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            Misiunea Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Episcopei Hotinului  

(1923-1944) 

  

    Una dintre episcopiile ortodoxe memorabile din istoria Bisericii Basarabene este cea a 

Hotinului, cu o istorie strălucită de-a lungul secolelor. Această episcopie nu este importantă 

numai prin existenţa ei istorică seculară şi prin faptul că este amplasată într-o zonă de hotar 

dintre două popoare şi dintre două continente. Apoi, mai este importantă şi prin existenţa 

cetăţii Hotin,
1
 cetate ce de-a cursul secolelor a avut o importanţă istorică şi culturală. Pe lângă 

bogăţia ei istorică, episcopia Hotinului mai are parte de un popor ce are multe calităţi bune 

ca dragostea faţă de sfintele lăcaşuri şi îngrijirea lor.
2
 Acest popor iubitor de Dumnezeu este 

unul care prin trăirea lui a menţinut flacăra credinţei lui Dumnezeu pe teritoriul acestei 

episcopii. Lucrarea de doctorat cu titlul Misiunea Bisericii Ortodoxe Române în cadrul 

Episcopei Hotinului (1923-1944) conţine file de misiune şi pastoraţie. Activitatea misionar-

pastorală a episcopiei istorice este una plină de realizări. Lucrarea este alcătuită din VI 

capitole, fiecare capitol are subcapitole, toate capitolele au un conţinut bine dezvoltat şi surse 

bibliografice inedite.  

   Obiectivele urmărite în cercetarea acestei lucrări sînt următoarele: 

1. Prezentarea parcursului istoric şi misionar al Episcopiei Hotinului; 

2. Importanţa Misiunii Episcopiei Hotinului; 

3. Cercetarea vieţii şi activităţii Episcopilor şi preoţilor slujitori; 

4. Prezentarea fenomenului sectar şi combaterea lui; 

5. Importanţa misionară şi istorică a şcolilor şi mănăstirilor din episcopie; 

                                                 
1
 Unul dintre scriitori francezi, (F. Brun),  ne face o descrierea a cetăţii Hotinului în secolul al XVIII-lea în felul 

următor: ,,Hotinul se află pe Nistru, sub al 50 gr. lung.şi 4 gr. lat., pe o cotitură din malul moldovenesc. În 

înăuntru cetăţii se află: O veche biserică, prefăcută în mecet (geamie); casa inspectorului transporturilor militare 

şi căpetenia strajei graniţei; apoi cazărmile artileriei şi locuinţele Imamului şi Muezinului. 

   Această veche cetate fusese clădită în chip cu totul iscusit şi înţelept. În rândul de jos, era magaziile, din care  

printr-o galerie de piatră, se putea ieşi în câmp. Pe nişte scări de minaret era urcarea spre încăperile frumoase ale 

garnizoanei. Se zice că altă dată, în aceste încăperi fusese haremul paşei. În mijlocul citadelei, la o adâncime de 

300 coţi, este o fântână în stâncă, cu apă adusă din Nistru. 

   Cea nouă, construită în afara de citadela veche, are patru porţi: Poarta Constantinopolitană, cea timişoreană, 

cea dinspre apă şi cea secretă.  În această cetate, din  afară sînt două băi şi două mecete; iar în apropiere de 

poarta constantinopolitană, mai multe prăvălii. Mai încolo, spre citadelă, e baia; locunţa Agăi ienicerilor; altă 

moscheie şi cazarma ienicerilor; iar în fund, magazii cu pulbere. Sus alături de poarta Paşei şi, în faţa acestuia, 

locuinţa secretarului său. Peste  drum de această casă, se află o foarte frumoasă  şi bogată baie publică a 

defterdarului Casim.Efendi; iar în faţa ei, este o fântână şi mormântul raposatei  mamaei a Sultanului. Apoi 

tribunalul şi cimitirul unde odihneşte Abdi-Paşa. Tot aici mai sânt înmormântaţi diferiţi defterdari şi alte 

căpetenii. În faţa porţii moscheii este locuinţa autorului, care în 1136 (era turcă), adică 1723, a perdut acolo un 

fiu şi cu prilejul acestei nenorociri a alcătuit honograma scrisă pe piatra mormântului. Nu departe de seraiul lui 

Culciuc –Paşa, se află mecetul, făcut din biserica ,,Aghia Sofia”. În sfârşit, în afara întăriturilor unde trăiesc 

Lipcanii era mecetul Atac-Geamiri. apud. Arhiereul dr. Veniamin Pocitan Bârlădeanu, Vechea Episcopie a 

Hotinului, în BOR, an. L, nr. 2. (611),  Februarie1932, p. 107 (106-118). 
2
 Pr. Dionisie Iavorschi,  Darea de seamă pe anul 1928, a secţiei administrative din episcopia Hotinului, Despre 

credincioşi,  în Episcopia Hotinului, anul VI, nr. 7, (1929), p. 77.  
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6. Descrierea unei mici perioade de persecuţie şi martiriu a preoţilor şi creştinilor din 

cuprinsul acestei episcopii. 

 Toate aceste obiective sunt tratate în  lucrare cu lux de amănunte, problemele sunt 

analizate cu ajutorul metodelor de cercetare istorică moderne. O metodă des utilizată este 

gândirea critică, izvoarele fiind prezentate critic. O altă metodă este comparaţia, evenimentele 

sunt comparate între ele şi între alte evenimente din ţară. Toate acestea fiind încoronate cu 

descrierea  detaliată aevenimentelor întâmplate în perioada arătată mai sus. Evenimentele sunt 

stabilite după următoarele criterii: cronologic, teritorial şi sistematic. Toate evenimentele în 

marea lor majoritate au fost prezentate printr-o sinteză structurală a lor.  

   Scopul lucrării este de a studia amănunţit toate aspectele misionare şi istorice ale istoriei 

Episcopiei Hotinului din anul 1923 până în anul 1944. Această cercetare are ca scop 

aprofundarea şi aducerea la lumină a noilor informaţii bazate pe un  material documentar 

inedit din diverse fonduri de arhivă, din diverse reviste şi studii. Cercetând şi analizând toată 

bibliografia, avem ca scop prezentarea subiectului în toată complexitatea sa, atât în plan 

primordial, bazat pe faptele istorice, cât şi în plan general, prin crearea unui tablou general şi 

integru.  

   Perioada cronologică descrisă în această lucrare este 1923-1944. Aceasta este perioada în 

care s-a reorganizat episcopia Hotinului şi şi-a desfăşurat activitatea misionar-pastorală. 

Perioada de timp cuprinsă în cercetarea acestei teze este una de 22 de ani. Este scurtă ca 

durată, dar  intensă în slujire şi misiune. Am amintit perioada de timp, deoarece studiul ei se 

poate extinde pe o perioadă mai îndelungată atât ca durată de timp cât şi ca slujire. Am ales 

anume această periadă, deoarece pentru mulţi este necunoscută şi neexploarată. Totodată, este 

o perioadă ce a rămas într-un con de umbră şi necercetată. Pe lângă toate acestea este perioada 

cea mai importantă atât din punct de vedere al misiunii ce a îndeplinit-o această episcopie cât 

şi faptul că această perioadă cuprinde activitatea cea mai extinsă. Este o perioadă de început şi 

o perioadă de misiune într-un teritoriu ce a fost ocupat timp de un secol de Imperiul Ţarist. 

