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Abstract

The Holy Synod of the Romanian Orthodox Church has decided that the year 2019
will be proclaimed, in the Romanian Patriarchate, ʺThe homage year of the Romanian
village (of priests, teachers and householders)ʺ. In this work, I tried to present the life
and spiritual specificity of the former Moldovan village, reflected in the memories and the
work of the most important servants of our Church, born in the county of Botoșani:
Saint Iacob of Neamț-Hozevitul, Father Paisie Olaru, Father Cleopa Ilie and Father
Patriarch Teoctist Arăpașu. In fact, they bring a vibrant eulogy to the traditional village,
evoking so beautifully and suggestively the native village, the parents and the bodily
siblings, the spiritual parents (priests and teachers). At the same time, the great fathers
in Botoșani also describe the patriarchal life, the customs and traditions of the ancestral
Christians who ruled in the universe of the Romanian village.
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„Din fragedă copilărie, port candela aprinsă,
iubirea pentru locurile natale și prețuirea pentru fiii ei harnici,

închinători până la desăvârșire în dreapta credință și
adânc înrădăcinați în acest pământ strămoșesc”1.

În acest studiu, am încercat să prezint viața și specificul spiri-
tual al satului moldovenesc de odinioară, reflectat în amintirile și
opera celor mai de seamă slujitori ai Bisericii noastre, născuți pe
meleaguri botoșănene: Sfântul Ioan Iacob de la Neamț-Hozevitul,
Părintele Paisie Olaru, Părintele Cleopa Ilie și Părintele Patriarh
Teoctist Arăpașu. Ei aduc de fapt un vibrant elogiu satului tradițional,

1 † Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Slujind altarul străbun, vol. 1,
EIBMBOR, București, 1992, p. 54.
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evocând, atât de frumos și sugestiv, satul natal, părinții și frații
trupești, părinții spirituali (preoții și învățătorii). Totodată, marii
duhovnici botoșăneni ne descriu și viața patriarhală, obiceiurile
și tradițiile creștine strămoșești ce domneau în universul satului
românesc.

Mai mult decât la oricare alt popor, sub toate raporturile, satul
românesc constituie temelia nu numai a neamului, dar și a statului
nostru național. Adevărat rezervor de vitalitate a neamului, satul
românesc este în același timp și depozitarul unui real tezaur de va-
lori spirituale și materiale, reprezentate de folclor și etnografie și
corespunzând noțiunilor de cultură și civilizație, ale căror obârșii
coboară adânc în trecutul nostru ca neam. Din acest sacru tezaur fac
parte sfintele și strămoșeștile noastre tradiții și datini, arta noastră
populară, cântecele și jocurile, uneltele noastre vechi, cu care mo-
șii și părinții noștri și-au însăilat veșmintele. Satul, unde strămoșii
noștri și-au ridicat biserici frumoase închinate lui Dumnezeu,
unde și-au durat casele și și-au rostuit gospodăriile, constituie ce-
nușa fierbinte din vechea vatră românească, ce ne-a încălzit și ne-a
luminat în toată noaptea zbuciumatei noastre istorii naționale2.

Sfântul Ioan Iacob de la Neam]-Hozevitul 
[i satul său Crăiniceni

Satul natal al Sfântului Ioan Iacob de la Neamț-Hozevitul se află,
literalmente, la capătul României. Este cea mai nordică localitate
din țară, situată chiar pe malurile Prutului, la frontierele învecinate
ale Ucrainei și ale Republicii Moldova.

Vechiul sat, ce se oglindește de secole în apa Prutului, a avut
mereu un loc aparte în inima călugărului Ioan. Pruncul Ilie, deve-
nit mai târziu părintele Ioan, s-a născut în satul Crăiniceni, comuna
Horodiștea, județul Dorohoi, la data de 23 iulie 1913, în familia ță-
ranilor botoșăneni Ecaterina și Maxim Iacob3, oameni credincioși
și gospodari. La numai șase luni de la naștere, micuțul rămâne or-
fan de mamă. În toamna anului 1916, moare și tatăl pe frontul din
Primul Război Mondial. Copilul este luat de bunica Maria, care îl

2 Ionel Bejenaru, Învățătorii botoșăneni-Elogiul satului botoșănean, în „Revista
Luceafărul”, anul IX, nr. 3, Editura Agata, Botoșani, 1993, p. 24.

