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Dragi cititori,  

 

Parcă anticipam, în cuvântul-înainte al numărului anterior (spunând că ne-am 

străduit să perfecționăm acest demers editorial al Seminarului, prin punerea în 

aplicare a unor idei inovatoare dar și prin menținerea a ceea ce revista avea specific și 

deja valoros), obținerea unui rezultat onorant și motivant în același timp: Premiul I la 

Concursul național de reviste școlare, etapa județeană (Botoșani, aprilie 2022). Este cu 

siguranță, așa cum e menționat și pe diploma înmânată celor care au reprezentat     

Seminarul la Concurs, meritul întregului colectiv de redacție, este un rezultat al muncii 

de echipă. Îi felicit pe tinerii noștri „jurnaliști” pentru implicare și talent, le mulțumesc 

colegilor profesori pentru sprijin, profesionalism și pentru faptul că susțin acest pro-

iect important pentru experiența inedită, câștigată de elevii noștri. 

Recunosc că, citind numărul de față al revistei înainte de a fi dat la tipar, am simțit 

bucurie și satisfacție că a rezultat un nou număr foarte bun. Un număr în care s-a 

reușit prezentarea unei părți importante din activitatea Seminarului din ultima 

jumătate de an: proiecte educative, concursuri, vizita ierarhului, lansare de carte, studii 

și articole de specialitate, sesiuni de referate, timp liber, preferințele elevilor, proiecte 

de viitor etc. 

Așteptăm cu interes feedback-ul vostru cu privire la acest număr și, de ce nu, idei 

pentru numărul viitor! 

 

Director, 

Pr. prof. Petru-Georgel CHICHIOACĂ 

Cuvânt înainte 

http://sfgheorghelozonschi.mmb.ro
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În data de 10 iunie 2022, Seminarul Teologic Liceal 

Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi a fost gazda 

unui eveniment liturgic, cultural și omagial, de mare in-

tensitate pentru întreaga comunitate, reprezentat de vi-

zita în unitatea de învățământ a Preasfințitului Părinte 

Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 

Iașilor, de binecuvântarea finalizării lucrărilor de pictură 

din Paraclisul Seminarului și de lansarea lucrării   

comemorative a PC Pr. Constantin Muha, intitulată 

„Părintele Constantin, lumină din Lumina lină”.  

La primele ore ale dimineții, Preasfinția Sa a oficiat 

Sfânta Liturghie în Paraclisul cu hramul „Sfântul Ioan 

Iacob Hozevitul”, înconjurat de un sobor de preoți, cadre 

didactice la Seminar, și diaconi, din care au mai făcut 

parte PC Pr. dr. Cristian Alexandru Barnea, consilierul 

sectorului Învățământ din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor și 

PC Pr. dr. Daniel Dascălu, Directorul Seminarului           

Teologic „Sf. Gheorghe” din Botoșani, răspunsurile litur-

gice fiind oferite de membrii corului Agnus, sub coordo-

narea dlui. prof. Răzvan Sarafim. La finalul Sfintei 

Liturghii a fost săvârșit Parastasul pentru pomenirea PC 

Pr. Constantin Muha, iar Preasfinția Sa a citit rugăciunea 

de dezlegare.  

În cuvântul adresat elevilor după citirea Sfintei   

Evanghelii, Preasfinția sa a precizat: „Sunt vârste la care 

suntem chemați să împlinim ceva anume. Vârsta pe care 

o aveți este una în care sunteți chemați să fiți atenți la 

ceea ce vi se predă, la rugăciunea pe care o faceți, la cu-

vântul pe care îl auziți. Familia vine cu alte griji, 

bătrânețea cu altele, dar aceasta este o vârstă în care 

Dumnezeu lucrează când omul este atent, când începe   

să-și organizeze viața. Viața într-un Seminar nu este doar 

o acumulare de cunoștințe sau de performanțe, ci o 

creștere întru o înțelegere mai adâncă și o lărgire a      

inimii. Să vă ajute Dumnezeu să trăiți cu atenție, să trăiți 

cu dreaptă înțelegere, să trăiți cu luare aminte, pentru că 

numai astfel veți spori și astfel vă veți atinge gândul de a 

vă apropia mai mult de Dumnezeu.”  

Un moment plin de emoție și de semnificații 

pentru întreaga echipă a școlii a constituit-o acordarea 

distincției onorifice de iconom stravrofor PC Pr. Vasile 

Ionuț Crețu, pedagogul instituției de învățământ, pentru 

activitate didactică, de consilier educativ și de pedagog 

desfășurată excepțional în cele peste două decenii de 

slujire la Seminarul dorohoian.   

Directorul instituției, PC Pr. Petru-Georgel            

Chichioacă, a rostit la final o alocuțiune în care a reliefat 

locul și rolul Seminarului în peisajul educațional doro-

hoian, a prezentat un bilanț al realizărilor din ultimul an 

școlar și, în semn de prețuire și recunoștință pentru 

prezența Preasfinției Sale în mijlocul elevilor seminariști 

și pentru binecuvântarea acordată, a oferit Părintelui 

Episcop un dar din partea întregului colectiv al Școlii. 

„Prezența Ierarhului în mijlocul unei comunități este o 

bucurie pentru că îl reprezintă pe Hristos în mijlocul tur-

mei Sale cuvântătoare. Mulțumim Preasfințitului Părinte 

Episcop Nichifor și Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit 

Teofan pentru permanenta purtare de grijă și pentru 

sprijinul acordat pe parcursul acestui an școlar. Între 

realizările pe care le trecem acum în revistă se numără 

finalizarea lucrărilor de pictură în Paraclisul                

In memoriam 

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul în mijlocul elevilor și profesorilor    

Seminarului dorohoian 

http://sfgheorghelozonschi.mmb.ro
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Seminarului, proiect început de Pr. Director Constantin 

Muha acum patru ani de zile, încheiat în luna februarie 

a.c., pentru care le suntem recunoscători Primăriei      

Municipiului Dorohoi, oamenilor credincioși cu suflet 

mare precum și colegilor care au atras fondurile 

necesare.”  

„Să ne ajute Dumnezeu să putem duce mai departe 

gândurile pe care le-au avut cei ce au ctitorit acest     

Seminar, să dăruiască Dumnezeu elevi buni, elevi cu 

atenție, elevi cu iubire de Dumnezeu și care înțeleg că 

prin urmarea unui Seminar teologic intră într-o legătură        

specială în primul rând cu Dumnezeu, Căruia îi slujesc și 

Care le devine apropiat și ocrotitor”, a precizat             

Preasfinția Sa la finalul Sfintei Liturghii.  

Cadrele didactice și personalul administrativ au 

avut, de asemenea, prilejul de a primi binecuvântarea 

arhierească, iar elevii de la cele două Profile – Teologie 

Pastorală și Filologie, au primit în clase vizita Preas-

fințitului, care a oferit la final câte un exemplar din Sfân-

ta Scriptură elevilor de la clasele de Teologie Pastorală.  

Ziua a continuat, de această dată la Cinematograful 

Melodia din Dorohoi, devenit pentru scurtă vreme locul 

evocării, amintirii și întâlnirii cu cel care a fost personali-

tatea emblematică și complexă unică, pentru o perioadă 

de un sfert de veac, în plămada căruia s-au contopit deo-

potrivă dragostea de Biserică și de frumos, iubirea de 

patrie și de rânduială, smerenia și bunătatea, măiestria 

administrativă și diplomația, talentul nativ și munca fără 

preget, dragul de oameni cu iscusința de a modela        

caracterele tinerilor, PC Pr. Prof. Constantin Muha. 

Evocare emoționantă din inimile celor care i-au fost cas-

nici ai sufletului, ierarhi, membri ai comunității, prieteni, 

ucenici, absolvenți ai școlii și oameni de bine, și întâlnire 

mijlocită de lansarea cărții intitulată „Părintele            

Constantin, lumină din Lumina lină, apărută de curând, 

cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit 

Teofan la Editura Doxologia din Iași.  

Domnul Primar al Municipiului Dorohoi, ing. Dorin 

Alexandrescu, a adresat un cuvânt impresionant: 

„Părintele a fost un formator de caractere. L-am perceput 

ca pe un frate și, culmea, de cele mai multe ori ca pe un 

frate mai mare, deoarece povețele dânsului m-au ajutat 

de foarte multe ori în luarea de decizii importante, iar 

atunci când aveam îndoieli dânsul a avut capacitatea, 

puterea de analiză și de a-mi transmite calea pe care ar 

trebui să o urmez. A fost o legătură unică, pentru că su-

flet la suflet, am fost în foarte multe probleme care ne 

frământau, iar în mijlocul acestor probleme era comuni-

tatea dorohoiană, oamenii din Dorohoi, pe care i-a iubit 

cu patimă. A iubit oamenii pentru că a vrut să le trans-

mită tot ce avea el mai bun, tot ce avea el mai curat și tot 

ce se putea omenește și duhovnicește. Pentru mine, 

Părintele Constantin a rămas ca o icoană pe care de cele 

mai multe ori o privesc în speranța că îmi va arăta calea 

de urmat… Tot timpul, Părintele mi-a adus liniște, mi-a 

adus echilibru și foarte multă încredere în acțiunile pe 

care le pornești din inimă și cu sufletul curat. De aceea 

eu am ales printre modelele mele de viață tot ceea ce am 

primit ca povață și după care mă călăuzesc în viață. Sunt 

aici în sală foarte mulți preoți care au învățat la Seminar, 

la școala Părintelui Constantin, și în fiecare Biserică în 

care intru, atunci când mă întâlnesc cu acești urmași ai 

Părintelui  Constantin, regăsesc o parte din el.”  

„Părintele Constantin a avut pentru noi, basara-

benii, o atitudine aparte. După 1990 noi aveam o situație 

puțin complexată, deoarece veneam dintr-un spațiu în 

In memoriam 

http://sfgheorghelozonschi.mmb.ro
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care limba română se vorbea cu greșeli, iar basarabenii, 

venind în acest spațiu, se întâlneau cu atitudini mai puțin 

prietenoase. Părintele Constantin ne-a înțeles din prima 

zi, ne-a tratat cu căldură, și în felul acesta ne-am apropiat 

mult în anii 1990 la Iași. Dacă am încerca să găsim un 

cuvânt prin care să-l definim pe părintele, cel mai   po-

trivit ar fi bunătatea, calitatea care-l scotea în evidență, 

izvorâtă din dragostea lui mare purtată față de Bunul 

Dumnezeu și față de semeni… Darul deosebit al cântării 

îl avea Părintele Constantin, vocea părintelui era cea care 

făcea diferența”, a subliniat Preasfințitul Părinte Antonie, 

Episcop de Bălți, colegul Părintelui Constantin din 

vremea studiilor. Rememorând o întâmplare de la exa-

menul la disciplina Pastorală, din vremea studenției,  

Preasfinția Sa a povestit cum, primind sarcina de a preci-

za cum se poate apropia un preot de un muzician ateu, 

Părintele a răspuns: „Îi voi cânta Iubite-voi, Doamne!” 