Este importantă şi prin faptul că cuprinde perioada de activitate din timpul celui de al II-lea 

Război Mondial. Perioada din timpul războiului este una cutremurătoare şi înfricoşătoare, 

deoarece la început a fost precedată de o perioadă de deportări şi martiraj atât pentru slujitorii 

episcopiei cât şi pentru creştinii din cuprinsul acestei episcopii şi din întregul teritoriu al 

Basarabiei.  Despre activitatea şi misiunea episcopiei Hotinului se pot spune multe, se pot 

cerceta şi alte perioade de activitate, ca de exemplu perioada din timpul când Basarabia făcea 

parte din URSS şi perioada de după independenţa Republicii Moldova. În acest interval de 

timp episcopia Hotinului cunoaşte etape de înflorire spirituală, culturală şi misionară. Fapt 
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datorat ierarhilor slujitori în această episcopie. Reorganizarea ei cuprinde toate sferele de 

activitate, atât edilitară cât şi misionară. Până în perioada anului 1940 viaţa bisericească din 

episcopia Hotinului cunoaşte  dezvoltare şi prosperitate. Începând cu anul 1940, situaţia a 

cunoscut o întorsătură neaşteptată, datorită ocupaţiei sovietice ce a durat din 3 iulie 1940 pînă 

în 26 iulie 1941, considerată perioadă neagră pentru istoria Bisericii din Basarabia, distruse 

fiind bisericile, preoţii deportaţi şi martirizaţi. Toată activitatea misionară, desfăşurată în 

această perioada de timp, este descrisă în această lucrare, cu lux de amănunte, informaţiile 

fiind bazate pe izvoare arhivistice.     

   Această lucrare are ca suport de bază următoarele tipuri de surse: 1. documente inedite; 2. 

documente publicate; 3. ştiri şi materiale din reviste şi presă. Fondul de documente 1217, din 

Arhiva de Stat, legate de existenţa episcopiei Hotinului şi activitatea ei este necercetată. Unele 

dosare nu au fost deschise chiar poate din ziua în care au fost semnate şi aşezate în fondul 

arhivistic. Nu este foarte bogat acest fond, însă cercetând filă cu filă poţi scoate la lumina zilei 

adevăruri neştiute şi necercetate de nimeni. Pentru găsirea de informaţii referitoare la situaţia 

bisericilor şi mănăstirilor, a clericilor refugiaţi, despre pagubile materiale produse de către 

armata bolşevică Bisericii din Basarabia, putem găsi importante date în fondul 1135. Pentru o 

cercetare amănunţită a acestei teme, un izvor important îl pot constitui circularele şi ordinele 

emise de Consiliile eparhiale, rapoartele şi dările de seamă, documentele publicate în 

buletinele oficiale ale eparhiei şi a celorlalte eparhii basarabene, listele sectanţilor convertiţi la 

Ortodoxie. 

  În decursul trecerii unui secol de la înfiinţarea episcopiei Hotinului despre activitatea 

ierarhilor şi preoţilor slujitori în cuprinsul ei s-a scris sporadic unele studii cu diverse tematici 

legate de această temă. Istoricilor din România le-a fost interzis să scrie despre Basarabia 

pentru a nu stârni anumite nemulţămiri faţă de Uniunea Sovietică. Apoi, ceea ce i-a 

împiedicat pe mulţi de a cerceta şi prezenta istoria episcopiei Hotinului şi activitatea ei 

pastoral-misionară, a fost perioada ateocomunistă, ce aproape şaizeci de ani a domnit asupra 

creştinilor şi teritoriilor Basarabiei. Chiar dacă au fost scrise anumite studii, acestea au fost 

scrise la comandă pentru a servi luptei ideologice şi propagandiştilor atei. Majoritatea 

lucrărilor scrise în perioada sovietică, au astăzi doar valoare istoriografică, lipsite fiind de un 

conţinut coerent şi obiectiv.  

    În decursul a douăzeci de ani de democraţie, în urma proclamării independenţei 

Republicii Moldova, cercetările istorice au luat o altă întorsătură, istoria a revenit la ea acasă. 

Istoricii au obţinut posibilitatea să cerceteze obiectiv evenimentele istorice, dând o 

înterpretare critică  analizei izvoarelor şi evenimentelor istorice. Pentru istoria episcopiei 
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Hotinului, această perioadă este una în care se merită a fi scoase la iveală toată activitatea 

misionară şi pastorală. Până în prezent întreaga activitate a episcopiei Hotinului nu a fost 

cercetată cu amănuntul scriindu-se o monografie, ci au fost scrise doar anumite studii şi 

articole.  Amintim în cele ce urmează autori şi lucrări fără de care nu poate fi concepută 

elaborarea unei monografii a episcopiei Hotinului. În afara acestor lucrări există şi altele, care 

pun în lumină importanţa episcopiei Hotinului pentru istoria Bisericii din Basarabia. 

Prin slujitorii Bisericii,  misiunea  Bisericii devine una publică şi universală, existând 

în felul acesta acei preoţi universali de care ne aminteşte Sf. Apostol Petru iar voi sunteţi 

seminţie aleasă, preoţie împărătească,  neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiţi 

în lume bunătăţile Celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată (I. Petru 2,9).  

În felul acesta ,cu adevărat, se creează comuniunea iubirii dintre persoane ce este asemenea 

comuniunii de iubire a Treimii, comuniune ce este caracteristică umanităţii, fiindcă umanul se 

împlineşte şi se desăvârşeşte în comuniune şi solidaritate. Biserica privită ca un întreg este 

lucrarea fundamentală a mărturiei creştine, căci precum Biserica este Trup al mai multor 

membri, aşa şi mărturia creştină este prin natura sa comunitară, deoarece, afirmă Părintele 

Dumitru Stăniloae, împlinirea omului stă în raport cu semenul.
3
 Semenul este cel ce mă ajută 

să mă pot mântui şi în raport cu el eu mă autoapreciez, el este pentru mine puterea de formare 

şi înţelegere. Prin această mărturie viaţa omului devine una mărturisitoare, mântuitoare şi de 

iubire jerfitoare. Misiunea Bisericii pe lângă faptul că are izvoarele ei, Euharistia este izvorul 

misiologiei în Biserică. Scopul ei fiind de a-i aduce pe oameni în Biserică şi în jurul 

prestolului sfânt.
4
 Euharistia nu este doar un izvor al misiunii şi însăşi scopul misiunii de a-i 

uni pe creştini cu Hristos în Biserică, devenind toţi mădulare vii ale Bisericii. De aceea şi 

propovăduirea Evangheliei, pe lângă faptul că-i descoperă omului adevărul tainelor divine, 

prin intermediul ei omul se împătăşeşte de Logosul divin al Scripturilor, din care s-au 

împărtăşit Ucenicii Domnului în călătoria spre Emaus. Toate acestea se datorează rugăciunii, 

care este o altă taină a succesului misionar.
5
 Rugăciunea este temeiul de bază a misiunii 

creştine, ea este viaţa ei ce se încununează cu împărtăşirea Euharistică. Nu se poate face 

misiune fără rugăciune, ea este suflu de viaţă al misiunii creştine, ea este începutul misiunii şi 

scopul însuşi al misiunii creştine. În rugăciune fiecare îşi recunoaşte rolul misionar, fie creştin 

fie preot. Ea nu este doar viaţa misiunii, ci şi viaţa întregii existenţei, deoarece existenţa şi 

viaţa înseamnă rugăciune.  