3 Sfântul Ioan Iacob-Hozevitul, Hrană duhovnicească, Editura Lumină din Lu-
mină, București, 2006, p. 5.
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crește în dragoste de Dumnezeu și de biserică. În anul 1924, când
băiatul împlinește vârsta de 11 ani, bunica trece la cele veșnice, iar
Ilie rămâne sub tutela unchiului Alecu, fratele cel mai mare al ta-
tălui său. După ce urmează primii ani de școală în satul natal,
continuă gimnaziul la Lipcani – Hotin și absolvă apoi liceul la Coz-
meni – Cernăuți. De acum înainte, trăiește tot mai mult timp de-
parte de locul nașterii sale și de casa părintească, anul 1932 fiind
definitoriu pentru intrarea sa în viața monahală.

Viețuind la Mănăstirea Neamț și apoi în mănăstirile din pustiul
Iudeii, nu a uitat locurile natale, satul său și pe cei din neamul lui pe
care i-a pomenit permanent în rugăciunile și poeziile sale. Își aduce
aminte cu nostalgie de satul natal, de casa părintească pe care a
schimbat-o cu cea din mănăstire, fiind atras din copilărie de un „Dor
de pustie, dor de cer”, cum avea să se numească un volum de poezii
închinat Sfântului Ioan4. 

Rămas orfan, ascetul pustiei Hozevei își amintește de copi-
lăria nefericită și nemângâiată de părinți, în care, deseori, fugea la
mormântul mamei sale5. În poezia, plină de sensibilitate, „Micul
orfan”, copilul de atunci, Ilie, în ziua Învierii, aleargă și îngenun-
chează, cu lacrimi în ochi, la mormântul maicii sale, în cimitirul
satului. Sărutând cu evlavie crucea mormântului, suspinând cu
durere, aude glasul maicii din mormânt: „Nu plânge azi, copile,/ Și
nu fi supărat,/ Că, iată, sunt cu tine,/ Hristos a înviat!”6. În această
poezie, Sfântul Ioan Iacob ne descrie viața satului moldovenesc în
zi de sărbătoare. Fiind Ziua Învierii, clopotele bisericii răsunau în
întreg satul. Copilul Ilie, în drumul său către cimitir, observă cum
bătrânii satului stau pe prispe la soare, alții în pragul caselor, iar
„cei tineri și copiii / Ieșind gătiți la drum / Se duc ca să ciocnească /
La cimitir acum”7. Cimitirul și biserica de lemn erau cuprinse de
un „frumos veșmânt” de lumină și înmiresmate de tămâie și flori.
Țăranii satului natal, îmbrăcați în veșminte strămoșești, mergeau
la morminte în Ziua Învierii pentru a aprinde lumânări și candelele
mormintelor. Acest obicei se păstrează și astăzi în marea majoritate
a satelor noastre. 

4 Idem, Dor de pustie, dor ce cer, Editura Trinitas, Iași, 2007, p. 7.
5 Olguța Creangă-Caia, Copilăria Sfântului Ioan Iacob de la Neamț-Hozevitul, Edi-

tura Doxologia, Iași, 2019, p. 10.
6 Sfântul Ioan Iacob-Hozevitul, Hrană duhovnicească..., p. 48.
7 Ibidem, p. 47.
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Recunoștința pe care Sfântul Ioan Iacob i-a purtat-o bunicii sale
Maria reiese din poeziile scrise în cinstea ei, unde o numește „bă-
trână sfântă”, „cu chipul ca Sfinții”: „O, scumpa mea bătrână sfântă, /
Eu tot ce am îți datoresc”8. Bunica Maria i-a ținut loc de mamă. Ea
l-a crescut și ocrotit cu rugăciunea și dragostea ei. Mergeau împre-
ună la muncile câmpului, având mereu rugăciunea pe buze și la-
crimi în ochi. Îl adăpostea la umbra unui copac, până la apusul
soarelui. Venind acasă, după ce îl hrănea, îl culca lângă sfintele
icoane, iar ea se ostenea cu rugăciuni și metanii până noaptea târziu. 