„Harnic la carte, bun la inimă, așa îl păstrăm în sufletele 

noastre și noi credem că Bunul Dumnezeu a rânduit ca 

după ce și-a făcut datoria aici, pe pământ, l-a luat să 

cânte cu îngerii în ceruri. Dumnezeu să-l odihnească cu 

drepții!”, a adăugat Preasfinția Sa.  

Părintele Dumitru Păduraru, îndrăgit realizator de 

emisiuni radio la Radio Trinitas și o prezență familiară în 

viața Școlii de la Răscruci: „Există o taină a lumânării, 

care arde, dar răspândește în jurul ei lumina. Așa a fost și 

părintele și a rămas o lumină pentru toți. Am avut ocazia 

să cunosc mulți absolvenți ai Seminarului dorohoian și 

se vedea în ei o anumită amprentă, să spunem Muha 

Constantin. Aveau un alt fel de a fi, de a vedea lucrurile, 

iar Părintele se mândrea întotdeauna cu elevii săi, iar 

elevii se mândreau că au avut ocazia să crească lângă un 

asemenea om. Era în primul rând un om foarte smerit, 

căuta să-i pună pe alții în lumină, el să rămână în umbră. 

Și-a știut foarte bine măsura, un vizionar, multă lume din 

Europa auzind de Dorohoi prin intermediul Seminarului 

și proiectelor pe care Părintele le-a inițiat și desfășurat. 

Părintele nu a rămas dator nimănui. Manifestarea de azi 

arată acest lucru, volumul care s-a publicat în condiții 

grafice deosebite arată acest lucru. Majoritatea dintre cei 

care sunteți aici îi datorați Părintelui evoluția și ascensi-

unea dumneavoastră profesională. Să vă amintiți 

întotdeauna de Părintele ca de o lumină lină, care este 

domoală, te încălzește, te veselește și îți arată în același 

timp drumul. Să fiți aproape cu rugăciunea de sufletul 

Părintelui, pentru că și el a fost aproape de sufletul 

dumneavoastră.” 

„Pentru foarte, foarte mulți ani, Părintele avea un 

singur cuvânt pentru mine și pentru dumneavoastră, un 

singur cuvânt, Părintele! Dacă ar fi să mă gândesc să-l 

asemăn cu ceva, îi spuneam atunci și îi spun și acum, 

Părintele era ca un stejar, înalt, puternic, care ținea um-

bră ocrotitoare celor din jur, încât întotdeauna lângă 

Părintele găseai liniștea, pacea, sprijinul și cel mai im-

portant, puterea de a merge mai departe. Pe Părintele      

l-am văzut ca pe acel obiect bisericesc pe care-l folosim 

atunci când se fac prescurile, se numește pristolnic, se 

așează pe prescură și dă forma chipului sfintei Cruci și a 

pâinii care se preface în trupul lui Hristos. Dacă Părintele 

a fost un pristolnic, cu siguranță că el a lăsat pecetea cea 

mai frumoasă pe care putea să o lase în sufletele noastre. 

Oare ce a lăsat Părintele pentru noi ca testament? În 

această pecete pe care școala dorohoiană a pus-o în su-

fletele noastre am găsit două valori: dragostea pentru 

Biserică și dragostea pentru tineri! Era ca o lumină care 

atrăgea celelalte lumini! Nici un tânăr nu putea sta lângă 

Părintele fără să fie cucerit de felul lui de a fi, avea     

tinerețea lui Hristos, totdeauna găsind puntea pentru a 

In memoriam 

http://sfgheorghelozonschi.mmb.ro
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ajunge în sufletele celor pe care îi avea aproape! 

Părintele s-a dăruit pe sine însuși și s-a așezat în inimile 

noastre, îl simțim tot timpul aproape, îi încredințăm gân-

durile noastre și de abia după ce ne-am despărțit de 

Părintele am înțeles ce înseamnă veșnicia cu adevărat, 

veșnicia în iubirea lui Hristos. Cu adevărat, veșnicia 

frumoasă este, plină de lumină, în care se află și 

Părintele, care ne dăruiește în continuare din lumina 

bunătății sufletului său”, a reliefat, cu multă emoție, Pr. 

Apetrei Ștefan Ionuț, spiritualul Seminarului.  

„Este o onoare să fim astăzi aici și să ne amintim de 

Părintele cu mare greutate. E o mare greutate să vorbim 

despre Părintele la timpul trecut. Părintele a iubit mult     

Biserica și a iubit Școala. A iubit Biserica nu doar ca o 

clădire sau pe enoriași, ci tot ceea ce reprezintă Biserica. 

A știut cum să colaboreze cu ierarhii, cu forurile superi-

oare, cum să-i atragă pe toți în orașul nostru și să ne 

pună pe toți, elevii săi, în legătură cu aceștia. Fac parte 

din prima generație, iar Părintele se mândrea cu noi. 

Legătura dintre noi a fost și a rămas pe mai departe, 

Părintele știind să ne țină aproape pe mai departe, 

păstrând cu fiecare dintre noi o legătură aparte, fiecare 

având atenția sa cuvenită. Iubind preoții, iubind Biserica, 

iubind omul, iubind tineretul, se formează un om și noi 

ni-l amintim așa cum a fost, fiecare dintre noi reușind să 

aducem omagiul nostru pentru cel care a fost Părintele 

Constantin”, a adăugat PC Pr. Daniel Precob, secretarul 

Protopopiatului Dorohoi.  

PC Pr. Teodor Cătălin Budacă, profesor de        

Geografie la Seminar și slujitor la Biserica „Sfânta Vineri” 

din Dorohoi, a remarcat că „prin contactul cu enoriașii, 

mi-am dat seama că gândul cel mai profund care 

însoțește sufletul fiecăruia dintre ei este cel al dorului. 

Îmi este dor de Părintele Muha, dor care arată profundul 

respect pentru Părintele și locul pe care el îl ocupă în 

inima lor. Părintele spunea așa într-un cuvânt: Dacă nu 

ar exista dorul, nu am ști cât de mult prețuim omul, cât 

de mult înseamnă pentru noi și cât de mult ne ajută în 

viață. Părintele a fost mereu disponibil pentru enoriașii 

săi, tot timpul având cuvinte încurajatoare și brațele larg 

deschise. Cel mai mult îl iubeau copiii, pentru că ori de 

câte ori îl întâlneau, făceau roată în jurul lui, Părintele 

având întotdeauna buzunarele pline cu bomboane. Poate 

cel mai important lucru de până acum este acela că, in-

trând în vizite pastorale în casele enoriașilor, am obser-

vat că în marea majoritate, fotografia Părintelui e pusă la 

loc de cinste, acolo fiind aprinsă permanent o lumânare 

sau o candela. Cine poate uita brațele sale, îmbrățișarea 

sa, cu care ne cuprindea atunci când aveam nevoie? De 

palmele lui mari, care, atunci când te cuprindeau, simțeai 

că tristețea fuge de la tine? Avea o vorbă: Tinerețe, nu 

dispera, are Dumnezeu planul său cu fiecare dintre noi. 

Te îmbrățișa și uitai de toate cele.”  

„Nemții îi pun pe cei mai buni în frunte, iar coree-

nii îi socot pe profesori constructorii națiunii și când 

pleacă din lumea aceasta îi socot eroi naționali. Putem 

face și noi acest lucru? Ucrainenii au un poet, Taras 

Șevcenko, care are o lucrare socotită Biblia ucrainenilor, 

și ei spun că Taras Șevcenko trăiește în sufletul, mintea și 

inima fiecărui ucrainean. Ce moștenim de la Părintele? 

Așa încât să fim moștenitorii lui, să ne fie un părinte al 

națiunii noastre, să-l trecem împreună cu părinții nea-

mului nostru, să trăiască în noi și noi să-i fim urmași în 

toată înțelepciunea și bunătatea”, a exprimat PC Pr. Emil 

Ciomârtan, venerabil preot profesor pensionar, ajuns la 

o vârstă patriarhală. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în 

pace!  

Pr. Prof.  Cosmin PRISTAVU 

In memoriam 
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 An omagial și comemorativ 

În săptămâna a VI-a a Postului Mare, elevii         

seminariști dorohoieni au avut parte de o experiență 

duhovnicească de autentică valoare prin prezența în 

mijlocul lor a preacuviosului părinte Ioan Harpa, starețul 

Mănăstirii Popăuți. Întâlnirea, care s-a desfășurat într-o 

atmosferă destinsă și familiară, a dat posibilitatea       

participanților de a gusta din experiența și sfaturile 

părintelui arhimandrit privind rostul adânc al rugăciunii 

în viața personală, dar și în lucrarea Bisericii.  

Conferința, cu tema: „Rugăciunea, lucrare tainică a 

Bisericii”, propusă de organizatori în cadrul activităților 

dedicate anului omagial, a avut loc în data de 12 aprilie 

2022 în paraclisul „Sfântul Ioan Iacob” al Seminarului. Au 

participat elevii de la secția Teologie Pastorală, fiind 

însoțiți de pr. prof. Petru-Georgel Chichioacă, directorul 

Seminarului, și pr. Ionuț-Ștefan Apetrei, în calitate de 

spiritual.  

După o scurtă introducere în care părintele 

arhimandrit a subliniat că „rugăciunea este, de fapt, viața 

Bisericii și că ea aduce prin rostirea ei o mare putere, 

aceea că unește oamenii cu Dumnezeu și în aceeași 

măsură pe creștini, unii cu alții”, a fost prezentată tema 

propriu-zisă. În urma expunerii, într-o manieră foarte 

accesibilă celor prezenți, s-au formulat câteva principii 

prin care rugăciunea poate deveni un izvor de viață 

veșnică și har pentru membrii Bisericii, dintre care le 

menționăm pe cele mai importante: pacea, mintea 

îndreptată spre Dumnezeu, dragostea cu care tânărul se 

apropie de cele sfinte și răbdarea la rugăciune.  

În partea a doua, întâlnirea s-a desfășurat într-un 

mod interactiv, devenind un adevărat dialog de suflet, 

prin care elevii prezenți au primit sfaturi privind viața de 

rugăciune, precum și multe îndemnuri și răspunsuri la 

întrebările adresate. Astfel, părintele Ioan le-a explicat 

tinerilor seminariști că: „cine nu are rugăciune             

personală, îi este greu să meargă la slujbele Bisericii” și 

că „rugăciunea personală este o adevărată oglindă a   

sufletului”.  

Din multele învățături frumoase, transmise as-

cultătorilor, mai adăugăm: „pe tinerii de astăzi nu-i obo-

sesc lucrurile esențiale, ci cele secundare, strict lumești”, 

„realizarea unui program de rugăciune zilnic este o mare 

împlinire în viață”, „răbdarea îndelungă a lui Dumnezeu 

ar trebui să nască în sufletul nostru multă pocăință”, „cel 

mai mare dar pentru un tânăr creștin este curăția, adică 

modul firesc de a cunoaște prezența lui Dumnezeu în 

viața personală”, „Dumnezeu S-a întrupat pentru a-l 

scoate pe om din însingurare”, „fără curăție, un tânăr 

rămâne fără aripi; plăcerea este de o clipă, iar durerea 

păcatului ține o veșnicie”, „o mare împlinire în viața 

creștinului este să înțeleagă taina Bisericii, taina lucrării 

ei și a adevărului ei”, iar „seminaristul, pentru a avea 

bucurie și bună sporire în activitatea de elev, ar trebui să 

fie un tânăr cu viață simplă, care să cunoască două      

drumuri: al Bisericii și al Școlii”.  