                                                 
3
 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ortodoxie şi Românism, Edit. Albatros 2008, p. 14. 

4
 Игумен Пантелеимон Бердниковб Миссиология, Белгород, 2010, стр. 274. 

5
 Dr. Grigorie Gh. Comşa,  Secretul Misionarismului, în Misionarul,  An . I,  1929,  p. 9.  
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Apoi,  sensul misionar al Biserici este acela că este trimisă să vindece orice ruptură 

între divin şi uman, între material şi spiritual, între istorie şi eshatologie, să restaureze 

continuitatea creaţiei.
6
 Această misiune o continuă slujitorii şi credincioşii Bisericii, căci ei 

sînt întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei (Col. 1,23) spre a face cunoscută şi vestită 

această nădejde a Evangheliei, care este viaţa lumii.  

    Cei ce au păstorit cu jertfire şi dăruire şi care au ocupat scaunul acestei episcopii şi care au 

izbutit să înfăptuiască cea mai înfloritoare Episcopie din ţară
7
 au fost Episcopii Visarion 

Puiu, Tit Simedrea (decembrie 1935-iunie 1940)
 
şi Partenie Ciopron al Armatei (în perioada 

1941-1944), care la 17 iunie 1937 este ales episcop al Armatei, cu sediul în Alba-Iulia, 

înscăunat fiind pe data de 10 octombrie. Viaţa şi activitatea misionar-pastorală făcută în 

această episcopie de către aceşti episcopi este descrisă cu lux de amănunte în această lucrare.  

Imperativele misionare ale episcopiei Hotinului în decursul istoriei sale au fost 

următoarele: 

 1.Consolidarea vieţii parohiale; 

 2. Aducerea şi integrarea creştinilor în viaţa liturgică a bisericii; 

 3. Transmiterea credinţei şi tradiţiei; 

 4. Raportul creştinilor cu creştinii de celelalte confesiuni neoprotestante;; 

 5. Întărirea unui dialog între Biserică şi cultură sau,  mai bune zis, întărirea dialogului între-

cultural. 

 Aceste obiective  justifică rolul însemnat pe care l-a avut episcopia Hotinului în decursul 

istoriei ei, deoarece prin mijloacele misionare şi pastorale ce le urmărea şi cărora le slujea, a 

întărit mărturia credinţei mărturisitoare de secole pe teritoriul Basarabiei. Biserica, având 

misiunea de slujire creştină a credincioşilor
8
, a slujit cu timp şi fără timp credincioşilor din 

cuprinsul episcopiei prin episcopii şi preoţii ce au slujit şi au mărturisit că viaţa este slujire şi 

jertfă.  Slujirea episcopilor şi preoţilor în cuprinsul acestei episcopii era una foarte importantă, 

prin trecutul ei istoric şi prin jertfa misionară a slujitorilor ei. De aceea, se merită de cercetat 

şi amintit contemporanietăţii misiunea şi importanţa slujitorilor acestei episcopii, slujitori ai 

lui Hristos şi ai omenirii. Ei au slujit cu timp şi fără timp, fiind întru totul următori ai lui 

Hristos în slujire şi jertfire.  

                                                 
6
 Pr. prof. Ion Bria, Destinul Ortodoxiei, Edit. IBMBOR, Bucureşti 1989, p. 11. 

7
 ***, Cuvânt despre Episcopia Hotinului, în Cugetul Moldovenesc, An. IV, Nr. 5-7, 1935, p. 2,   pp. 2-4. 

8
 Diac. prof.  O. Bucevschi, Hristos în Biserică şi lume, în MO, an. XV, nr. 9-10, (1963),  p. 700. 
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    Episcopia Hotinului a fost reînfiinţată la 10 martie 1923, cu sediul în oraşul Bălţi.
9
 Această 

episcopie avea o populaţie în număr de 200.000 capi de familie, majoritatea de 

naţionalitatea  română, iar în Nordul judeţului Hotin o neînsemnată parte sunt ucraineni şi 

ruteni.
10

  Fiind de diferite etnii, gândirea şi perceperea lor era diferită, în primul rând privea 

cu neîncredere la izbânda întemeierii acestei episcopii.
11

   

    Prin proiectul de unificare bisericească, elaborat de Ministerul Cultelor, în Articolul 2 se 

prevedea trecerea Episcopiei Hotinului de la Mitropolia Basarabiei la Mitropolia 

Cernăuţilor
12

, iar Arhiepiscopia de Chişinău se întitula în felul următor: Mitropolia 

Basarabiei şi a Dobrogei cu eparhiile: 1. Arhiepiscopia Chişinăului, 2. Episcopia Cetăţii 

Albe-Ismail, 3. Episcopia Constanţei.
13

  Noul proiect de unificare a stârnit nemulţumiri în 

rândul clericilor şi credincioşilor din cuprinsul Basarabiei. Ei erau nemulţumiţi de acest 

proiect deoarece în decursul istoriei viaţa episcopiei Hotinului era foarte strânsă de viaţa 

bisericească din Basarabia şi nici într-un caz nu se poate despărţi de ea, dar totodată prin 

această despărţire a episcopiei Hotinului de Mitropolia Basarabiei se pregăteşte o rupere a 

Basarabiei în două, şi nu întâmplător, şi astăzi un mare număr din satele Nordului Basarabiei 

sunt în componenţa Ucrainei şi nu a Republicii Moldova. Apoi, averile bisericeşti, care timp 

de secole şi decenii s-au format erau comune şi puteau fi aşa de uşor de împărţit. Această 

nemulţumire de despărţire a administraţiei bisericeşti şi reforma calendarului a condus la 

nemulţămirea din partea Bisericii basarabene faţă de conducerea politică şi bisericească din 

Bucureşti. Aceste nemulţumiri i-au determinat pe clerici să se adune într-o comisie 

reprezentată de o delegaţie compusă din preoţii iconomi, cum ar fi: I. Andronic, T. 