Copilul fiind luminat la minte, învăța bine la școală aducând
multă bucurie bunicii sale. Sfântul Ioan recunoaște că bunica i-a
fost și îndrumător spiritual, învățându-l sfintele rugăciuni, ducân-
du-l regulat la biserică, duminica și în sărbători. Blânda și buna sa
bunică îl punea să citească din Psaltire și din Sfânta Scriptură, pen-
tru că ea nu știa carte. Când citea despre Pătimirile Domnului, ea
plângea și făcea metanii. Uneori copilul o întreba: 

„– Mamă, de ce plângi așa de tare când citesc despre Pătimirile
Domnului?” Iar bătrâna răspundea, suspinând: 

„– Dragul meu, tu nu știi durerea din casa noastră. Nu sunt eu
mama ta! Ea a decedat când tu aveai șase luni, iar tatăl tău a murit
în război, când erai de trei ani. Eu sunt bunica ta, iar bunicul tău s-a
dus la cer de mult. Fiind văduvă, voiam să mă duc la mănăstire,
dar văzând că ai rămas orfan de părinți, am renunțat, ca să te cresc
pe tine. De aceea plâng, că sunt bătrână și că după moartea mea vei
rămâne singur și orfan pe lume. Dar să ai credință în Dumnezeu,
să te rogi Lui mereu, să fugi de păcat și să-ți aduci aminte de noi.
De vei face așa, te va acoperi Maica Domnului și vei scăpa de multe
primejdii. Eu nu-ți doresc altceva mai bun în viață decât să ajungi
preot și să slăvești pe Hristos”9. Aceste cuvinte de mângâiere și
frumoase povețe, ale bătrânei sale bunici, nu le-a uitat niciodată,
ele devenind un adevărat testament duhovnicesc pe care l-a res-
pectat întreaga viață.

După poezia „Dorul bunicii”, Sfântul Ioan notează: „Însemnare –
Bătrâna este bunica mea care m-a crescut de la vârsta de șase luni
până la zece ani. Ieroschimonahul Ioan Iacob”10, iar după poezia „În

8 Ibidem, p. 46.
9 Ibidem, pp. 7-8.
10 Ibidem, p. 45.
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amintirea bunicii mele care se numea Maria” făcea următoarea în-
semnare: „Nepotul recunoscător, smeritul Ieromonah Ioan Iacob,
22 iulie 1955”11. Această poezie a fost scrisă înaintea zilei lui de
naștere, în anul 1955, într-o peșteră din pustiul Hozevei. Nu a ui-
tat nicicând satul copilăriei, de unde a plecat și, înaintea zilei lui
de naștere, i-a dedicat bunicii o frumoasă poezie, ca semn de recu-
noștință sfântă.

După mulți ani de nevoință în pustiul din valea Iordanului,
marele ascet român se gândește la momentul trecerii în veșnicie.
El dorește ca pe mormântul său să fie scrise „slove pentru patrioții
mei”, ca un ultim testament pentru toți românii ce vor veni să se
închine la Hozeva. El vrea să se cunoască de către pelerini că a fost
român. Prin această mărturisire postumă nu se dezice de neamul
în care s-a născut și pentru care se va ruga lui Dumnezeu în veșni-
cie: „Din plaiurile țării mele / Ajuns-am la Iordan / Cu dorul de
pustie / În sufletul sărman”12.

După intrarea Sfântului Ioan Iacob în monahism, casa părin-
tească a intrat în proprietatea unchiului Alecu, fratele mai mare al
tatălui său. Câțiva ani a funcționat ca școală și cu timpul s-a ruinat.
În anul 2003, a fost construită o casă memorială pe vechiul ampla-
sament al locuinței în care a copilărit Sfântul Ioan. Dintre obiectele
care împodobesc spațiul interior se remarcă o icoană dăruită de
Sfântul Ioan Iacob de la Neamț verișoarei sale, Aglăița, în luna no-
iembrie a anului 1935, și fragmentele din metaniile Sfântului, fere-
cate într-o răcliță, oferite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel,
pe vremea când era Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, în data
de 6 septembrie 2003. Fețe de masă, prosoape, cearșafuri, covoare,
țesute la război, alături de o mașină de cusut din lemn, lucrată ma-
nual, oale din schijă de tun, covățele, fuioare, un caier de lână cu
furcă, o ladă de zestre, toate aduc în prezent parfumul timpurilor
imemoriale.