În încheiere, după cuvântul de mulțumire al 

Părintelui director, Părintele arhimandrit Ioan Harpa a 

oferit câteva sfaturi elevilor seminariști privind           

participarea la programul liturgic din Săptămâna        

Sfintelor Pătimiri precum și îndemnul ca la Praznicul 

Învierii Mântuitorului, bucuria sfântă să devină o  lumină 

a sufletului prin împărtășania euharistică.  

 

Pr. Prof. Ionuț-Ștefan APETREI 

 

Dialog duhovnicesc despre rugăciune 
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Cateheza, cu titlul: „Pravila elevului seminarist”, 

face parte din activitățile propuse pentru anul 2022, care 

a fost proclamat în Patriarhia Română, drept „Anul 

omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului”. 

Au participat elevii seminariști din clasele a X-a și a XI-a 

Teologie pastorală, coordonați de pr. Ionuț-Ștefan 

Apetrei, spiritualul școlii, activitatea având ca scop 

aprofundarea cunoștințelor privitoare la importanța 

unei pravile de rugăciune în timpul Postului Mare.  

Programul întâlnirii a început cu un exercițiu de 

cunoaștere și de introducere în tema propusă. A urmat 

prezentarea unui material catehetic în format power-

point, în urma căruia participanții și-au actualizat 

conținutul de învățături duhovnicești privind locul și 

importanța rugăciunii ca lucrare în viața personală. În 

partea a doua a catehezei, părintele Ovidiu Berechea i-a 

invitat pe elevi într-o „Călătorie la Locurile Sfinte”, un 

demers catehetic interactiv de autocunoaștere prin care 

cei prezenți au descoperit, într-un mod inedit și 

captivant, coordonatele unei vieți duhovnicești care-l pot 

conduce pe tânărul creștin la Hristos, izvorul Vieții 

Veșnice. 

În finalul catehezei, elevii seminariști au formulat 

un program de rugăciune pe care să-l urmeze pe 

perioada Postului Mare, având ca îndrumător pe Vlădica 

Antonie Mărturisitorul (1889-1976), ierarh cu viață 

sfântă, care a scris următoarele cuvinte: „Se apropie așa 

niște vremuri, încât fără îndeplinirea pravilei de 

rugăciune, nimeni nu va rezista, indiferent de ce rang 

duhovnicesc va fi.” 

Din cele dezbătute s-a concluzionat că din pravila 

tânărului creștin de astăzi nu ar trebui să lipsească 

următoarele rânduieli: 

1) Rugăciunile de dimineață 

2) Rugăciunile de seară 

3) Un acatist sau paraclis al Maicii Domnului 

4) Una - două catisme din Psaltire 

5) Canonul de rugăciune către Îngerul păzitor. 

Și, de asemenea, s-a reținut că pe parcursul 

derulării diferitelor activități zilnice, de mare folos este 

rostirea cât mai deasă a următoarelor rugăciuni 

scurte: „Doamne, Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, 

miluiește-mă pe mine păcătosul!”, „Preasfântă 

Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi!” și „Toți 

Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi și pentru toată 

lumea!” 

Ultima învățătură formulată în urma discuțiilor 

care au însoțit susținerea catehezei și care constituie și 

concluzia întregii activități a fost că „starea de rugăciune, 

de priveghere și trezvie este cea care îl definește și îl 

caracterizează pe adevăratul credincios și slujitor al lui 

Dumnezeu”. 

       Pr. Ovidiu BERECHEA,  

absolvent al   Seminarului și preot la parohia 

„Înălțarea Domnului” Ibănești, Botoșani   

An omagial și comemorativ 

Pravila elevului seminarist 
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 Activități 

 Rugăciunea - practică și semnificație 

În ziua de 13 mai 2022, la Biserica „Sfânta          

Cuvioasă Parascheva” din municipiul Dorohoi s-a       

desfășurat activitatea „Rugăciunea, practică și semnifi-

cație”. Au participat elevii de la clasele de Teologie    

Pastorală, din cadrul Seminarului Teologic Liceal 

„Sfântul Ioan Iacob” din  Dorohoi.  

Activitatea, coordonată de către pr. prof. Budacă   

Teodor-Cătălin, a debutat cu slujba Acatistului Sfintei   

Cuvioase Parascheva, după care s-a dat citire unui mate-

rial despre semnificația rugăciunii în viața elevului sem-

inarist, susținut de către elevul Ursachi Paul din clasa a 

XII-a A și încheindu-se cu dezbateri despre tema 

întâlnirii. Această dezbatere se încadrează în tema 

„Anului omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a 

creștinului” din Patriarhia Română. 

      În data de 26 septembrie 2022, la Seminarul     

Teologic din Dorohoi a avut loc celebrarea  „Zilei         

europeane a limbilor”. 

 Această zi a fost marcată prin implicarea elevilor 

claselor a IX-a B, a XI-a B și a XII-a B în crearea unor 

materiale cu mesaje din diferite limbi din cadrul Uniunii 

Europene. Cunoașterea unei limbi străine presupune 

curajul de a dovedi că înțelegerea și cooperarea între 

două sau mai multe naționalități este benefică și ajută 

foarte mult la procesul de descoperire și acceptare a 

lumii în care trăim.  

„A învăța o limbă străină înseamnă a avea încă o fereastră 

prin care să vezi lumea.” 

    Scopul acestei activități a fost acela de a 

familiariza adolescenții cu diversitatea lingvistică și 

culturală, cu formulele de adresare dar și cu alte 

elemente care conduc către diversificarea 

interculturală. Globalizarea, domeniile de muncă din 

alte țări, afacerile, necesită competențe lingvistice, iar 

capacitatea de a comunica într-o limbă străină 

consolidează însăși competitivitatea.  

Activitatea s-a desfășurat sub semnul bunei 

dispoziții, al cooperării și al înțelegerii reciproce. Elevii 

și profesorii care au luat parte la această activitate și-au 

manifestat interesul și aprecierea față de culturile 

despre care, cu acest prilej, au aflat mai multe. 

 

Prof. Carmen Popa 

Limba este cartea de noblețe                     
a unui popor  

Activități 
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 Festivitate 

În data de 4 august 2022, Seminarul Teologic 

Liceal Ortodox din Dorohoi a îmbrăcat haine de 

sărbătoare, întru bucuria sărbătoririi hramului de vară al 

instituției de învățământ ocrotite de Sfântul Cuvios Ioan 

Iacob Hozevitul. 

 Constantă și reper al firescului oricăror vremuri, și 

în acest an momentele festive s-au concretizat în 

oficierea slujbei Vecerniei Mari unite cu Litia de către un 

sobor de preoți, profesori și absolvenți ai „Școlii de la 

Răscruci”, sub protia PC Pr. Protopop Stelian Ciurciun, 

Prin mijlocirea cântărilor duioase, a prezenței credin-

cioșilor din Dorohoi și împrejurimi, precum și a corpului 

profesoral de la cele două profiluri – Pastorală și      

Filologie bilingv, s-au creionat sentimente de mulțumire 

aduse lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate 

asupra tuturor în anul școlar care s-a încheiat,        

evocându-se totodată personalitățile emblematice din 

istoria  școlii, oameni providențiali precum pr. Dumitru 

Furtună, pr. Vasile Cojocariu și pr. Constantin Muha. 

 În cuvântul de învățătură rostit la final, directorul 

instituției de învățământ – pr. prof. Petru-Georgel        

Chichioacă, a înnoit în inimile celor prezenți pilda vieții 

pământești a Sfântului Ioan Iacob și a prezentat 

amănunte și mărturii semnificative privind sfințenia 

dăruită de Dumnezeu acestui „vlăstar” al Țării de sus, 

originar din localitatea Crăiniceni, județul Botoșani. 

Născut la 23 iulie 1913, rămas orfan de părinții trupești, 

pașii îi vor fi purtați de Dumnezeu spre Mănăstirea     

Neamț, iar mai apoi în Țara Sfântă, pe valea Hozevei, aco-

lo unde ieromonahul Ioan va viețui vreme de 24 de ani în 

aspră nevoință, în ascultări precum cele de infirmier și 

bibliotecar, în povățuirea pelerinilor, în traducerea de 

fragmente din Sfinții Părinți și în alcătuirea de poezii 

duhovnicești. Având două modele de aspră viață duhov-

nicească – Sfinții Ioan Botezătorul și Ilie Tesviteanul,  

Cuviosul Ioan Iacob se va muta la Domnul în vremea 

postului Adormirii Maicii Domnului, în data de 5 august 

1960, însoțit de ucenicul lui și de mulțimi de păsări. La 

două decenii de la trecerea sa la Domnul, în mod        

minunat, trupul său va fi aflat purtător de bună 

mireasmă și va fi așezat la Mănăstirea Sf. Gheorghe din 

Hozeva. Pentru viața sa sfântă, Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române a proclamat în anul 1992 canonizarea 

Sfântului Ioan Iacob de la Neamț sau Hozevitul, devenit 

peste numai un an ocrotitorul instituției de învățământ 

reînființate – Seminarul Teologic din Dorohoi. 

 „Viața Sfântului este plină de înțelesuri și de 

învățături pentru noi. În primul rând, învățăm să avem 

încredere în pronia lui Dumnezeu, în purtarea de grijă a 

lui Dumnezeu pentru noi. De asemenea, Sfântul Ioan a 

fost un om smerit, care L-a căutat pe Dumnezeu în     

simplitatea și curăția inimii, și L-a mărturisit apoi     

aproapelui său prin fapte bune, povățuire sufletească și 

multă rugăciune. Curăția pe care a dobândit-o prin 

pocăință, nevoință și chemarea numelui lui Dumnezeu     

l-a facut să fie căutat și cercetat de mulțimi de credin-

cioși, atât în timpul vieții sale, cât și după mutarea sa la 

Domnul”, a concluzionat părintele director                   

Petru-Georgel Chichioacă. 

 Momentele s-au încheiat prin cuvinte și fapte de 

recunoștință arătate binefăcătorilor, ostenitorilor și 

apropiaților Seminarului, evidențiindu-se lucrările de 

pictare și de înfrumusețare săvârșite recent în Paraclis, 

lucrare din suita de evenimente festive prilejuite de     

aniversarea, în anul 2023, a trei decenii de la                

reînființarea instituției de învățământ. 

 În ziua de 5 august, evenimentele vor continua la 

Mănăstirea Sf. Ioan Iacob de la Crăiniceni, prin oficierea 

Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte 

Teofan Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de 

un ales sobor de diaconi, de preoți și profesori ai       

Seminarului.  