Gavrilovici, V. Dimitriu, I. Trofimov, I. Ştiucă, Prot. P. Guciujna, Preot. T. Dumbravă. Toţi 

aveau ca scop înaintarea la data de 1-3 Decembrie 1924 a mai multe memorii la Bucureşti.
14

 

Iar pe data de 12 Decembrie 1924 în numele organizaţiilor Partidului Poporului de sub şefia 

                                                 
9
 Oraşul Bălţi este aşezat între judeţul Hotin la Nord şi judeţul Soroca, la N-E judeţul Orhei, la Est judeţul 

Chişinău, iar la Vest hotarul cu România este desemnat prin linia Prutului, de la gura Racovăţului şi până la 

satul Costeşti. Este aşezat pe malul drept al Răutului, la gura Răutului; de la Bălţi până la Chişinău sânt 121 de 

km. Din trecutul acestui târguşor al Moldovei se ştie că în secolul al XV-lea el a fost ars şi prădat de tătarii de 

sub Ghirei-Kan. La 1711, Petru cel Mare, în retragerea sa, după ce a fost bătut cumplit de turci, a avut aici 

magazii cu provizii pentru armata sa, acestea fiind prădate de tătari. Până în anul 1887 ţinutul care astăzi se 

numeşte Bălţi, făcea parte din teritoriul Iaşilor. Sub stăpânirea rusească Bălţenii n-au ştiut ce-i teama de 

oblăduitori.  Limba şi credinţa în ziua de mâine, îşi aveau rădăcini adânc pătrunse în băştinaşii oraşului.  
10

 Pr. Dionisie Iavorschi,   darea de seamă pe anul 1928, a secţiei administrative din episcopia Hotinului  în 

Episcopia Hotinului, an. VI, nr. 7, 1929, p. 70.  
11

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 489, f. 209. 
12

 Pr. I. Doliscinski, Proiectul de unificare bisericească elaborat de Ministerul Cultelor, în Luminătorul, an. 

LVII, 1 Decembrie 1924, nr. 33, p. 7.  
13

 ***; Intervenţii oficiale şi memorii. În legătură cu Proiectul de unificarea Bisericii Române-Trecerea 

Episcopiei Hotinului la Mitropolia Bucovinei,  în Luminătorul, an.  LVII, nr. 34,  15 Decembrie, 1924,  p. 15.  
14

 Ibidem, p. 25.  
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Domnului General Averescu din Basarabia s-a organizat Protestul Basarabiei contra 

răşluirei episcopiei Hotinului.
15

 Acesta prevedea o nemulţumire de noua lege. Protestatarii 

îşi revendicau drepturile istoriei şi păstrarea unităţii administrative a Basarabiei. Acest protest 

a fost înmânat: Sf. Sinod, Î. P. P. Mitropolit Primat, D-l Prim- Ministru, D-l Ministru de 

Culte, D-l Preşedinte al Senatului, D-l Preşedinte al Parlamentului şi la toţi Mitropoliţii şi 

Episcopii din Ţară.
16

    

    Astăzi, când se împlinesc 90 de ani de la reînfiinţarea episcopiei Hotinului, nu se mai 

poate vorbi de componenţa ei aşa cum o întâlnim în perioada interbelică. Bisericile ce s-au 

aflat sub jurisdicţia canonică a ei sunt împărţite în felul următor: o parte din ele, ce făceau 

parte din judeţul Bălţi, în prezent în componenţa Episcopiei de Bălţi şi Făleşti, iar o altă parte 

sub jurisdicţia Episcopiei de Edineţ şi Briceni. O altă parte se află în componenţa Mitropoliei 

Chişinăului şi a întregii Moldove, o altă parte intră în componenţa Episcopiei de Ungheni şi 

Nisporeni şi o altă parte se află în componenţa Mitropoliei din Cernăuţi ce se subordonează 

componenţei Mitropoliei din Kiev. 

Dacă pentru sate era nevoie de o bună organizare materială pentru buna desfăşurare a 

misiunii preoţeşti, la fel şi episcopia pentru a-şi îndeplini rolul ei misionar şi pastoral erau 

nevoie de aceste bunuri materiale care să-i permită buna  desfăşurare a acestor activităţi. Cei 

care s-au ocupat de înzestrarea episcopiei cu aceste bunuri au fost în primul rând episcopii 

slujitori ai acestei episcopii şi credincioşii din cuprinsul episcopiei şi nu în ultimul rând şi 

statul. Datorită acestor ajutoare, în anul 1939 episcopia Hotinului dispunea de următoarele 

bunuri materiale:  

1. Biserica Episcopală;  

 2. Palatul episcopal, cu paraclisul Cuvioasa Parascheva, via 3 ha. în jurul palatului 

episcopal, grădina de pomi fructiferi 5 ha, 6 ha. s-a folosit pentru parcul din jurul reşedinţei 

episcopale, 10 ha. pepenieră
 
;
17

  

3. Clădirile consiliului eparhial cu dependenţe pentru locuinţa secretarului eparhial, 

serviciu de arhitectură, exarhatul mănăstirilor şi a intendentului consiliului eparhia;  

4. Clădirile cu două apartamente pentru consilierii de la secţia bisericească şi 

culturală; 

5. Clădirea nouă  a atelierelor de obiecte şi lumânări bisericeşti cu depozitele lor, 

terminată complet de construit în anul 1938 şi care a costat 2.066.808 lei;
18

 

                                                 
15

 S. Niţă, Protestul Basarabiei contra răşluirei episcopiei Hotnului în Luminătorul, an. LVIII, 1 ianuarie 1925, 

nr. 1,  p. 57.  
16

 Ibidem, p. 57.  
17

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 563, f. 16. 
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 6. Clădirea fostului Seminar Teologic din Bălţi;  

7. Clădirea pentru locuirea personalului monahal de la catedrala episcopală din 

Bălţi; 

 8. Casa cu terenul de pe lângă biserica Sf. Apostoli Bălţi,
19

 această clădire se afla pe 

strada Voievodului Mihail Nr. 71, pentru clerul Bisericii Sf. Apostoli;
20

 

 9. Căminul eparhial din Bălţi; 

10 Reşedinţa episcopală din Hotin, în această clădire a funcţionat şcoala eparhială şi a 

fost dată în folosinţă Episcopiei de către Ministerul Instrucţiunei Publice;
21

   

 11. Reşedinţa episcopală din Soroca,şi a proprietăţilor şi clădirilor proprii a 

episcopiei în număr de 7.
22

 Clădirea reşedinţei din acest oraş de pe malul bătrânului Nistru a 

fost dăruită episcopiei de către proprietarul Aleinicov;
23

  

12. Terenul cu via de la Soroca; 

 13. 300 de ha de pădure situată lângă mănăstirea Dobruja, această pădure este dată 

episcopiei spre folosinţa pentru satisfacerea nevoilor e, şi veniturile din exploatare se 

administrează de secţia economică a eparhiei, care cu aprobarea chiriarhului va desemne care 

sunt nevoile în vederea cărora pot fi folosite veniturile acestei păduri;
24

  

14. Sesia episcopală cu schitul Sturzeşti;  

15. Clădirile de la staţiunea balneară Burnas, judeţul Cetatea-Albă; 

16. Tipografia eparhială, această tipografie a fost înfiinţată cu stăruinţa episcopului 

Tit. Lucrările de construcţie au început pe data 22 iuniei 1939, şi s-au finisat pe data 1 

noiembrie 1939. Clădirea avea o lungime de 38 metri, înălţimea  de 28 metri şi lăţimea 11 

metri, a fost construită din cărămidă pe temelie de piatră şi acoperită fiind cu tablă zincată. 