Părintele Paisie Olaru [i satul său Stroie[ti

Părintele Paisie Olaru a fost un mare duhovnic ce s-a ostenit în
viața monahală la mănăstirile Cozancea (Botoșani), Sihăstria și
Schitul Sihla, din munții Neamțului. El s-a născut la 20 iunie 1897,

11 Ibidem, p. 51.
12 Sfântul Ioan Iacob-Hozevitul, Dor de pustie..., p. 11.
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în satul Stroiești, comuna Lunca, județul Botoșani. A făcut parte
dintr-o familie cu cinci copii și a fost cel mai mic la părinți. Tatăl său,
Ioan, și mama, Ecaterina, i-au dat, la botez, numele de Petru.

După mulți ani de viață călugărească la schitul Sihla, marele
duhovnic botoșănean evocă anii copilăriei din satul natal, amin-
tindu-și de părinții și frații săi, dându-ne amănunte deosebite de-
spre obiceiurile din sat legate de marile sărbători creștine și de at-
mosfera religioasă ce domnea în casa părintească: „Părinții mei,
Ioan și Ecaterina, au trăit în pace și mergeau la biserică regulat,
mai ales la sărbătorile mari. Părinții mei au avut cinci copii, patru
băieți și o fată. Cel mai mic dintre ei am fost eu. Țin minte că tatăl
meu a fost pădurar la boieri toată viața lui, până la adânci bătrâ-
nețe. Țin minte, la Paști, după Înviere, venea tata de la biserică cu
pasca sfințită și cu ouă roșii într-un ștergar frumos. Noi îl aștep-
tam să vină și când intra în casă, zicea: «Hristos a înviat!», iar noi
răspundeam: «Adevărat a înviat!». Apoi, tata ne atingea cu pasca
sfințită la frunte”13. 

Părintele Paisie n-a uitat niciodată sfaturile părintești pe care
le-a respectat cu strictețe: „Ca sfaturi, mai mult ne învățau cu viața
lor, fiind oameni simpli. Dar nu i-am auzit niciodată să se certe sau
să înjure. Tata știa Paraclisul Maicii Domnului pe de rost, precum
și alte rugăciuni și se ruga cu glas tare că auzeam și noi. Zicea ca
preotul: «Domnului să ne rugăm!» și se bătea cu pumnul în piept.
Iar mama era prietenoasă cu toată lumea și ne spunea de multe
ori: «Măi băieți, să fiți cuminți, ca să nu dăm cinstea pe rușine!»”14.

Părintele Paisie Olaru nu a uitat anii de școală din satul natal.
De asemenea, își amintește de profesorul din copilărie, Șandru:
„Îmi aduc aminte că tata m-a dus la școala din sat pentru prima
dată și m-a prezentat profesorului meu de atunci, cu numele Șandru.
La noi în sat nu se învățau mai mult de trei clase primare. În acești
trei ani am fost premiantul clasei. La sfârșitul anului îmi cântau
băieții: «Ai ascultat, ai învățat, coroană ai luat!». Pe atunci se dă-
deau ca premii cărți cu Viețile Sfinților. Sigur că mă mândream!”15.

13 Arhimandrit Ioanichie Bălan, Părintele Paisie Duhovnicul, Editura Mitropoli-
ei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1993, pp. 10-11. 

14 Ieroschimonah Paisie Olaru, Dă-le, Doamne, un colțișor de rai! Chipuri de mo-
nahi care au trecut la Domnul, ediția a II-a, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 171.

15 Arhimandrit Ioanichie Bălan, op. cit., p.11.
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Duhovnicul botoșănean mărturisește că s-a îndrăgostit de viața
călugărească încă din școală, citind viața Sfântului Sava cel Sfințit
și când frecventa schitul Cozancea din apropiere. A făcut ascultare
de mama sa, amânând plecarea la mănăstire după satisfacerea
stagiului militar: „Viețile Sfinților m-au îndemnat la călugărie și
dragostea mea pentru Domnul! Am căpătat dragoste de biserică
din cărțile ce le primeam premiu la școală... M-am dus la armată și,
după terminarea războiului, mi-am adus aminte de viața Sfântului
Sava și de dragostea copilăriei mele și am intrat în viața monahală...”16.
Școala acelor timpuri a plămădit oameni de mare valoare, ce au

învățat în școli construite din chirpici sau paiantă, la lumina opai-
țului, manuale având de fapt Ceasloave cu filele pătate de ceară.
Biserica noastră îi comemorează anul acesta pe toți învățătorii
care au știut cum să pătrundă în sufletele învățăceilor lor și să le
transmită credința în Dumnezeu și dragostea de neam17. 