 Pr. Prof. Cosmin PRISTAVU 

Cinstirea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul la Seminarul din Dorohoi 
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 An omagial și comemorativ 

Ținând cont că anul 2022 a fost declarat de Sfântul 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al 

rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și An 

comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, 

Grigore Palama și Paisie de la Neamț, la Seminarul 

Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi       

s-au desfășurat mai multe acțiuni cu caracter misionar-

filantropic și educativ-duhovnicesc menite să aducă un 

orizont identitar în viața elevilor seminariști, dar și 

lumină în lume prin propovăduirea Cuvântului lui 

Dumnezeu. 

Astfel, în data de 7 mai 2022, preotul profesor 

Viorel-Vasile Florea a organizat un pelerinaj gratuit 

pentru 17 elevi ai Seminarului pentru a vizita 

Mănăstirile din județul Neamț. cu scopul de a oferi 

elevilor o imagine amplă asupra locurilor unde au viețuit 

sfinții isihaști și cum s-au nevoit ei până au primit 

cununa sfințeniei. 

Menționăm astfel că au fost vizitate Mănăstirile 

Neamț, Secu, Sihăstria și Sihla unde elevii s-au rugat și au 

primit informații prețioase cu privire la istoricul 

mănăstirilor, cât și la viețuitori de seamă ce s-au 

remarcat prin credință, ascultare, smerenie, jertfă. 

În itinerariul duhovnicesc toți participanții s-au 

rugat Sfântului Paisie de la Neamț, citindu-i acatistul și 

participând la slujba vecerniei de la Mănăstirea Sihla. 

Acest pelerinaj a fost un succes și o bucurie 

duhovnicească pentru elevii seminariști, căci ei au 

perceput Sfinții ca niște modele în viața lor, vrednice de 

urmat, dar și pentru că de pelerinaj au beneficiat cei mai 

rugători și râvnitori elevi. 

Pelerinajul pe calea Sfinților isihaști a avut  

obiectivul ca elevii seminariști să perceapă cât mai mult 

darurile duhovnicești, să le împroprieze în viața lor și 

prin acestea să devină la rândul lor modele vrednice de 

urmat în societate. 

 

Pr. Prof. Vasile-Viorel FLOREA 

Pelerinaj pe calea Sfinților isihaști 
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 Părintele Dumitru Furtună, prezent la sfințirea 

temeliei bisericii reînnoite din Probotești, la 20 iunie 

1931, spunea: ,,În graiul de azi al Dorohoiului ,,satul 

părintelui Neculai” înseamnă Proboteștii. Sat așezat în 

regiune de pădure, cu port național, cu banca cea mai 

frumoasă din județul Dorohoi, sat înfloritor, care, în ziua 

de 20 iunie 1931, a început să-și zidească o mare și 

frumoasă biserică nouă. 

 Cu acest prilej, împreună cu toți conducătorii ad-

ministrativi și sufletești ai județului, în frunte cu dnul 

Prefect Burbure am văzut și noi acest sat în care stările 

nouă se îmbină de minune cu vechile tradiții. Privirile 

tuturor au fost ațintite în acele clipe asupra părintelui 

Nicolae: un chip albit de vreme, pe care se vedeau 

brazdele ostenelilor aspre a 50 de ani de preoție și se 

puteau ceti razele mângâierii și ale biruinței. 

 Ce vorbă limpede și energică la acest patriarh care 

nu se dă înfrânt! La vârsta lui și în puterea misiunei lui, 

el comandă cu autoritate și este ascultat cu evlavie. Când 

în alte părți ale lumii sfintele locașuri stau în paragină ori 

se dărâmă, în acest sat fiii sufletești ai părintelui Neculai 

sunt una în credință, dau milionul pe această vreme de 

criză și zidesc o biserică frumoasă. 

 O zidesc de zor, părintele stă neclintit toată ziua 

printre lucrători, iar când va fi gata la Sf. Voievozi, biseri-

ca va fi plină de credincioși. Ce taină este aceasta? 

 Fără îndoială și împrejurarea locului. Dar mai pre-

sus de toate, taina stă în vrednicia părintelui și în pasi-

unea ce Sf. Sa a știut și știe să pună în misiunea sfântă ce 

are în mijlocul poporului său. 

 E într-adevăr, poporul său, satul său. De aceea 

satul Probotești, pentru toți sătenii județului Dorohoi, se 

numește, cu nume vechi și drept SATUL PĂRINTELUI 

NECULAI…”. 

 Colaborarea dintre Părintele Furtună și părintele 

Sandovici se întinde pe întreaga perioadă cât a 

funcționat Seminarul ,,Pimen Mitropolitul” din Dorohoi. 

Aflăm, de exemplu, că în anul 1927 un grup de elevi ai 

Seminarului din Dorohoi sub conducerea părintelui    

Vasile Amălinei, au făcut o frumoasă inaugurare începu-

tului lecțiunilor de catehizare a credincioșilor în satul 

Probotești din județul Dorohoi. 

 Serbarea a decurs în modul următor: de dimineață, 

s-a oficiat cu multă solemnitate serviciul religios în  bi-

serica satului de către părintele paroh N. Sandovici, iar 

răspunsurile au fost date de corul Seminarului. Au luat 

parte un număr foarte mare de credincioși. În frumoasa 

predică, pe care a ținut-o părintele N. Sandovici, prin cea 

mai înaltă expresie a sentimentelor, a arătat credin-

cioșilor dragostea și admirația pentru elevii seminariști 

care au venit în mijlocul lor, rugând pe părintele               

V. Amălinei, ca în fiecare Duminică, să trimită un elev în 

acel sat, pentru a ține lecții de catehizare credincioșilor. 

A urmat, apoi, predica elevului seminarist Vâlcu Gh. Cl. 

VIII–a, care a explicat credincioșilor, cu multă însuflețire, 

ce este biserica și ce reprezintă obiectele din ea. 

 Elevul Brânzei Valerian din cl. a VIII-a, fiu de    

sătean din Probotești, a predicat credincioșilor despre 

smerenia creștină. Predica a mișcat adânc inimele 

credincioșilor. Menționăm că după ce părintele Sandovici 

a trecut la Domnul, fostul elev seminarist Brânzei        

Valerian a devenit preot paroh în Probotești. 

La terminarea serviciului religios, toți credin-

cioșii, care au fost la biserică, în frunte cu părintele N. 

Sandovici, învățătorii şi elevii seminariști au mers la    

școala din sat unde s-a mai dat încă o serbare. Părintele 

Studiu 

Preotul Nicolae Sandovici (1861-1931) – prietenul Pr. D. Furtună,  

deșteptător al neamului în Proboteștiul Herții, județul Dorohoi 
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V. Amălinei a recomandat sătenilor, prin cele mai 

frumoase sfaturi să își dea copiii la școală și a adus 

mulțumiri părintelui N. Sandovici pentru primirea 

frumoasă pe care a făcut-o seminariștilor. Părintele N. 

Sandovici și învățătorul A. Mălășîncu, în numele credin-

cioșilor roagă pe părintele V. Amălinei să prezinte 

părintelui D. Furtună, directorul seminarului, cele mai 

călduroase mulțumiri pentru cinstea și sprijinul moral 

pe care le-a dat satului Probătești prin elevii săi. 

Serbarea s-a încheiat printr-un marș executat de 

elevii seminariști. La ora 1 p. m. s-a dat o masă în cinstea 

elevilor seminariști la școala din sat. La masă, părintele 

N. Sandovici a dat sfaturi sănătoase de conducere în 

viața elevilor seminariști, la care au răspuns elevii 

Gheorghiu și Vâlcu, cl. VIII- a. Elevii s-au întors la școală 

cu sufletele pline de entuziasm și întăriți în râvna de a 

continua în viitor frumoasa operă creștinească începută. 

Părintele Nicolae Sandovici s-a născut în comuna 

Târnauca, ținutul Herța din fostul județ Dorohoi, 

România (astăzi regiunea Cernăuți, Ucraina), la data de 

26 octombrie 1861, din părinții Rarița și Ștefan         

Sandovici. Tatăl său a fost dascăl la biserica ,,Sfântul    

Dumitru” din Târnauca. A fost nepotul preotului Sandu 

Grigorovici, fiul adoptiv al economului Alexandru 

Neculau, fost cumnat cu Gheorghe Asachi. 

Clasele I-II le-a urmat la curtea vistiernicului 

Alecu Sturdza, iar ultimele două clase primare le-a făcut 

în satul natal, în școala deschisă în anul 1870.  

După ce termină școala primară se înscrie la 

Seminarul inferior ,,Socola”, din Iași, absolvind cursurile 

în anul 1881, obținând atestatul No. 376. 

În anul 1882, la data de 24 ianuarie, s-a căsătorit 

cu Profira I. Dumitriu, din Dimăcheni. La 24 aprilie, 

același an, a fost hirotonit preot pentru parohia ,,Sf. 

Voievozi”, Probotești, comuna Târnauca, slujind cu multă 

dăruire și tact duhovnicesc până la mutarea sa la Domnul 

la data de 10 decembrie 1931. Familia preotului        

Sandovici a fost binecuvântată cu un copil, Augustin 

(1886-1957), care a avut la rândul său patru copii:      

Octavian, Nicolae, Suzana și Profira. În anii 1940-1944 

toți s-au refugiat în România. 

Părintele Nicolae Sandovici, pe tot parcursul 

vieții sale, a acordat o mare atenție educației culturale, 

sociale și religioase a enoriașilor săi. A fost un far strălu-

citor pe marea întunecată a vremurilor de restriște, o 

icoană sfântă a năzuințelor poporului, un militant 

înflăcărat, cu vorba și cu fapta, clădindu-și viața pe 

muncă și pe adevăr. Prin autoritatea sa a devenit omul 

de încredere al enoriașilor săi, fiind și sfătuitor, dar și 

judecător ales de popor, a luptat pentru îmbunătățirea 

vieții sătenilor, pentru dezvoltarea economică și cultu-

rală, pentru păstrarea tradițiilor, portului și graiului 

străbun. Avea o vorbă limpede și energică, nedându-se 

înfrânt în nici o împrejurare, era un ,,patriarh care co-

manda cu autoritate și era ascultat cu evlavie”. 

Învățământul organizat din Probotești l-a avut ca 

inițiator. Acesta a amenajat în propria casă două săli de 

clasă, lecțiile fiind predate în cea mai mare parte de către 

el și de către Dumitru Scriba. În anul 1898, în centrul 

satului, peste drum de biserică a fost ridicată clădirea 

primei școli din Probotești, construită din cărămidă, cu 

trei săli spațioase și luminoase, cu condiții superioare 

acelor timpuri. Școala a fost ridicată pe cheltuiala       

principesei Elena-Olga Obolenschi (născută Sturdza). 

Pentru preotul Sandovici școala era o „poartă a 

tuturor drumurilor spre lumină”, iar învățătorii erau 

„lumina lumii și sarea pământului”. 

În plan social și economic de numele său este 

legat mai ales actul de împroprietărire cu pământ a locu-

itorilor din Probotești și Târnauca. 
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Pătruns de ideea că pământul trebuie să-l 

stăpânească acei care îl muncesc, a înființat la 4 noiem-

brie 1901 Banca Populară „Înaintarea”, cu scopul princi-

pal de strângere a banilor necesari pentru cumpărarea 

moșiei. Spunea de multe ori, în glumă, că atunci când s-a 

înfiripat ideea înființării băncii, s-a motivat spunându-și: 

„Înainte și-napoi, c-așa-i jocul pe la noi. Și așa dintr-o 

șagă, a ieșit o treabă-ntreagă.” 