La parterul acestei clădiri a fost instalată Tipografia propriu zisă, în 9 camere, cuprinzând 

maşinele,  zeţăria, depozitul, legătoria şi biroul administraţiei. În partea de Nord-Est, a fost 

amplasat atelierul de tâmplărie şi garajul pentru automobile. La etaj sunt apartamente pentru 

locuinţa administratorului, apartament pentru meşterii lucrători ai tipografiei, şi atelierul de 

pictură şi poleit. Suma de bani la construcţia acestui complex a fost de 1. 417. 401 lei. 

                                                                                                                                                         
18

 ***, Episcopia Hotinului în Situaţia Bisericii Ortodoxe Române,  pe anii 1935-1938, Rapoartele  generale ale 

Consiliului Naţional Bisericesc, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti 1938, p. 469.  
19

 În anul 1931 preoţi slujitori acei acestei Biserici din oraşul Bălţi îi întâlnim pe următorii: Arhim. Pimen 

Gheorghiu, Arhim. Daniil Cibotaru, Ieromonahul Xenofont eclesiarh, Ierodiaconul Nicodim cântăreţ şi Monahul 

Nicolae Canonarh. conf.  ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 385, f. 6. 
20

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 415, f. 5. 
21

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 415, f. 4. 
22

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 415, f. 2. 
23

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 415, f. 4. 
24

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 462, f. 15. 
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Maşinele şi materialul pentru această tipografie au fost aduse  de la fosta Tipografie eparhială 

din Chişinău.
25

  

            17. Clădirea fostului Seminar din Edineţ; 

18.  Orfelinatul de pe lângă drumul Hânceştilor; 

 19. Clădirea denumită Banca Clerului;
26

 

20. Clădirea seminarului din Bălţi – după închiderea seminarului această clădire a 

fost dată în închiriere Liceului comercial de băieţi din Bălţi;
27

  

21. Clădirea fabricii eparhiale de lumânări, icoane şi cruciuliţe;
28

 

           22. Clădirile anexe pentru gospodărie din cartierul Pământeni;
29

 

          23. Clădirea de la staţiunea balneară Burnas judeţul Cetatea Albă;
30

 

          24. La data de 20 Martie 1926 obţine 100 de ha de pădure în Vânători, Neamţ din 

plasa Cetatea Neamţ judeţul Neamţ,
31

 veniturile din folosinţa acestei suprafeţe de pământ 

sunt proprii episcopului eparhiot, şi nu se admite nici un control din partea vreunui organ 

administrativ superior, fie laic, fie bisericesc.
32

     Pe lângă toate acestea enumerate se mai 

numără şi partea de venituri din averile bisericeşti din Basarabia, problemă ce a durat 

aproximativ 20 de ani. Averile bisericeşti din Basarabia trebuiau să fie împărţite între: 

Arhiepiscopia Chişinăului, Episcopia Cetatea Albă-Ismail şi Episcopia Hotinului. În urma 

hotărârii Sfântului Sinod din 3 Decembrie 1938,
33

 Episcopiei Hotinului i-a revenit 

următoarea parte din averile bisericeşti din Basarabia: 

 1. Hotelul ,,Suisse” jumătate;
34

 

 2. Orfelinatul preoţesc, acest imobil se afla în oraşul Chişinău pe drumul Hânceştilor, 

acesta cuprindea o clădire solidă zidită din piatră ce avea 12 camere, magazie, o capelă ce 

                                                 
25

 ***, Inaugurarea Tipografiei eparhiale, în Episcopia Hotinului, Anul XIV, Nr. 2 (1940), p. 38. 
26

 Prot. A. Tanasiev, Darea de seamă generală a secţiei economice pe anul 1938-1939…, p. 131. 
27

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 825, f. 38. 
28

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 563, f. 11. 
29

 Personalul Palatului Episcopal era următorul: Serghei Boghiu, Filaret Bivol - Chelar,  Sava Smuc – Bucătar, 

Alexandru Bruşnevschi – Vezetiu, şi Filip Gheorghe – fecior în casă, Ierodiaconul Ieron Cânţar – La economat, 

Ierodiaconul Pahomie Bârcă – La gospodărie ajutor de econom , Artemie Gheorghiu şi Vasile Cristea – 

Agronomi, Ioachim Copecencu – la cai, Dumitru Zaporojan – la porci, Nicolae Ciornea – la oi, Serghie Ciornea 

– la vite, Ion Andronache şi Grigorie Condrat la cai. conf.  ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 385, f. 13. 
30

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 825, f. 36. 
31

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 204, f. 47. 
32

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 462, f. 15. 
33

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 825, f. 36. 
34

 Clădirea zisă Hotelul ,,Suisse”, situată în Chişinău, str. Alexandru cel Bun colţ cu Gogol, cuprinzând un 

imobil mare cu două etaje, având un fond de comerţ pentru hotel şi restaurant, cum şi o serie întreagă de clădiri 

anexe, ce se închiriază fie pentru magazine de comerţ, fie pentru locuit şi care imobil cu toate clădirile anexe este 

cuprins de o parte a străzii Alexandru cel Bun începând din str. Gogol până la str. Vartolomeu, iar a patra latură 

este imobilul lui Solomon Sur, formând o linie de la str. Gogol până la str. Vartolomeu. 
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cuprindea toate obiectele bisericeşti necesare, 90 ha. de pământ arabil şi 14 ha de viţă de 

vi;
35

 

 3. Tipografia,
36

 această tipografie era o necesitate stringentă pentru episcopie, pentru 

tipăriturile eparhiale cât şi pentru alte comenzi ale diferitelor autorităţi din cele trei judeţe, 

Bălţi, Soroca şi Hotin. Toate maşinile, materialele şi  mobilierul vor fi transportate la Bălţi 

într-un local destinat pentru aceasta;
37

      

 4. Clădirea Băncii Clerulu;
38

  

5. Seminarul din Edineţ;  

6. Azilul de bătrâne.
39

 Consiliul economic al episcopiei la încredinţat pe preotul  A. 

Tanasiev, pentru a se ocupa de chestiunea trecerii acestui azil în proprietatea Arhiepiscopiei 

din Chişinău, iad dacă aceasta refuză să-l treacă bisericii Sf. Ilie din Chişinău, dacă această 

biserică va avea aprobarea Arhiepiscopiei Chişinăului, iar dacă aceasta nu va avea 

aprobarea, atunci Prea Cucernicul Părinte va trata cu administraţia administraţia azilului 

,,Al. Nevschi” din Chişinău;
40

 

 Pentru buna îndeplinire a misiunii culturală, economică şi misionară, au fost formate 

în cadrul Consiliului Eparhial diferite secţii.  