Ajuns la adânci bătrâneți, duhovnicul Sihlei își aduce aminte
și de preotul satului care l-a botezat18: „Pe preotul care m-a botezat
îl chema Gheorghe Bercea și pe prezviteră, Profira. Parcă îl aud pe
Părintele cântând în biserică: «Aghios, Aghios...!» și se bătea cu
pumnul în piept”19. În timpurile acelea, preotul era cu totul legat
de sat. El era conducătorul spiritual al credincioșilor lui și le era
alături în toate circumstanțele vieții, de la naștere și până la stră-
mutarea la cele veșnice.

Părintele Cleopa Ilie [i satul său Suli]a

Cleopa Ilie, viitorul arhimandrit, s-a născut în comuna Sulița,
județul Botoșani, la 10 aprilie 1912, fiind al cincilea copil din cei
zece ai familiei Alexandru și Ana Ilie. Din cei 10 copii, cinci aveau
să intre în monahism. De mic era râvnitor spre cele duhovnicești,
îndeletnicindu-se cu postul, rugăciunea și faptele bune. Părinții

16 Idem, Patericul românesc, Ediția a III-a, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Ga-
lați, 1998, p. 711.

17 † Calinic Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Satul – com-
plementaritate în diversitate, Biserica, Școala și Primăria, Editura Doxologia, Iași,
2019, p. 27.

18 Olguța Creangă-Caia, Copilăria Părintelui Paisie, Editura Doxologia, Iași,
2016, p. 17.

19 Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul..., p. 711.
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săi i-au fost exemplu viu de trăire creștină, fiind iubitori de Dum-
nezeu, de biserică și de copii. Nu lipseau niciodată de la sfintele
slujbe, făceau milostenie, se rugau mult împreună cu copiii și du-
ceau o viață curată, bineplăcută Mântuitorului Hristos. 

Alexandru Ilie, tatăl Părintelui Cleopa, era un bărbat înalt, tă-
cut și bun gospodar și se îndeletnicea îndeosebi cu agricultura, cu
creșterea vitelor și cu negoțul de animale, fiind numărat printre
cei dintâi gospodari din sat. Aveau 150 de oi, peste 20 de vite mari
și 30 de hectare de pământ. Despre tatăl său, Alexandru, Părintele
Cleopa zicea următoarele: „Dumnezeu să-l ierte pe tatăl meu. Era
un om înalt, pleșuv, cu barbă albă mare și foarte credincios. În fie-
care sărbătoare se ducea cu copiii la biserică și ajuta pe cei săraci.
Pe el nu l-a văzut nimeni băut, înjurând, fumând sau făcând altceva
dintr-acestea. Dimineața, când să plecăm la scoală, mama ne zicea
să mâncăm ceva sau să luăm în traistă. Dar tata zicea: «Nu! Lasă-i,
că n-or să moară!». Iar când veneam de la școală, luam Sfânta
Anaforă și apoi mâncam. Frații mei, mai cu seamă fratele Mihai,
nu mâncau nimic până nu terminau Psaltirea de citit. Până nu ne
rugam un ceas, nu ne dădea de mâncare, nimic. Chiar dacă nu era în
post, zicea: «Nu se mănâncă acum. Când vii de la școală, la amiază!».
Nu știa carte, dar avea frică de Dumnezeu. Să adoarmă seara vre-
unul neînchinat? Sau să stea la masă până nu zicea Tatăl nostru?
Sau să nu se ducă duminica la biserică? Sau să audă c-a înjurat, fu-
mat sau a furat ceva? Că nu-l vedeai pe el cu acestea în veac. Avea
o curea în cui, îi zicea «Sfântul Neculai». Dacă te prindea cu ceva,
ferească Dumnezeu! El zicea: «Măi, uite Sfântul Neculai! Treci la
rugăciune! Te-am făcut cu doi ochi, știi carte, citește Psaltirea și ru-
găciunile din carte!». Odată, venind de la școală, am găsit pe drum
un ham. L-am luat bucuros și l-am dus acasă. Când m-a văzut tata,
m-a întrebat de unde l-am furat. Iar eu i-am spus: «L-am găsit și
m-am gândit că ne poate fi de folos». Dar tatăl meu mi-a spus ho-
tărât: «Du-te și-l du înapoi, că nu l-ai pus tu acolo!» El a fost în casă
sfeșnic. El a fost stăpân peste noi”20. Ajungând la vârsta de 72 de
ani, Alexandru Ilie si-a dat sufletul în mâinile lui Hristos, la 23 fe-
bruarie 1943. 