La început banca a avut sediul în școală, apoi din 

1905 în casa sa, fără a se plăti chiria, luminatul, încălzi-

rea sau servitorii, iar din 1921 sediul se mută în localul 

propriu, Casa de sfat. Preotul era cel care îndeplinea 

tripla funcțiune: de casier, contabil și președinte al 

băncii. Când era anunțată vreo inspecție, aceasta trecea 

foarte repede, inspectorul „vorbea în același timp cu tot 

personalul băncii”.  

În anul 1907, împreună cu învățătorul Lăzărescu, 

reușește să deschidă „Cooperativa de consum Viitorul”, 

„cu bani de adunătură”. Această inițiativă a fost zadar-

nică din mai multe motive: vânzătorului îi plăcea să fure 

din bani, era nepriceput la negustorie și ca eșecul să fie 

deplin au venit hoții și au jefuit cooperativa. 

A instalat cinematograf, radio și a pus bazele unei 

biblioteci populare destul de mari, fiind călăuzit de 

„sfaturile înțelepților”, raportându-se cu respect la în-

demnurile lui Gheorghe Asachi.  

Spunea părintele, în 1931, că: „în unirea forțelor 

am văzut puterea de propășire culturală și economică, de 

aceea am căutat să-i ajutăm pe consătenii noștri, să-i 

înfrățim și să-i înălțăm până la egal cu noi. Am vrut să fie 

toți o inimă și-un cuget , cum zice Sf. Ap. Pavel. Dar  crezi 

c-am fost întotdeauna înțeles? Și dintre cei care     m-au 

înțeles, câți crezi că m-au urmat?”. Era destul de 

dezamăgit de reacția păstoriților săi la toate aceste încer-

cări de luminare!  

La 20 iulie 1909 constituie Cooperativa de       

exploatarea moșiei, cumpărând cu ajutorul Băncii 

„Înaintarea” 7 vagoane de sămânță și toate mașinile 

agricole aflate în inventarul moșiei, iar la 20 decembrie 

1909 înființează Cooperativa forestieră „Propășirea” 

prin care arvunește de la Casa Rurală cumpărarea ma-

sivului Bidășceni, iar în ceea ce privește pădurea de la 

Târnauca, datorită ridicării prețului de licitare de către 

exploatatorii de păduri din Botoșani-Dorohoi, hotărăște 

întovărășirea Cooperativei forestiere „Propășirea” cu 

„Asociația Românească” din Herța, astfel reușind să ia în 

exploatare 100 de hectare pădure și cumpără pentru 

vecie 152 ha pădure cu câte 5000 de lei ha., pe numele a 

41 de oameni, membri ai Cooperativei forestiere 

„Propășirea”. 

În ziua de 14 septembrie 1912, în fața unei 

asistențe numeroase, s-a efectuat împărțirea loturilor de 

pământ, fiind puși în stăpânire 268 lotași a câte 5 ha., 

teren plătit integral cu câte 485 lei ha., fără nici o cheltu-

ială. Tot atunci a luat naștere și Societatea de Agricul-

tură, societate cu realizări importante pentru localnici.  

În anul 1931, sfătuindu-se cu credincioșii, 

hotărăște prelungirea bisericii, spre est, pentru că 

devenise neîncăpătoare, populația Proboteștiului fiind în 

creștere.  

La momentul luării deciziei de lărgire a bisericii 

erau 2025 persoane în sat, astfel că s-au adunat bani de 

la enoriași, iar preotul Sandovici a donat suma de 

211.015 lei. Dacă până atunci spațiul bisericii era de 34 

m², după renovare și prelungire acesta a ajuns la 112 m². 

Fotin Enescu, Directorul Băncii Populare, care a 

dorit să-l decoreze pe părintele pentru curajul și dragos-

tea de a urma fără frică împlinirea cauzei care avea să 

ducă la îmbunătățirea traiului țăranului, pătruns de ad-

mirația vredniciilor preotului Sandovici îi spune acestuia 

într-o clipă de sinceritate și exaltare: „-N-am să te uit nici 

în mormânt, părinte!, și părintele i-a răspuns: „-Dacă       

n-aș crede în învierea morților, n-aș fi nebun pentru 

Christos!” 

Tot el, în 1921, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de 

viețuire și 40 de preoție îi scrie părintelui Nicolae o fe-

licitare: „Să trăiască Sfântul Nicolae din Probotești, mulți 

ani pentru a putea fi de folos poporului său, pe care a 

înțeles să-l iubească, să-l ajute, să-l înfrățească și să-l 

înalțe. Și să fie o pildă vie, pentru mulți rătăciți ce nu-și 

cunosc menirea!” 

Ghe. Nemțanu, proprietarul moșiei Costești-

Botoșani, așterne cuvinte frumoase într-o scrisoare 

sinceră și apreciativă:  

„5 ianuarie 1913 

Stimate Părinte, 

Rog primește felicitările mele de Sf. sărbători și 

ale anului nou. Am primit broșura trimisă de Sf. Voastră, 

vă felicit că ați avut norocul a rămâne neuitat pentru 

țăranii ce s-au împroprietărit pe moșia Târnauca. Ați 

făcut pentru ei ca și Domnitorul Cuza la 1864. Veți avea 
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mulțumirea sufletească, că ați făcut o faptă bună, dar 

țăranul nu cunoaște. 

Să ne vedem sănătoși. 

Vă salut cu stimă! 

Gh. Nemțanu” 

V.V. Cărăușu, locotenent, avocat și autorul 

broșurii Triumful muncii și adevărului, în care face un 

studiu social povestind viața unui preot, spune despre 

părintele Sandovici că: „este unul din ceata celor cari 

plâng pierderea obiceiurilor creștinești și portului 

strămoșesc, este omul care luptă cu vorba și cu fapta în 

contra clevetirei, în contra tâlhăriei, în contra desfrânării 

și luxului, și mai ales în contra beției. – După port și după 

vorbă se cunoaște un neam de oameni.”  

Prof. univ. Vasile Pavel, fiu al satului Probotești, 

scria despre Părintele Sandovici următoarele: „Nicolae 

Sandovici a fost un preot devotat până la sacrificiu eno-

riașilor săi. S-a străduit să îndrumeze enoriașii către 

credința în Dumnezeu, către săvârșirea dragostei 

creștine prin viața cinstită și binefăcătoare semenilor săi. 

A căutat să le deschidă gustul la învățătura cărții 

sătenilor, acelor care de veacuri au păstrat prin port, da-

tini, credință și grai originea sfântă a neamului nostru.” 

Gheorghe N. Pavel, în cartea „Proboteștii, un sat 

martir din ținutul Herții” se exprima astfel: „Curajul pre-

otului Sandovici era mare. El pășea cu fruntea sus și nici 

un fel de atac, fățiș sau din umbră, nu-l clintea din 

hotărârile sale.” 

Din amintirile oamenilor acelor timpuri aflăm că 

preotul Nicolae Sandovici era un cărturar cu spirit 

prevăzător, cu dorința deșteptării spirituale, culturale și 

educaționale a enoriașilor săi, era foarte ferm în hotărâri 

și se ținea de cuvânt. Prin educație și instruire vedea el 

posibilitatea prosperării. Era susținut în activitatea sa de 

gospodarii satului, printre care erau și cărturari. 

Avea cuvânt cu putere multă, limpede și ușor de 

înțeles: „Ești muncitor pe pământ, ori meșteșugar, lu-

crează cinstit, fii om de inimă, cu bună credință, ca să nu 

vie mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultători. Ferește-

te de patimi care te ruinează, să ai economia în muncă și 

cheltuieli ca brățară de aur, mulțumește lui Dumnezeu că 

te ține sănătos și vei avea îndestularea vieții și nu-ți va 

lipsi viața sfântă.”  

În timp relativ scurt reușește să facă cunoscut 

numele satului în întregul județ Dorohoi, ca un sat cu 

gospodării bine rânduite și Casă de sfat, cu bibliotecă 

populară, radio și cinematograf, dar și cu biserică  

frumoasă și bine îngrijită. Satul Probotești devenise sat 

model în județul Dorohoi. 

A reușit să înfăptuiască toate acestea având 

nădejde deplină în ajutorul lui Dumnezeu și încredere în 

sprijinul proboteștenilor, a fost convins că prin școală și 

biserică se putea curma răul și se va putea deschide 

calea spre civilizație. 

Atât de hotărât era încât atunci când marele pro-

prietar de moșii N.H. Verona, în 1908, încerca să-l con-

vingă să fie un om cuminte, să se astâmpere acasă și să 

nu mai umble după potcoave de cai morți că moșia nu 

poate să o obțină niciodată, îi răspunde astfel: „Numai un 

glonț trimis la vreme oportună mă poate scoate din 

luptă. Astfel, merg înainte orbește, merg până la capăt. Și 

de nu voi reuși în izbânda cauzei ce urmăresc, mai mult 

se va cerceta cauza neizbânzii mele!” 

Pentru a se vedea și mai bine dorința arzătoare a 

Părintelui Nicolae Sandovici de a face pe toți să simtă 

lucrurile la fel, concluzionăm reproducând versurile pe 

care le rostea aproape de fiecare dată celor care partici-

pau la diferite întâlniri organizate în vederea împlinirii 

idealurilor nădăjduite:  

,,Am voit din piept să scot 

Inima cu dor cu tot, 

Și s-o pun în pieptul tău 

Ca să simți ce simt și eu.” 

               Pr. prof. ing. Teodor-Cătălin BUDACĂ 

Studiu 

http://sfgheorghelozonschi.mmb.ro


 16 

 

„Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au 
grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare 

aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le 
credinţa” (Evr. 13, 7) 

 Nu întâmplător a fost acest citat ca punct de 

pornire al lucrării de față, de aceea dintru început se 
impune a preciza care este legătura dintre el și tema 

lucrării. Răspunsul este cât se poate de clar și anu-
me: suntem îndemnați (și deci și elevii, care sunt 
ținta acestei teme) să luăm exemplu de la înaintașii 

noștri. Și oare unde am putea găsi cele mai 
frumoase exemple de urmat dacă nu în Sfânta  

Scriptură? Însă, dacă paginile Sfintei Scripturi au 
peste 2000 de ani vechime, mai au ele ceva de oferit 

elevului sau profesorului de astăzi? Mai sunt vala-
bile exemplele biblice pentru ziua de astăzi? Același 

Sfânt Apostol Pavel după ce ne-a îndemnat să luăm 
aminte la exemplele înaintașilor noștri, precizează: 
„Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi” (Evr. 

13, 8). Iar dacă Hristos este neschimbat peste                 
veacuri, atunci fără îndoială că și cuvântul Lui este 

neschimbat și valabil peste veacuri. Drept dovadă în 
acest sens, profetul Isaia și mai apoi Sfântul Apostol 

Petru afirmau: „cuvântul Dumnezeului nostru 
rămâne în veac” (Is. 40, 8; I Pt.1, 25). 