Secţia Administrativ-bisericeacă,
41

 membrii acestei secţii se ocupau de problemele 

administrative ale eparhiei. 
42

  

Secţia Cultural-misionară,
43

 această secţie se ocupa de problemele culturale şi 

misionare din cuprinsul episcopiei.
44

 În anul 1929, acestei secţii i-ai intrat următoarele 

îndatoriri: 

                                                 
35

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 825, f. 16. 
36

 Tipografia este situatămpe str. Haralambie Nr. 42, şi cuprinzând construcţii cu instalaţii de tipografie şi clădiri 

anexe, cum şi întreg inventarul al tipografiei.  
37

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 854, f. 20. 
38

 Imobilul în care se află Banca Clerului Ortodox,  este situat în oraşul Chişinău, str. Sştefan cel Mare Nr. 126.  
39

 ***, Proces Verbal – Şedinţa Delegaţiei permanente din 3 Decembrie 1938, în Situaţia Bisericii Ortodoxe 

Române,  pe anii 1935-1938, Rapoartele  generale ale Consiliului Naţional Bisericesc, Tipografia Cărţilor 

Bisericeşti, Bucureşti 1938. p. 518.  
40

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 854, f. 18. 
41

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 408, f. 11. 
42

 Această secţie era alcătuită din următorii membri: Protoiereul Dionisie Iavorschi din Bălţi, Prot. Gheorghe 

Ghiorghisn din Glodeni,jud. Bălţi, Prot. Ioan Cerneavschi din Lipnic jud. Soroca, Prot. Ioan Ştiucea din 

Coşerniţa jud. Soroca şi Prot Mihail Maldevici din Gvozdiţa jud. Hotin. conf. ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 408, f. 

11.  
43

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 408, f. 11. 
44

 Din această secţie făceau parte următorii reprezentanţi: Pr. Grigorie Comendant din Bălţi, Pr. Vladimir Bujola 

din Floreşti jud. Bălţi, d. Palamaru, profesor secundar din Bălţi, d. A. Nicula, revizor şcolar din Bălţi, d. I. 

Cazacu profesor la Seminarul Teologic din Edineţ şi N. Serdiunea institutor, Bălţi. conf. ANRM, F. 1217, inv.  1, 

d. 408, f. 11.  
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1. Seminarul Teologic din Edineţ jud. Hotin, 2. Şcoala de cântăreţi bisericeşti a 

mănăstirii Dobruja judeţul Soroca, 3. Şcoala de gospodărie sătească din mănăstirea Jabca 

judeţul Soroca, 4. Învăţământul religios, 5. Conferinţele duminicale, 6. Conferinţele 

subcerculare, 7. Conferinţele generale pastorale pe cercuri, 8.  Bibliotecile parohiale şi 

eparhială. 9. Sectele, 10. Ajutorarea studenţilor teologi şi a celor nevoiaşi.
45

  

Secţia economică,
46

 în hotărârea din 12 Mai 1930, acest consiliu era format din doi 

clerici şi patru mireni,
47

membrii acestei secţii se ocupau de buna desfăşurare a problemelor 

economice ale episcopiei,
48

 acest consiliu se conducea după toate legile şi dispoziţiile 

regulamenare. 

Pe lângă aceste secţii de ordin administrativ culturale mai existau şi forumurile 

judecătoreşti în cadrul episcopiei, de exemplu Consiliul spiritual eparhial.
49

 Acestea se 

ocupau de cercetarea cauzelor şi abaterilor dogmatice canonice a anumitor clerici.
50

 

Activitatea ierarhilor Hotinului nu s-au ocupat numai de zidirea de biserici, ci şi de 

împărtăşirea cuvântului lui Dumnezeu în cuprinsul eparhiei, prin reviste, ziare şi cărţi. Se 

merită de amintit că în cuprinsul acestei episcopii, cu purtarea de grijă a arhiereilor şi 

preoţilor slujitor,  s-au editat: Episcopia Hotinului- buletinul oficial al episcopiei (1925-

1940); începând cu data de 1 aprilie 1942, buletinul oficial al episcopiei a fost înlocuit cu 

revista Biserica Basarabeană – servea drept buletin eparhial în următoarea perioadă (1942-

1943), având o parte oficială şi una neoficială; Însemnări creştine – revistă ce avea un 

conţinut pastoral-misionar (1938-1940); Credinţa noastră – gazetă independentă ce 

cuprindea un bogat conţinut spiritual şi naţional.  La toate aceste ediţii eparhiale cu 

binecuvântarea şi stăruinţa episcopului Partenie, se mai adaugă apariţia la 4 august 1943, a 

unei noi tipărituri eparhiale, intitulată: Povăţuitorul creştinului- în această publicaţie cititorul 

putea afla povăţuiri şi îndemnuri, pentru viaţă aleasă aşa cum o vrea Biserica prin păstorii 

săi.
51

 Prin toate aceste tipărituri şi scrieri religioase, ierarhii scaunului vlădicesc al Hotinului, 

                                                 
45

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 408, f. 69. 
46

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 408, f. 11.  
47

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 408, f. 31. 
48

 Membrii acestei secţii erau: preotul Dimitrie Popovici, preotul Eusebiu Popovici ambii din oraşul Bălţi, d. 

Emauil Cately fost prefect de Bălţi, d. Ioan Ionescu deputat, d. Eufimie Popovici şi d. Nicon Valuţă, directorul 

liceului de băieţi din Bălţi. conf. ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 408, f. 11.  
49

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 408, f. 15. 
50

 Din acest consiliul făceau parte următorii membri: Preşedinte prot. Petre Gheorghian din Pravila jud. Soroca, 

pr. Vasile Rotaru din Sofia jud. Bălţi, pr. Gheorghe Jămăneanu din Cobâlne Soroca, pr. Teodor Filonov din 

Bălţi. conf. ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 408, f. 15. 
51

 Pr. B. Gr. Ch, Noua ofrandă a scrisului bisericesc din eparhia Hotinului,  , în Biserica Basarabeană, An. II, 

Nr. 7. p. 296. pp. 296-297. 
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doreau să readucă în sânul poporului creştin lumina credinţei şi a faptelor sfinte. În felul 

acesta ei deveneau, cu adevărat, urmaşii marelui cărturar al Hotinului Vlădica Amfilohie.    