Ana Ilie, mama Părintelui Cleopa, era o femeie simplă, mică de
statură, fără carte, dar cu o memorie deosebită. Ea adeseori plân-
gea, căci avea darul lacrimilor. Durerea ei cea mai mare era aceea

20 Idem, Viața părintelui Cleopa, ediția a II-a, Editura Trinitas, Iași, 2002, p. 17.
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că aproape toți copiii i-au murit de tineri. Singurul care a supra-
viețuit până la adânci bătrâneți a fost Părintele Cleopa. Trei băieți
și o fiică au răposat la mănăstire și ceilalți în satul natal. Cu toate
acestea, a fost întărită de Dumnezeu cu darul Său, ca să-și poată
duce crucea care i-a fost rânduită de Sus21.

Casa părintească în care s-a născut vestitul duhovnic era ca o
biserică. Tatăl părintelui Cleopa adunase multe icoane în odaia
cea mare, unde le-a așezat pe peretele de răsărit, spunând că acesta
este iconostasul familiei Ilie. Era făcut după modelul de la biserica
satului cu hramul „Sfântul Nicolae”: „Aveam o cameră, toată numai
cu icoane, un fel de paraclis. Acolo ne rugam. Iar la miezul nopții
ne sculam, citeam Psaltirea și făceam sute de metanii”22.

În mai toate satele botoșănene, existau preoți cu o viață perso-
nală ireproșabilă, buni slujitori, buni duhovnici, buni chivernisitori
ai lucrurilor Bisericii, silitori și râvnitori în cele ale lui Dumnezeu.
Și în satul Sulița slujea un preot cu vocație, un mare duhovnic, ves-
titul preot Gheorghe Chiriac, curat în gânduri și pilduitor în pur-
tare. Biserica din sat, unde slujea începând din 1877, era plină de
credincioși, iar copiii, foarte numeroși, formau podoaba satului.
Acest prim duhovnic al părintelui Cleopa și al părinților lui a reu-
șit să transforme satul într-o adevărată familie creștină.

Acestea sunt mărturiile Părintelui Cleopa despre satul natal,
casa părintească și despre părinții săi ce i-au dat o educație religi-
oasă deosebită. Ne atrage atenția atmosfera duhovnicească din fa-
milie și din sat, ce i-a fost ca o pregătire pentru viitoarea viață
călugărească.

Părintele Patriarh Teoctist Arăpa[u [i satul său Tocileni

Preafericitul Patriarh Teoctist Arăpașu s-a născut la 7 februarie
1915, în satul Tocileni, comuna Stăuceni, județul Botoșani, ca cel
de-al nouălea copil din cei zece câți au dăruit acestor plaiuri pă-
rinții Dumitru și Marghioala23. În atmosfera de evlavie și de simțire
românească a satului moldovenesc în care își depăna familia traiul
modest, tânărul Teodor Arăpașu, după ce a absolvit cursul primar

21 Ibidem, p. 18.
22 Olguța Creangă-Caia, Copilăria Părintelui Cleopa, Editura Doxologia, Iași,

2016, p. 15.
23  Idem, Copilăria Patriarhului Teoctist, Editura Doxologia, Iași, 2015, p. 65
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ca fruntaș, a dat curs îndemnului său tainic de a păși hotărât, la
vârsta de 14 ani, pe calea monahismului24. 