 Prin urmare, exemplele oferite de Sfânta 
Scriptură rămân la fel de actuale indiferent de vre-
muri iar elevul și profesorul de astăzi, raportându-

se la ele, vor găsi un far călăuzitor în marea învolbu-
rată a lumii de astăzi. 

 Desigur, ar fi imposibil în câteva pagini să 
adunăm toate modelele pe care Sfânta Scriptură le 

oferă elevilor și profesorilor. De aceea vom spicui 
doar câteva aspecte biblice, atât din Vechiul cât și 
din Noul Testament, axându-ne astfel pe actuali-

tatea lor. 
 Unul dintre cele mai iubite personaje vechi 

testamentare este patriarhul Avraam așa încât pe 
bună dreptate observa teologul David Van Bierna: 

,,De fapt, pe lângă Dumnezeu, Avraam este unica  

figură biblică ce se bucură de o venerare unanimă în 

cele trei mari religii monoteiste”1 

 O sintagmă care ar putea cuprinde pe scurt 
imaginea acestui patriarh este credință nemărginită 
în Dumnezeu. Pe lângă credința necondiționată pe 

care Avraam o oferă ca model elevilor și profesori-
lor de astăzi, mai sunt și alte aspecte pedagogice în 
viața acestui patriarh, consemnate de tradițiile celor 
trei religii monoteiste.  
 Elevul și profesorul de astăzi ar putea învăța 
de la patriarhul Avraam să caute continuu și să îl 
descopere pe 
Dumnezeu. 
,,Avraam- spu-
nea istoricul 
Iosif Flavius- a 
cutezat cel 
dintâi să sus-
țină că există 
un singur 
Dumnezeu, 
creatorul 
întregului uni-
vers; toate ce-
lelalte lucruri 
care ne aduc 
fericirea sunt 
oferite de Dân-
sul fiecăruia, 
fără să provină 
din propria 
noastră pu-
tere. El a de-
dus aceasta 
din cele ce se petrec pe uscat şi pe mare, din ceea ce 
arată soarele şi luna şi din toate schimbările surve-
nite pe bolta cerului. Căci, zicea el, dacă puterea s-ar 
afla în creaţia însăşi, desigur că aceasta s-ar îngriji 
singură de păstrarea ordinii. Că lucrurile nu stau 
aşa, este cât se poate de limpede. De aceea ele nu ne 
sunt folositoare din propria lor inițiativă, ci prin su-
punerea lor unei puteri supreme care le poruncește: 
doar ei i se cuvine întreaga cinste şi mulțumire!”.2 
Ba mai mult de atât, o altă sursă iudaică precizează 
că: „la început toți ceilalți erau în rătăcire și, fără 
îndoială, cum Avraam era un astrolog vestit, prin 
teoria și ordinea stelelor a putut recunoaște pe   
Creator și să înțeleagă că totul este păzit de către 
Providența Sa. Și de aici, un înger arătându-i-se într-
o vedenie, l-a învățat pe deplin despre Acela pe care 
începuse a-L cunoaște prin intuiție”.3 Această 
tradiție iudaică sugerează elevului de astăzi ceea ce 
îndemna și Sfântul Vasile cel Mare: „noi dacă sun-
tem înțelepți să luăm din cărțile (autorilor păgâni) 
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cât se înrudește cu adevărul iar restul să-l lăsăm. 
După cum atunci când culegem flori de trandafir 
dăm la o parte spinii, tot așa și cu niște scrieri ca 
acestea să culegem cât este de folos și să ne ferim de 
ce este vătămător”.4  
 Astfel, tânărul Avraam ne învață să Îl căutăm 
pe Dumnezeu prin orice cale. Și care este rezultatul 
acestei căutări? Ne răspunde Sfântul Irineu al   
Lyonului: „Şi trecând timpul, adică până la a zecea        
generaţie de la potop, îl găsim pe Avraam care Îl 
căuta pe Dumnezeu, Cel Care i se cuvine şi îi 
aparţine prin binecuvântarea strămoşului său Sem. 
Din pricina îndemnului arzător al sufletului său, el a 
străbătut lumea întreagă întrebându-se unde era 
Dumnezeu. Însă în momentul când a ostenit şi a 
încetat a-L mai căuta; Dumnezeu S-a milostivit de 
singurul om Care Îl căuta în tăcere”.5    
 Desigur, dincolo de imaginea de căutător din 
Sfânta Tradiție, chipul biblic al patriarhului Avraam 
este marcat de o încredere necondiționată în 
Dumnezeu. Care este răsplata acestei încrederi? 
Vom folosi un frumos răspuns din tradiția 
musulmană: „Dumnezeu l-a înfățișat pe profetul 
Avraam drept un model demn de urmat pentru 
întreaga omenire. Avraam a reprezentat un exemplu 
clar a cum trebuie urmate învățăturile Divine. Allah 
l-a numit Khalil, care ar putea fi tradus prin prieten. 
Derivă din cuvântul  Khullah din limba arabă, ce 
denotă iubirea absolută”.6 Deci, privind spre 
exemplul oferit de Avraam, elevul și profesorul de 
astăzi poate învăța calea prieteniei adevărate cu 
Dumnezeu. 
 Făcând un salt atât istoric cât și biblic ne vom 
opri puțin asupra tânărului curajos și viitor rege al 
lui Israel, David. Micuțul păstor din Betleem, David 
și prietenul său, prințul Ionatan, îi pot oferi elevului 
de astăzi o frumoasă lecție de prietenie adevărată 
încât, pe bună dreptate, teologul Kristi Walker 
afirma: „aceasta este o incredibilă mărturie de 
prietenie: și fiul lui Saul, Ionatan, a mers la David în 
pădure și l-a ajutat să își găsească forță în 
Dumnezeu (I Regi 23, 16). Caută această calitate în 
prieteni. Alege-ți prieteni care să te ajute să îți 
găsești putere în Dumnezeu! Fii cineva care ajută pe 
alții să găsească tărie în Dumnezeu!”.7 Același teolog 
spune că patru lucruri ar putea învăța un elev din 
prietenia lui David și Ionatan: „1. Prietenia este un 
dar al lui Dumnezeu; 2. Un prieten adevărat este 
adevărat (Ionatan avea motive pentru a renunța la 
David: propria sa viață s-a văzut amenințată de 
fidelitatea sa față de David- I Regi 20, 32-33, însă 
Ionatan a preferat să fie un frate fidel); 3. Un prieten 
adevărat te iubește ca un frate (de două ori citim în 

Scriptură că Ionatan îl iubea pe David ca pe sine 
însuși); 4. Un prieten adevărat te ajută să găsești 
tăria în Dumnezeu”.8 

 Însă actualitatea prieteniei celor doi o putem 

desprinde din elogiul Sfântului Ioan Gură de Aur 
adus lor: ,, acum însă vă voi povesti din Sfintele 
Scripturi o prietenie minunată. Ionatan, fiul lui Saul  
l-a iubit pe David, dar ce? Oare l-a invidiat el 
vreodată pe David? Deloc, deși ar putut să-l 
invidieze. De ce? Pentru că din fapte vedea cum 
împărăția venea la David, însă el nimic n-a păcătuit 
căci el n-a zis: Acesta este cel ce mă lipsește pe mine 
de părinteasca împărăție, ci încă lucra împreună cu 
el pentru luarea împărăției și deci nici pe tatăl său 
nu-l cruța pentru prietenul său. Voia de multe ori 
chiar să moară pentru dânsul. Niciodată nu l-a 
acuzat ci chiar și pe tatăl său l-a adus la tăcere, nu     
l-a invidiat ci încă a lucrat împreună cu el. Nu numai 
că i-a dat bani ci i-a mai dat și mântuirea, ba încă și 
sufletul apus pentru dânsul. Nu s-a sfiit de tatăl său 
pentru prieten fiincă acela, tatăl, urzea uneltiri 
nedrepte, iar acesta nu se știa vinovat pe sine cu 
nimic. Astfel deci era Ionatan”.9 
 Dar pentru a nu ne rezuma doar la Vechiul 
Testament, vom veni și cu exemple nou 
testamentare. 
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 În Maica Învățătorului Învățătorilor elevul de 
astăzi poate găsi nu doar o mamă, ci și un exemplu. 
Astfel, referitor la copilăria ei, o străveche tradiție 
creștină spunea că ea din pruncie: „își pretrecea 
timpul cu rugăciunea și studierea Legii”.10 De aici 
elevul poate învăța o cale spre Dumnezeu: 
rugăciunea și studiul, care, cu siguranță îi aduc și 
înțelepciunea. O frumoasă dovadă de înțelepciune în 
puținele mărturii nou testamentare, o găsim în 
relatarea despre reacția dreptului Iosif când a aflat 

că Fecioara Maria este însărcinată (Mat. 1). Pornind 
de la această relatare, Sever de Antiohia o numește 
pe Fecioara Maria martiră: „Pe de altă parte ea este 
martiră, să nu ne temem să o numim așa, căci ea a 
răbdat cu bărbăție judecata nesăbuită a lui Iosif care 
gândea că zămislirea ei este rodul unui adulter, 
înainte de a primi de la înger descoperirea tainei 
nașterii”.11 Tăcerea și răbdarea ei sunt dovadă a 
înțelepciunii și încrederii Maicii Domnului în 
Dumnezeu. Drept răsplată, Dumnezeu a trimis un 
înger care a apărat curăția ei înaintea lui Iosif. 
Plecând de la această relatare și tradiția musulmană 
exaltă înțelepciunea Sfintei Fecioare: ,,Cinstitul Iosif 
era descumpănit. Care putea fi explicația acestei 
sarcini? Într-un final se apropie de Maria și îi spuse: 
O fecioară Maria! Mă simt foarte mâhnit din cauza 
condiției tale. Niciodată nu m-am simțit mai trist. Nu 
aș fi vrut să îți spun nimic, dar acum mă simt obligat 
să te întreb: Cum s-a întâmplat asta? A ieșit 
vreodată vreun rod, fără a fi semănată sămânța? 
Maria spuse că întocmai așa fusese. A crescut vreun 
arbore, fără a fi udat? a insistat Iosif. Ea a consimțit 
din nou liniștită. Când Iosif a întrebat-o: A venit 
vreodată la existență un copil fără tată? 
Binecuvântata fecioară răspunse: când Dumnezeu, 
slăvit să fie, a creat primele fructe, oare le-a creat 
din sămânță? Nu crezi tu oare că Dumnezeu a creat 