   Unul dintre capitolele acestei lucrări, tratate cu lux de amănunte, descrie  importanţa 

misionară a mănăstirilor şi şcolilor teologice din cadrul acestei episcopii. Mănăstirile, loc de 

linişte şi rugăciune, sunt o mărturie a prezenţei lui Dumnezeu şi a slavei Lui.
52

 De slava 

prezenţei lui Dumnezeu se împărtăşeşte întreaga omenire sub diferite forme. Un mod 

deosebit de împărtăşire îl au şi îl trăiesc călugării, care urmează întru totul poruncile 

dumnezeieşti. Ei sunt prezenţa unei mărturii adevărate a trăirii şi urmării lui Hristos, prin 

ascultare şi rugăciune, însă locul dobândirii acestei trăiri este pentru călugări în mod deosebit 

mănăstirea. Pentru o episcopie mănăstirile sînt adevărate mijloace de mărturisire a credinţei 

şi misiune.  Episcopiile au nevoie în mod deosebit de mănăstiri şi şcoli pentru a-şi îndeplini 

rolul lor misionar şi cultural. De mănăstiri, deoarece în ele se roagă călugării şi prin această 

rugăciune lumea există,  de şcoli pentru că ele pregătesc adevăraţii slujitori ai acelei 

episcopii. Mănăstiri şi şcoli, rugăciune şi viaţă, cunoştinţe şi înţelepciune, toate acestea sunt 

necesare unei episcopii pentru îndeplinirea adevăratului rol misionar şi pastoral. Acest adevăr 

a fost recunoscut şi resimţit de episcopii slujitori ai episcopiei Hotinului, care prin grija şi 

sîrguinţa lor, în cuprinsul episcopiei, monahismul a cunoscut o amploare deosebită pentru 

acele timpuri. 

   Unul dintre capitolele descrise în această lucrare este cel în care este cercetat fenomenul 

sectar în cuprinsul Episcopiei Hotinului. Aceasta din punct de vedere teritorial-administrativ, 

era situată la graniţele de răsărit a regatului. Aceste teritorii au fost de-a lungul timpului 

supuse ocupaţiilor străine: cea austro-ungară şi rusească. Populaţia în cuprinsul acestor 

teritorii era profund religioasă, sentimentală şi tradiţionalistă. Până în secolul al XIX-lea fiinţa 

creştinilor din aceste teritorii nu a cunoscut dezbinări, rătăciri şi mişcări sectare. Ceea ce a 

motivat ca în secolul al XIX-lea să apară asemenea mişcări şi rătăciri în aceste teritorii, sunt 

perioadele de ocupaţie străină care au  denaturat credinţa autentică şi plămada neamului. 

Trebuie de menţionat că sectanţii se ivesc în satele populate de populaţie rusă şi de alte etnii, 

cum este de exemplu: Prodăneşti unde sînt ruteni, Floreşti unde sînt diferite etnii. Moldovenii 

adevăraţi sunt indiferenți la aceste mişcări, ei fiind mistici înclină spre inochentism.
53

 De 

aceea, în provinciile unde trăirea ortodoxismului nu mai era curat românească, terenul a fost 

                                                 
52

 Arhim. Emilianos Simonopetritul, Cateheze şi cuvântări, Ediţia a II-a, Trad. diac. Ioan I. Ică. jr., Edit. Deisis, 

Sibiu, 2001, p. 90. 
53

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 189, f. 42. 



 13 

mai favorabil şi sectele au prins rădăcini.
54

 Din cauza acestor perioade de ocupaţie străină, 

Basarabia a devenit dintre toate provinciile româneşti, cea mai frământată de chestiuni 

religioase.
55

 Datorită aşezării geografice a judeţelor ce făceau parte din cuprinsul episcopiei 

Hotinului, ele erau un loc potrivit pentru ca rătăcirile sectare să-şi poată răspândi învăţăturile 

şi să-şi poată face adepţi. Din această cauză, episcopia  Hotinului era cea mai bogată în 

secte.
56

 Unul dintre judeţele din cuprinsul episcopiei Hotinului, ce se afla mereu în calea 

cotropitorilor, era Judeţul Hotin, de aceea şi  era considerat ca unul dintre cele mai invadate 

de sectanţi.
57

 Numărul sectanţilor existenţi în aceste trei judeţe din cuprinsul episcopiei 

Hotinului era mare. Acest număr se datorează faptului că Basarabia era un teritoriu în care 

sectele pătrundeau din două părţi: din Apus - sectele ce proveneau din gândirea raţionalistă 

protestantă şi Răsărit - sectele ce proveneau din misticismul slavon. Pe lângă acestea, se 

merită de amintit că sectarii din eparhia Hotinului sînt mai mult produsul unei stări 

bolnăvicioase de fanatism decât al unor cunoştinţe religioase luminate.
58

  

   Din rândul sectelor neoprotestante ce au pătruns în Basarabia, identificăm: Baptiştii, 

Adventiştii, Nazarinenii, Studenţii de biblie (Mileniştii), Studiştii, Secerătorii, Penticostalii şi 

Evangheliştii. Sectele protestante raţionaliste au pătruns în Basarabia prin sectanţii veniţi din 

Ardealul care a fost stăpânit de unguri şi Bucovina ce a fost alipită de Imperiul Habsburgic 

(1775-1918). Aceşti propagandişti veniţi din Transilvania, aduceau literatură populară 

religioasă în spiritul sectorist în cantităţi extraordinar de mari, pe care o distribuie gratis.
59

 

Pe lângă curentul de sectari veniţi din Transilvania se merită de amintit şi de Primul Război 

Mondial, care a lăsat pe aceste teritorii un număr de ostaşi. Activitatea acestor secte 

neoprotestante se remarcau printr-o bună organizare internă, având o structură ierarhică 

perfectă,  un centru, fiind împărţite în teritorii, pe ,,câmpuri”, ,,congregaţii”, ,,secţii”. Sectele 

neo-protestante care au cunoscut drepturi şi libertăţi prin Constituţia din 1923 sunt: adventiştii 

de ziua a şaptea şi baptiştii.  

   Pe lângă sectele neoprotestante ce s-au ivit din cauzele enumerate mai sus, se merită de 

amintit că au existat şi anumite mişcări ce aveau un conservatism absurd,
60

 care s-au opus 
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 Arhiereul Grigorie Leu Botoşăneanu, Confesiuni şi secte, studiu istoric-misionar, Edit. Tipografia cărţilor 

bisericeşti, Bucureşti, 1929, p. 39. 
55
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Galaţi, 2008, p. 203. 
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 14 

învăţăturii Bisericii. Acestea sînt sectele misticismului slavon. Asemenea mişcări au avut ca 

izvor următoarele cauze: 

1. Pricina unor viziuni înşelătoare pe care le-a avut o persoană oarecare;  

2. Habotnicismul şi tradiţionalismul rigid; 

3. Reformele bisericii (de exemplu: schimbarea în administraţia Bisericii, îndreptarea 

calendarului). Toate acestea au stârnit o nemulţumire în rândul creştinilor din cauza 

pătrunderii catolicismului;  

4. Influenţa slavofilismului;  

5. Circulaţia literaturii apocrife. De multe ori aceste mişcări au alcătuit o literatură 

religioasă populară ce satisfăcea sufletul simplu al creştinilor de la sate (Epistole, 

Visul Maicii Domnului);  

6. Rezistenţa împotriva catolicismului şi protestantismului;  

7. Ignoranţa religioasă. 

    Basarabia scăpând de sub stăpânirea rusească era invadată de sectele misticismlui 

slavon.
61

 O cauză a răspândirii pe teritoriul Basarabiei a acestor mişcări mistice se datorează 

perioadei de subjugare rusească (1812-1918). La amplificarea mişcării a contribuit şi faptul că 