Ajuns pe cea mai înaltă treaptă a slujirii în Biserica Ortodoxă
Română25, Preafericirea Sa nu a uitat satul natal cu oamenii și obi-
ceiurile lui. În nenumărate ocazii, făcea referire la casa părintească,
la părinții și frații săi, lăudând satul de baștină. Anii și locurile co-
pilăriei l-au însoțit întreaga viață. Trecut prin școlile teologiei, prin
experiența administrației bisericești în timpul crunt al ateismului
comunist, valorile după care s-a coordonat au fost, după cum îi
plăcea să mărturisească, cele învățate de acasă26.

Aflat, în anul 2005, la Mănăstirea Sihăstria Voronei, cu ocazia
canonizării Sfântului Cuvios Onufrie, Părintele Patriarh Teoctist
spunea: „Cum aș putea să nu-mi arunc privirile minții la tulpina
odraslei mele trupești, la părinții mei, țărani săraci și neștiutori de
carte? Amintirea lor duioasă, cu podoabe sufletești, cu truda lor
jertfelnică de a ne crește fără nici o vătămare pe noi, copiii, zestrea
lor de suflet, a fost povățuirea mea în viață. Monah, preot sau ar-
hiereu, nu am încetat să fiu Toderiță al mamei”27.

În altă împrejurare, Părintele Patriarh mărturisea despre satul
natal: „Am asemuit satul acesta, Tocileni, cu un fel de instituție bi-
sericească și cu înțelepții lui, centrul fiindu-i biserica cu clopotul ei
și țarinile noastre de jur împrejur, care constituiau nu numai
puncte de proprietăți ale diferiților locuitori, dar și ca nume. Pentru
mine personal, erau ca și cum ai merge într-o țară străină, fiindcă,
având avantajul de a fi mulți în familie, trebuia ca fiecare să înde-
plinească un rost în familie, iar eu mergeam adesea cu mioarele și
prin alte locuri. Puritatea și frumusețea negrăită a satului meu mi-au
rămas model de lucrare creștină”28. 

24  Ștefan Ciubotaru, Istoria Bisericii Ortodoxe Botoșănene, Editura Axa, Boto-
șani, 2000, p. 309.

25  Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 3, EIB-
MBOR, București, 1994, p. 487.

26  Pr. drd. Ilie Rusu, Aspecte ale activității Bisericii Ortodoxe Române reflectate în
predicile și cuvântările patriarhului Teoctist reunite în colecția „Pe treptele slujirii creș-
tine”, în „Teologie și Viață”, anul XIX (2009), nr. 9-12 (septembrie-decembrie), p. 191.

27  Nicolae Pintilie, „Toderiță al mamei” – Patriarhul românilor, Teoctist, https://
doxologia.ro/viata-bisericii/documentar/toderita-al-mamei-patriarhul-romani-
lor-teoctist. 

28 Pr. Bogdan-Aurel Teleanu, Patriarhul Teoctist. Amintiri de la Vorona, https://
basilica.ro/patriarhul-teoctist-amintiri-de-la-vorona-2/.
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Legat de biserica satului și de „ritualul” familiei înainte de a
pleca duminica la sfintele slujbe, Preafericirea Sa spunea, cu ace-
eași ocazie din anul 2005: „La biserică se mergea în mod firesc,
dintr-o nevoie care izvora în mod natural din sufletele noastre...
Cel puțin doi din familie trebuiau să fie în fiecare sărbătoare și du-
minică la biserică. Aceștia doi mergeau la biserică pregătiți și adu-
ceau acasă anafură, daruri ale Duhului Sfânt din sfințenia Bise-
ricii, aduceau binecuvântare, aduceau cuvânt ziditor de bucurie.
Aceasta este comuniunea, una dintre frumusețile Ortodoxiei, ale
românilor, ale familiei românești... Îmi amintesc că mergând la bi-
serică, având doar doi ani și jumătate, eram purtat în brațe de sora
mea mai mare, Ileana. Și era la noi un frumos obicei, o lege nescrisă
a satului, de a cere celor mai mari iertare înainte de merge la bise-
rică. Astfel, purtându-mă în brațele sale, Ileana s-a aplecat peste
un gard de stuf pentru a cere iertare tatălui meu aflat dincolo, într-o
grădiniță. «Iartă-mă, tătuță, căci mergem la biserică!», și s-a plecat
împreună cu mine, făcând gestul de iertare înainte de a porni că-
tre biserică. Păstrez cu emoție imaginea aceasta și imaginea biseri-
cii de atunci. Când peste ani am restaurat biserica de acolo și am
consolidat-o, sfințind-o mai apoi în sobor, mi s-a părut dintr-odată
mică. Atunci era un fel de catedrală unde stăteam noi, copiii”29. 