mai întâi arborii cu porunca: să fie! Și abia atunci a 
făcut ca apa să fie izvorul vieții? Sămânța a fost 
creată după crearea fructelor. O Iosif! Gândește-te 
cu atenție! Întrebarea ta este o negație subtilă a 
puterii lui Dumnezeu. A putut Dumnezeu crea 
arborii în lipsa apei? A fost lipsit El de puterea de a 
face roade, în lipsa sămânței? De fapt slăvitul 
Creator care a creat pomii când nu era apă și 
fructele când nu era sâmânță, este Cel care a creat 
fără părinte pe Cel care îl port eu acum în 
pântece”.12 
 Astfel, atât elevul cât și profesorul pot învăța 
din exemplul Maicii Domnului că Dumnezeu nu lasă 
niciodată pe cel ce se încrede în El și El apără pe cel 
nedreptățit prin căile Sale. 
 Un alt exemplu nou testamentar, de data 
aceasta în mod special pentru profesori, este Sfântul 
Evanghelist Ioan. Dacă Vechiul Testament ne oferă 
ca exemplu de prietenie pe David și Ionatan, Noul 
Testament ne pune în față prietenia dintre 
Mântuitorul și ucenicul pe care Îl iubea Iisus (In. 18, 
19), adică Sfântul Ioan Evanghelistul. Și atât de 
puternică era această prietenie încât atunci când 
toți ceilalți au fugit la Patimile Mântuitorului, el a 
mers cu Hristos până la Cruce. Dar modelul său 
pentru profesorii de astăzi îl găsim într-o istorioară 
relatată de ucenicii lui: „Apostolul, pe când umbla în 
Asia prin cetăți, a văzut odinioară un tânăr pornit 
din fire a face binele, pe care luându-l l-a învățat și    
l-a botezat. Apoi, vrând să se ducă de acolo în altă 
parte la propovăduirea Evangheliei, înaintea tuturor 
a încredințat pe tânărul acela episcopului acelei 
cetăți, ca să-l învețe pe el la tot lucrul bun. Iar 
episcopul luând pe tânăr, l-a învățat pe el Sfânta 
Scriptură. Dar nu se îngrijea de dânsul, așa precum 
îi era datoria, nici nu-i da o învățătură că aceea care 
se cuvine tinerilor, ci l-a lăsat în și după puțină 
vreme a început tânărul a viețui rău, a se îmbăta și a 
fura. Apoi s-a apucat de tovărășie cu tâlharii, care 
luându-l, l-au dus în pustie și suindu-l în munte, l-au 
făcut căpitan al bandei lor și făceau război cu 
puterea la drumul mare. Iar după câtăva vreme, 
întorcându-se Ioan, a venit în cetatea aceea și 
auzind de tânăr că s-a îndărătnicit și s-a făcut tâlhar, 
a zis către episcop: Să-mi dai comoara pe care ți-am 
lăsat spre pază, ca în niște mâini credincioase. Să-mi 
aduci tânărul pe care înaintea tuturor ți l-am 
încredințat ca să-l înveți frica lui Dumnezeu. Iar 
episcopul a zis cu plângere: A pierit tânărul, a murit 
cu sufletul, iar cu trupul face tâlhărie pe la drumuri”. 
Iar Ioan a zis episcopului: Oare așa se cădea ție să 
păzești sufletul fratelui tău? Să-mi dai un cal și un 
om ca să mă ducă să-l caut pe acela pe care tu l-ai 
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pierdut. Și plecând, când a sosit Ioan la tâlhari, i-a 
rugat pe ei ca să-l aducă la căpitanul lor. Și-l duseră. 
Văzând tânărul pe Sfântul Ioan s-a rușinat și, 
sculându-se, fugea în pustie. Iar Ioan, uitându-și 
bătrânețile sale, alerga după dânsul strigând: 
Întoarce-te, fiul meu la părintele tău, și nu te 
deznădăjdui de greșala ta, primesc eu păcatele tale 
asupra mea. Deci, stai și mă așteaptă, că Domnul     
m-a trimis la tine. Apoi întorcându-se tânărul, cu 
cutremur și cu rușine mare, a căzut la picioarele 

sfântului, neîndrăznind a căuta la fața lui. Iar Ioan 
arătându-i părintească dragoste, l-a cuprins pe el, 
sărutându-l și luându-l l-a dus cu bucurie în cetate, 
căci a aflat oaia cea pierdută”.13 Istorioara pe care 
Clement Alexandrinul o citează de la Papias, 
ucenicul Sfântului Ioan, ne arată că cel supranumit 
Apostolul Iubirii, a învățat despre iubire nu doar 
prin cuvânt, ci mai ales prin fapte. Iar pe profesorul 
de astăzi îl învață că dragostea este rețeta pentru a 
schimba chiar și pe acei elevi pe care unii îi 
etichetează ca fiind pierduți. 
 Desigur, pentru orice creștin pedagogul 
suprem este fără îndoială Mântuitorul Hristos, Care 
a învățat prin fapte ceea ce a spus prin cuvinte. Ar fi 
însă imposibil de descris acest aspect în această 
lucrare. 
 În concluzie, exemplele amintite fugitiv mai 
sus au menirea de a trezi atât în profesori cât și în 
elevi îndrăzneala și dragostea de a căuta modele 
autentice, dar și răspunsuri actuale în paginile 
Sfintei Scripturi. Elevul și profesorul deopotrivă, 
poate învăța din încrederea lui Avraam, prietenia lui 
David, înțelepciunea Fecioarei Maria, iubirea 

Sfântului Evanghelist Ioan dar și din multe alte 
exemple biblice (precum iertarea lui Iosif, credința 
lui Daniel, înțelepciunea lui Solomon, curajul Esterei 
etc.) pentru a merge pe un drum luminos în această 
lume învolburată de patimi și păcate. 
 Închei prin cuvintele Sfântului Apostol Pavel 
pe care le putem însuși fiecare dintre noi, ca 
profesori: „Cu iudeii am fost ca un iudeu, ca să 
dobândesc pe iudei; cu cei de sub lege, ca unul de 
sub lege, deși eu nu sunt sub lege, ca să dobândesc 
pe cei de sub lege... Cu cei slabi m-am făcut slab, ca 
pe cei slabi să-i dobândesc; tuturor toate m-am 
făcut, ca, în orice chip, să mântuiesc pe unii” (I Cor. 
9, 20-22). 
 

Prof. dr. Vasile POSTOLACHI 
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 Activități 

În perioada 4 aprilie-4 mai 2022, Ministerul       

Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani a    

derulat campania naţională „Curăţăm România”. După 

ecologizarea zonei din D.N. 29 C Horlăceni-Vârfu         

Câmpului din data de 11aprilie 2022, elevii Seminarului 

Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi, au 

curăţat, în data de 12 aprilie 2022, zonele: 1 Decembrie, 

parcul Brazi şi parcarea din Dealu Mare. Reveniți cu forţe 

proaspete din vacanţa de Paști, elevii şi profesorii       

seminarişti au hotărât, de comun acord, să reia această 

bună practică prin identificarea şi colectarea deşeurilor 

din alte zone aflate pe raza municipiului Dorohoi.  

În acest scop, cu implicarea şi susţinerea              

directorului unitătii, pr. prof. Chichioacă Petru-Georgel, 

în ziua de 3 mai 2022, elevii claselor a IX-a şi X-a, însoţiţi 

de profesorii coordonatori, au ecologizat zona Poştei 

(aflată în imediata apropiere a Seminarului Teologic), 

zona   Constructorului, precum şi Aleea Amurgului.  

Ca de obicei, atât elevii cât şi cadrele didactice im-

plicate au dat dovadă de un real interes şi de o înțelegere 

profundă a problemelor generate de aruncarea             

iresponsabilă a deşeurilor în locuri şi zone nepermise şi 

de implicaţiile pe termen lung pe care aceste obiceiuri le 

au asupra mediului.  

Alese mulţumiri tuturor celor implicaţi în această 

campanie de ecologizare! 

 

 

Privind spre cer  

Vei vedea, ceea ce multi au încercat să vadă.  

Nu te gândi că din tristețe nu o să scapi niciodată.     

În lume, multe necazuri avem de înfruntat!  

 

Când îngenunchezi la rugăciune,  

Iartă tot ce ai pe suflet,  

Ca și Tatăl Ceresc să vadă,  

Din robia păcatului să te izbăvească!  

 

Când rugăciunea ta Spre cer se-nalță,  

Ca fumul de tămâie în Altar,  

Iartă, iubește și ajută,  

Crede-mă! E un mare dar!  

 

Doamne, Tu Cel ce știi toate,  

Ușurează al meu trup împovărat!  

Ca laudă să-ți aduc spre noapte,  

Și cu rugăciunea inimii să-mi fie sufletul curat!  

  

Ioan Matei TATARCIUC, IX A 

 

Vrem o țară fără deșeuri abandonate! Dialog cu Dumnezeu 
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 Creație literară 

 

 

 

 
 

 

Frumoasa mea copilărie, 

Când te-ai depărtat de noi? 

Parcă ieri eram micuți, 

Și astăzi te vrem înapoi. 

 

Anii în zbor au trecut, 

Am simțit că… am crescut! 

Aș vrea copilăria înapoi! 

Aș vrea să fiu din nou cu voi! 

 

Multe pozne și trăsnăi, 

Îmi trec acum prin minte. 

Din ochi îmi izvorăsc văpăi, 

Din toate aducerile aminte. 

 

De bunica vag îmi amintesc! 

Dar, cu nostalgie mă gândesc: 

Cum ar arăta, 

Dacă ar fi acum, în viața mea!? 

 

Bădița Creangă mi-era tată, 

Cu Eminescu cuceream o fată! 

Marii clasici au plecat de lângă noi, 

O. Doamne! Tare dor îmi e de voi! 

 

Când la rugăciunea de seară, îngenuncheam, 

Din suflet, iertam tot ce rău aveam! 

Maica Domnului, zugrăvită în icoană mă privea 

Și casa de har se umplea. 

 

Viața o ia înainte mereu, 

Dumnezeu mă va ajuta la greu. 

Copilăria a plecat în zbor, 

Pe dulcea adiere a unui nor! 

           Ioan  Matei TATARCIUC, IX A 

A fost odată, cred că el încă mai este, 

Un om cât o legendă, ba chiar cât o poveste, 

Așa cum l-am cunoscut, așa a rămas mereu: 

Un zâmbet cât o îmbrățișare, mișcând și inima unui ateu. 

 

Niciodată nu am să înțeleg, când s-a odihnit, 

Oare în miez de noapte? Poate în zori de zi ori la zenit? 

Pe cât era de viu în viața multora, pe-atât era discret și 

ajuta. 

 

A învățat să asculte, chiar pe toți, 

Iar noi am învățat de la el să fim preoți, 

Dar și haiduci, ce am furat din timpul lui 

Și din cuvinte bine ticluite, doar de el rostite, 

Și încrustate în inimile noastre frământate. 

Ce se doreau a fi menite să răsune, 

Aidoma unor ecouri vechi, străbune, 

În misiunea pentru care ne-a format. 

 

Ne-a aruncat în scăldătoare, încurajându-ne, 

Să devenim ființe creatoare.  

Ființe creatoare de frumos, spre slava Domnului Hristos.  

 

Cred că ne-a predat tot ce a avut, din tot ce a știut, 

Ne-a dovedit-o până la sfârșit, prin taina vieții din care    

s-a împărtășit.  

O viață trăită frumos, în simplitate, cu discreție și multă 

demnitate.  

Mai abitir s-a arătat în fața Trecerii, prin insolita-i 

singurătate.  

Prin toate a dorit să ne călăuzească,  

Mintea și inima, la sfânta unitate.  

