Iacob, şi 
văzând cinstitele sale moaşte, l-a trecut în rândul sfinţi-
lor, la data de 20-21 iunie, 1992, sub numele de “Sfântul 

sfântul cuviosul 
ioan iacob Hozevitul

Cuvios Ioan de la Neamţ – Hozevitul”, fixându-i-
se prăznuire pe ziua de 5 august, data mutării lui 
la cele veşnice.

Mare nevoitor întru cele ale desăvârşirii creş-
tine, fiu credincios al Bisericii şi mărturisitor al 
credinţei străbune, Cuviosul Ioan s-a dovedit a 
fi şi un rodnic poet creştin. Poeziile sale au fost 
culese şi publicate în 2 volume, între 1968-1970, 
sub titlul „Hrană duhovnicească”, volume ce mai 
cuprind şi traduceri ale sale din operele Sfinţilor 
Părinţi.

Prot. Teodor PeLIN

Mănăstirea sf. Gheorghe Hozevitul

Moaştele Cuviosului

Pentru blândeţea şi răbdarea 
cea nespusă a Domnului 

Îndelunga Ta răbdare 
Oare cum s-o laud eu?
Mă uimesc Stăpâne, Doamne 
Şi Mântuitorul meu.

Prigonit ai fost în lume 
Începând de la Irod 
Pân-la pleava ce din urmă 
A orbitului norod.

Nu Te-ai mâniat pe nimeni
Ca un miel ai fost de blând 
De la biata Ta făptură 
Pocăinţă aşteptând.

Sărutarea cea vicleană
De la Iuda ai primit
Şi, lovit fiind de slugă,
Cu blândeţe i-ai grăit. 

Răstignindu-Te evreii
Pentru dânşii Te rugai 
Şi pe cel tâlhar, Stăpâne
L-ai primit atunci în Rai.

De răbdarea Ta cea multă 
Blândul meu Mântuitor 
Toate s-au mişcat în lume 
Şi în ceruri cu fior.

Semnul crucii este nouă 
Scutul cel mântuitor
Care depărtează răul
Şi ne dă la toate spor.

Deci să facem cum se cade 
Creştinescul nostru semn,
Căci vrăjmaşii fug atunci 
Ca de Prea Cinstitul Lemn.

Iar acei ce bat în cobză 
Şi pe cruce o îngână 
Au sămânţa necredinţei 
Şi pecete rea la mână!

N-au evlavie în suflet 
Nici ruşine la obraz
Plecăciune nu pot face
Că-i boierul pe grumaz!

Domnul cerurile pleacă 
Pentru neamul omenesc 
Iar la El să-şi plece capul
Mulţi creştini nu se silesc.

El întinde sus pe Cruce 
Mâinile dumnezeieşti 
Tu măcar a face semnul 
Omule nu te sileşti.

S-a cutremurat pământul
Pietrele s-au despicat 
Soarele şi-a stins lumina 
Îngerii s-au spăimântat.

Semnul Sfintei Cruci

El ne mântuie, creştine 
Săvârşindu-Se pe lemn 
Iară tu socoţi ruşine 
Ca să faci a crucii semn! 

din poeziile Cuviosului
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A D m i t e r e A 
la Academia de teologie Ortodoxă din moldova