Preafericitul Părinte a rămas permanent recunoscător părinților
săi. A respectat și împlinit educația primită de la ei, amintirile at-
mosferei intime a familiei rămânând imprimate în inima și sufletul
său: „De copil am învățat, de la vatra și înțelepciunea părinților
mei – sfinți pururea pentru mine... Eu n-am zis «nu» tatălui meu sau
fraților mai mari. Eram o familie săracă, însă bogată în copii. Eu
nu am cunoscut distracțiile așa cum sunt înțelese astăzi. Îmi cu-
noșteam responsabilitățile și nu mă dădeam în lături de la lucru...
Era greu pentru ei, căci eram zece copii, cu ei 12, în anii 1915, când
am venit eu pe lume, în plină pregătire pentru război. Dar nu am
auzit de la ei decât cuvinte de încurajare, de nădejde în Dumne-
zeu. Nu așteptau ajutoare din nici o parte, nu așteptau să primească
ceva fără muncă, daruri sau drepturi. Tatăl meu și mama mea pur-
tau ei înșiși de grija gospodăriei și nu le lipsea nimic. Și nu posedau
altceva decât acea gospodărioară foarte modestă, pe care o mai
văd astăzi, când merg spre sat, de la Iași spre Ștefănești, pe malul

29 Ibidem.
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Prutului sau spre Huși, unde mai sunt încă sate cu gospodării, cu
case acoperite cu stuf, ca aceea pe care ochii mei au văzut-o odată cu
lumina zilei. Ce valori neprețuite, morale, se cultivau într-o ase-
menea familie! Nu se auzeau minciuni, vorbe deșarte despre ve-
cini sau despre alții. Ci, dimpotrivă, numai lucruri frumoase. Pot
să spun câtă însemnătate avea respectul pentru semeni”30.

Cu aceeași emoție, Preafericirea Sa evocă anii de școală și învă-
țătorul satului natal: „Aș vrea să cinstesc memoria învățătorului
meu de la scoală primară, Gheorghe Romanescu, un om deosebit,
cu suflet ales și cunoștințe enciclopedice, un adevărat profesor
universitar, căruia îi păstrez o frumoasă amintire. De la el am în-
vățat nu numai religia, căci mergea cu noi la biserică, dar și istoria,
cu domniile voievozilor, măreția lor și, de asemenea, literatura, pe
Eminescu și pe alți mari scriitori ai noștri. Un adevărat apostol a
fost acest bărbat, fiu de preot, care m-a ajutat chiar și atunci când,
după absolvirea școlii, am plecat la mănăstire fără știrea și învoi-
rea familiei, a părinților, lămurindu-i să mă lase să-mi urmez dru-
mul chemării mele”31.

Amintirea satului natal și educația din familie au rămas neșterse
din inima patriarhului botoșănean, acestea fiind considerate „oglinda
vie a vieții Bisericii”32. Satul natal Tocileni era pentru patriarhul
nostru: „un sat aidoma unei mănăstiri, unde, deși existau familii, era o
adevărată mănăstire unde se păstrau legile morale foarte frumos:
plângeau împreună, se îndurerau împreună când murea cineva,
dar se și bucurau împreună. Deci, satul era ca o adevărată familie
în care se păstrau puritatea și valorile morale, astfel încât pentru
mine nu a fost o deosebire atât de mare între sat și mănăstire... Satul
constituia un stup de virtuți, de frumuseți morale și de datini foarte
frumoase. Cum am spus, satul acesta rămâne pentru mine imagi-
nea ideală a unei comunități creștine, trăind frumos valorile căsă-
toriei, ale familiei. L-am prețuit și îl voi prețui întotdeauna”33.

30 Ibidem.
31 Artur Silvestri, Al cincilea patriarh. Preafericitul Teoctist în câteva gânduri, evo-

cări și documente, Editura Intermundus, București, 2007, p. 5.
32 Pr. drd. Ilie Rusu, op. cit., p. 191.
33 Artur Silvestri, op. cit., p. 7.