 

El, părintele nostru, are curaj să pășească  

Primul spre marea trecere, prin pauza muzicală,  

Pentru ca noi să fim mai vii în viața clericală și în 

Liturghia duminicală.  

 

Pauza muzicală dintre cele două vieți sau note muzicale,  

Ca noi să nu orbim din pricina luminii artificiale,  

Ci să trăim mai vii în fiecare ceas și clipă 

Pentru c-astfel să dăinuie mereu în sufletul meu,  

Și chiar în sufletul tău.   

                                                        Pr. Elidor PINTILI, absolvent al     

                 Seminarului și preot la parohia „Sf. Împărați Dorohoi”,   

                                   poem prezentat cu ocazia lansării volumului  

        „Părintele Constantin, lumină din Lumina lină” 

Iată PREOTUL! Copilărie 
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Picătura de COOLtură Știați că? 

# 
 La 8 aprilie 1829 a apărut pentru prima dată, la 

București, un ziar periodic numit „Curierul 

Românesc”, editat de Ion Heliade Rădulescu. 

 # La 15 aprilie 1918 bojdeuca lui Ion Creangă din Iași a 

fost declarată muzeu. 

# Pe 16 mai 1929  a avut loc, la Hollywood, California, în 

Statele Unite ale Americii, prima ediție a Premiilor Oscar. 

# Pe 16 mai 1975 japoneza Junko Tabei a devenit prima 

femeie, din lume care a urcat pe muntele Everest. 

# La 28 iunie 1940, în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial, România cedează Uniunii Sovietice Basarabia, 

nordul Bucovinei și ținutul Herța. 

# „Scrisoarea lui Neacșu de la Câmpulung”, datată 29  

iunie 1521, reprezintă primul text redactat în limba 

română, cu caractere slavone, care s-a păstrat. 

# La 2 iulie 1888, Ion Luca Caragiale este numit director 

al Teatrului Național din București. 

# Regele Ferdinand I al României a murit în 20 iulie 

1927. 

# La15 august 1943, 35.000 de trupe americane și cana-

diene au debarcat pe malurile opuse ale insulei Kiska 

cucerite de japonezi, în speranța de a-i încercui, însă 

micșarea a fost dejucată de japonezi, care au părăsit în 

taină insula. Într-un final,  soldații canadieni și americani 

s-au confruntat între ei. 

# Primul meci oficial de rugby din România a avut loc la 

20 septembrie 1913. 

# Pe 30 septembrie 1496 a fost terminată zidirea bise-

ricii cu hramul „Sf. Nicolae” din Dorohoi, ctitorie a lui 

Ștefan cel Mare. 

Ramona PRODAN, XII B 

Recenzie film 
„Omul lui Dumnezeu” 

 

 Filmul „Man of God” (Omul lui Dumnezeu), în regia 

Yelenei Popovic, apărut în anul 2021, prezintă viața 

Sfântului Nectarie, episcopul Eghinei.  

 Un film cu o profunzime adâncă. Totul s-a rezumat 

la duhul lumii și dragostea de a-I sluji lui Dumnezeu, de a 

iubi lumea și obștea, lăsând pe patul de moarte chiar și o 

minune. Trecând Sfântul Nectarie prin atâtea încercări și 

împotriviri a arătat o adevărată smerenie și dragoste față 

și de cei pe care l-au lovit și i-au stat împotrivă. A urmat 

cu adevărat cuvântul Mântuitorului acela că „dacă te 

lovește cineva peste 

obrazul drept,         

întoarce-l și pe 

celălalt.” (Matei 5). E 

profund ceea ce se 

întâmplă în film și ne 

transmite faptul că 

trebuie să avem 

credință în 

Dumnezeu, oricare ar 

fi necazul prin care 

trecem. Deși lumea 

stă împotriva noastră și își caută motive pentru a ne    

mâhni, trebuie să ne smerim așa cum a făcut și Sfântul 

Nectarie în viața sa prezentată în film. Blândul ierarh 

făcuse deplină ascultare față de ierarhii lui, dar nu a lăsat 

ca mănăstirea, unde slujea el și unde s-a retras, să fie 

închisă. Și-a iubit din tot sufletul fii săi duhovnicești, 

rugându-se necontenit Maicii Domnului pentru a-i ocroti.  

 Recomand din inimă acest film, deoarece arată cu 

de-amănuntul viața unui adevărat creștin și viețuirea cea 

desăvârșită. E un model demn de urmat în vremurile 

acestea. Uneori, tăcerea își are rostul ei, în tot cuprinsul 

vremurilor de astăzi. 

Emanuel-Petrișor SIMEAN, X A 

http://sfgheorghelozonschi.mmb.ro
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 Picătura de COOLtură 

 „Anna Karenina” este un roman faimos al 

scriitorului rus Lev Tolstoi, care a apărut în 1877 și 

aduce în prim plan mai multe povești de dragoste, unele 

împlinite, altele eșuate. De asemenea, acțiunea este 

presărată cu evenimente specifice secolului al XIX lea, 

înfățișând societatea rusească în cele mai mici detalii, în 

special, lumea bună cu evenimentele mondene și tot ceea 

ce înseamnă aceasta.  

 „Viața între două lumi” sau povestea de viață a 

Annei Karenina, exprimă puterea aristocrației de a     

scinda între definiția omului cu suflet și condiția sa so-

cială. Așa cum spuneam anterior, povestea se concen-

trează în special pe evoluția celor două relații de iubire 

dintre   Anna și Vronski, respectriv Kitty și Levin. Relația 

acestora este presărată cu dragoste sinceră, dar și cu 

remușcări, gelozii, obsesii și disperări. Este un roman 

nuanțat filozofic în care se dezbat subiecte precum 

scopul și sensul vieții, relația dintre viață și moarte, viața 

de familie, moralitate și onoare. 

 Eleganta Anna este măritată cu Alexei Karenin, un 

politician de rang înalt și încearcă să mențină alături de 

acesta fațada unui mariaj perfect. Pentru cei din afară 

relația lor pare foarte solidă, dar în realitate în lipsa 

iubirii adevărate cei doi își poartă unul altuia doar re-

spect. Anna încearcă să păstreze aparențele relației    

minunate până la apariția lui Vronsky. Acesta este bogat 

și complet atras de Anna de la prima întâlnire cu ea. 

Atunci când iubirea și pasiunea se aprind în inimile lor, 

Anna și Vronsky hotărăsc să devină amanți. În pofida 

numelui cărții, un alt personaj destul de importat al cărții 

este Konstantin Levin, el fiind total opus Annei. El nu  

este un aristocat intelectual, asemenea celor din cercu-

rile în care se învârte protagosnista, ci face mai degrabă 

parte din categoria oamenilor de rând. Toată lumea em-

patizează cu el și îl simpatizează, deci nu e de mirare că 

în final descoperim că și el este un personaj principal al 

romanului. Levin este îndrăgostit de Kitty, de care este 

apropiat de foarte mulți ani. Kitty este fata perfectă 

pentru el, deci hotărăște să o ceară într-o bună zi în 

căsătorie. Este respins în favoartea unui bărbat mai bo-

gat, de care Kitty este realmente îndrăgostită, Vronsky. 

Levin este devastat, dar hotărăște să nu se căsătorească 

niciodată cu altcineva, inima lui rămânând devotată lui 

Kitty.  Tolstoi a spus că Anna Karenina este despre viața 

de familie, iar contrastul dintre familia Karenina și Levin 

arată două vieți de familii diferite: idilică și fericită 

pentru Levin și corozivă pentru Anna și Vronsky. 

 În continuare, rafinamentul acestei opere va 

rămâne în creionarea veridică a burgheziei ruse într-un 

spirit filozofic, ce pune la încercare ființa umană scindată 

între alegerea modestiei sau a bogăției. 

 

Edera PRODAN, XII B 

 

Recenzie carte 
„Anna Karenina” 

Parohia  

http://sfgheorghelozonschi.mmb.ro
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 Performanțe 

Revista Seminarului Teologic Liceal Ortodox 

„Sfântul Ioan Iacob" din Dorohoi, intitulată „Viața Școlii 

Tale", a obținut Locul I la Concursul National de Reviste 

Școlare, etapa județeană, organizată la Botoșani, în luna 

mai 2022.  

Revistă școlară de cultură și spiritualitate, „Viața 

Școlii Tale" este editată cu binecuvântarea 

Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, în format 

tipărit și online, înregistrată cu ISSN, cu apariție 

trimestrială, fiind editată de un colectiv de cadre 

didactice și elevi ai Seminarului dorohoian. Conținutul 

revistei reunește preocupări literare, poetice, de cultură 

generală, din arealul disciplinelor de specialitate studiate 

de elevii celor două Profile - Teologie și Filologie bilingv, 

precum și reflecții ale cadrelor didactice sau absolvenți 

ai școlii. 

 

Revista Seminarului premiată la  

Concursul Național de Reviste școlare 

Parohia  

Revederea absolvenților Promoției 

2012 

Evenimente 

După îndemnul Psalmistului David din Psalmul 

132,2 „Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât 

numai a locui frații împreună!ˮ, absolvenții promoției 

2008-2012 ai Seminarului Dorohoian s-au reîntâlnit 

după 10 ani, luni 25 iulie 2022. 

Întâlnirea a debutat în Sala de Festivități cu 

oficierea slujbei de Te-Deum pentru a mulțumi lui 

Dumnezeu pentru toate binefacerile primite pe 

parcursul celor 10 ani. De asemenea au fost pomeniți 

ctitorii, profesorii și elevii seminarului care au trecut în 

veșnicie, între aceștia amintim pe părintele profesor 

Constantin Muha, directorul din acea vreme, și părintele 

profesor Vasile Cojocaru. 

Absolvenții împreună cu familiile lor, însoțiți de 

cadrele didactice, s-au deplasat apoi spre sala de clasă, 

unde au răspuns prezent la strigarea catalogului, și au 

prezentat realizările din ultimii 10 ani.  Acestă promoție 

a avut ca diriginte pe doamna profesor Ignat Cristina 

Ionela, care a fost ca o mama pentru fiecare elev, atât pe 

parcursul anilor de studiu, cât și după aceea. Dintre 

absolvenți, o parte slujesc Biserica în calitate de 

profesori de Religie și cântăreți bisericești, unii și-au ales 

o carieră în Poliție sau Jandarmerie, iar o altă parte au 

plecat în afara granițelor țării, toți oameni de nădejde 

atât pentru Biserică, cât și pentru patrie. 

Părintele director Constantin Muha a fost evocat 

de către absolvenți si profesori, fiecare amintindu-și cu 

drag de vocea sa cristalină, de chipul său blând și de 

sfatul părintesc. Absolvenții au fost apoi la mormântul 

părintelui, unde s-a săvârșit un Trisaghion, și a fost 

aprinsă câte o candelă. Spre seară absolvenții au luat 

cina împreună cu profesorii. Revederea a fost plină de 

emoție, s-au împărtășit gânduri frumoase și planuri de 

viitor, aștepând cu nerăbdare următoarea reîntâlnire.  

 

  Prof.  Ionuț-Viorel PUȘCAȘU – absolvent promoția 2012 

http://sfgheorghelozonschi.mmb.ro
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