PeLeriNAJe 
LA LOCUriLe SFiNte - 2011

ţArA sFÂntă (Ierusalim, Betleem, Ierihon, Nazaret, 
etc.) 18-25 august. 
ţArA sFÂntă şi eGipt (Ierusalim, Betleem, Ieri-Ierusalim, Betleem, Ieri-
hon, Nazaret, Sinai) 1-8 decembrie.
ţArA sFÂntă şi iordAniA 6-13 octombrie.
GreCiA 4-13 septembrie.
Muntele AtHos 11-18 septembrie
serbiA şi MunteneGru 3-10 octombrie.
AsiA MiCă 14-22 august; 11-19 septembrie; 9-17 oc-
tombrie; 13-21 noiembrie.
itAliA 20-27 noiembrie; 18-25 decembrie.
roMÂniA (Putna, Neamţ, etc.) 28-31 august; 11-14 
septembrie; 9-12 octombrie.
rusiA (cercul de aur) 16-26 octombrie.
rusiA (Moscova, S.Peterburg, Diveevo, etc.) 28 au-
gust-7 septembrie.
rusiA (Moscova, S.Peterburg, Valaam, etc.) 27 sep-
tembrie-7 octombrie.
rusiA (Moscova, S.Posad, Optina, etc.) 1-5 august; 31 
octombrie-4 noiembrie; 28 noiembrie-3 decembrie.
Kiev 17-20 iulie; 14-17 august; 4-7 septembrie; 2-5 
octombrie; 13-16 noiembrie.
odesA 2 iulie; 6 august; 3 septembrie; 8 octombrie; 
5 noiembrie.
poCeAev - în fiecare lună.
CriMeeA 4 - 8 septembrie.
CriMeeA (pelerinaj + odihnă la mare - 10 zile) 1, 11, 
21  şi 5, 15, 25  în fiecare lună.
Infomaţii la tel: 92-52-88; 56-25-51; 0795-45-209. 

seMinArul liCeAl de teoloGie ortodoXă - instituţia de învăţământ secundar general care 
asigură elevilor o pregătire de cultură generală şi teologică de bază, necesare pentru continuarea studiilor de 
învăţământ superior la specialităţile umanistice şi cele teologice. Învăţământul liceal se organizează ca învăţă-
mânt de zi, durata studiilor fiind de 3 ani (clasele X-XII), în bază de contract (cu taxă).

Admiterea se face prin concurs, organizat pe baza normelor stabilite de Ministerul Educaţiei al Republicii 
Moldova pentru învăţământul liceal de stat şi Mitropolia Moldovei. 

Condiţii de înscriere: să fie absolvent al cl. a IX-a. La cerere se anexează: Buletinul de identitate sau Ade-
verinţa de naştere (Copia); Recomandarea preotului duhovnic; Certificatul de botez (original); Actul de studii 
(original, atestat de absolvire a IX clase); Autobiografie; Certificatul medical (0-86U); 6 fotografii (3x4).

FACultAteA de teoloGie ortodoXă. Specializări: - Teologie Pastorală; - Teologie Asistenţă 
Socială. Se admit preferenţial absolvenţi ai Seminarelor Liceale de Teologie Ortodoxă, dar şi absolvenţi de 
Liceu (BAC). Durata studiilor este de 4 ani. Studiile sunt în bază de contract (taxă de şcolarizare). Forma 
de studii: secţia ZI şi Frecvenţă Redusă. Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoare-
le: Cerere (model eliberat de cancelarie); 6 fotografii (3x4); Certificatul medical (0-86U); Actul de studii 
(original+xerox); Binecuvântarea preotului duhovnic (original), vizată de chiriarhul locului (ierarhul sub ju-
risdicţia căruia se află preotul care a eliberat binecuvântarea); Decretul de hirotonie (original+xerox) - pentru 
clerici; Certificat de naştere (original+xerox); Adeverinţa de botez (original+xerox); Adeverinţa de cununie 
(original+xerox) - pentru căsătoriţi; Buletinul de identitate (original+xerox).

studii postuniversitAre de MAsterAt. În cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Mol-
dova a fost înfiinţat DEPARTAMENTUL STUDII POSTUNIVERSITARE. Perioada de studii - 2 ani; în bază 
de contract (cu taxă). Studiile de Masterat se desfăşoară la specializările: - Istoria şi Filosofia Religiilor; - Bi-
blice; - Teologie şi Asistenţă Socială. Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoarele: Ce-
rere (model tip); 6 fotografii (3x4); Certificatul medical (0-86U); Actul de studii superioare (original+xerox); 
Binecuvântarea preotului duhovnic; Decretul de hirotonie (original+xerox) - pentru clerici; Certificat de naş-
tere (original+xerox); Adeverinţa de botez (original+xerox); Buletinul de identitate (original+xerox).

pentru informaţii suplimentare sunaţi la tel.: (022) 54-28-70