Rusia suferise înfrângere în războiul cu Japonia. Aceste circumstanţe au favorizat 

presentimentele apocaliptice, au trezit uimirea poporului simplu. Popoarele slave au fost 

Patria acestor mişcări mistice, deoarece erau predispuşi spre misticism, loc în care s-au 

cultivat aceste erezii.
62

  Sectele misticismului slavon care au pătruns în Basarabia, atât pe 

filieră politică cât şi pe filieră propagandistă, sînt următoarele: Lipovenii, Duhoborţii, 

Molocanii, Tolstoienii, Scapeţii şi Inochentiştii.
63

 Aceste mişcări mistice și religioase au găsit 

în Basarabia un teren parţial pregătit, cu o populaţie ce trăieşte în ea o formă mai mistică şi 

primitivă învăţătura Bisericii. La această stare de suflet a creştinilor se mai adaugă starea de 

habotnicie şi supunere loială faţă de învăţăturile acestor mişcări. Pe lângă mistica păgână a 

sectelor religioase ce a influenţat apariţia acestei secte se merită de amintit şi foametea 

duhovnicească a credincioşilor, ce aşteptau o reînviorare a bisericii şi a slujitorilor ei. Unele 

mişcări sectare, precum este inochentismul, au apărut chiar în rândul acestor creştini 

autohtoni. 

Activitatea misionară în cadrul unei episcopii, depinde de misionarii şi cercurile misionare 

existente în acea episcopie. Misionarul în cuprinsul acestei episcopii are un dublu scop: unul 

                                                 
61

 Arhiereul Grigorie L. Botoşaneanu, Biserica Ortodoxă română şi Celelalte confesiuni, Profilul Romano-
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de predicare cu timp şi fără timp, învăţând, mustrând şi un al doilea scop este cel de 

combatere a sectanţilor şi readucerii în sânul Bisericii a celor rătăciţi. Misionarii s-au 

confruntat cu indiferentismul religios şi chiar fanatismul „sectanţilor”. Mediul spiritual în 

localităţile afectate de „secte” era descris astfel: „Starea necredinţei este o stare anormală, 

bolnăvicioasă, patologică”. Pe lângă faptul că fiecare preot este un misionar în parohia sa, 

activitatea lui nu poate fi separată de activitatea misionară a episcopiei, ce rânduieşte preoţi 

misionari în cuprinsul fiecărui protopopiat. Pentru îndeplinirea misiunii în cuprinsul 

episcopiei, episcopul Visarion a înfiinţat un fond misionar. El era alimentat din următoarele 

surse:  

  a. Cotizaţia de la eforie; 

  b. Cheta de la biserici; 

  c. Procente stabilite de la veniturile bisericilor; 

  d. Cheta de la clerici; 

  e. De la vânzarea literaturii misionare.
64

 

  Episcopul Visarion, văzând existenţa numărului mare de sectanţi în cuprinsul 

episcopiei sale, a socotit de cuviinţă de a întemeia un Congres misionar.  Existenţa unui 

asemenea Congres era binevenit pentru ca preoţii să-şi poată îndeplini activitatea misionară în 

cuprinsul parohiei şi episcopiei.  Acest Congres era alcătuit de preoţii cu studii şi cei ce aveau 

o experienţă bogată în activitatea lor, deoarece misiunea presupune zel, convingere şi 

activitate până la jertfă. Despre rolul şi necesitatea unei comisii misionare şi despre 

completarea numărului de misionari în cadrul Episcopiei Hotinului s-a discutat la Congresul 

eparhial din data de 24 iulie, 5 august 1924.
65

   

    Formându-se acest Congres misionar în cuprinsul episcopiei, el îşi propunea următorul 

plan de activitate: 

   1. Comitetul misionarilor se înfiinţează independent în partea sa misionară şi culturală, iar 

în partea sa materială va intra în înţelegere cu ,,Frăţimea Naşterii lui Hristos”. Comitetul va 

fi în strânsă legătură  cu Frăţimea Naşterii lui Hristos, ca filială a ei. 

 2. Numărul misionarilor eparhiali se stabileşte la 2, care a fost primit prin vot unanim. S-a 

pus la vot şi numărul de 4 misionari, dar s-a respins. 

3. În posturile de misionari eparhiali se primesc preoţi fără parohie. 

4. Suma salariului pentru preoţii misionari  a fost de 7000 lunar. 

                                                 
64

  Pr. Ioan Cerneavschi, Fondul misionar, în Episcopia Hotinului, Anul IV, Nr. 11-12 (1927),  p. 139.  
65

 ***, Procesul – verbal Nr. 2. din 6 august, 1924, în Lucrările congresului al doilea eparhial al Episcopiei 

Hotinului, 6 – 11 august 1924, Tipografia Eparhială, Chişinău, 1924, p. 4. 
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5. Misionarii eparhiali trebuie să frecventeze parohiile cele molipsite de sectarism cât mai 

des şi regulat, iar celelalte parohii, despre care nu au informaţii precise, se vor vizita numai 

după chemarea parohilor şi în baza ordinelor episcopului şi autorităţilor bisericeşti. 

6. Misionarii sunt obligaţi a scrie şi a trimite la comitet cel puţin câte două broşuri pe an, cu 

un material corespunzător cerinţelor vieţii religioase pentru popor. 

7. Comitetul misionar se va îngriji despre aranjarea lecţiilor publice, de persoane demne, 

odată sau două ori pe an, în reşedinţa fiecărui judeţ. 

8. Salariul misionarilor eparhiali se vor achita din izvoarele comune ale Bisericii 

basarabene.
66

   

    Acest plan de activitate misionară era binevenit pentru ca episcopia să-şi poată 

îndeplini rolul ei misionar. Episcopul Tit zicea că lucrarea misionară în parohie trebuie 

dezvoltată pe plan de apărare, pe plan de conservare şi desăvârşire.
67

 El prevedea o 

colaborare cu Frăţia Misionară din Chişinău, cu ajutorul căreia puteau să dezvolte un 

misionarism activ în întreaga Basarabie. Misionarii erau adevăraţii propovăduitori ai 

Evangheliei, ei intrau în contact cu toate categoriile de persoane sociale din cuprinsul 

episcopiei. În felul acesta, datoria preotului misionar a devenit un serviciu de sacrificiu.
68

 

Fiecare cerc de parohii avea misionarii lui ce au desfăşurat o activitate misionară foarte 

importantă. Episcopii episcopiei Hotinului militau pentru ca misionarii episcopiei  să fie în 

mare parte tineri pentru că tinerii au:  

a. Putere de muncă. 

b. Rezonanţă sufletească. 

c. Sensibilitate pronunţată.
69

 

Acestea erau socotite adevăratele calităţi misionare pe care trebuiau să le aibă un preot 

misionar. Puterea de muncă să-i trezească entuziasmul. Dragostea de Dumnezeu şi Biserică 

erau puterile ce trezeau în preot entuziasmul misionar. Rezonanţa sufletească pentru un 

misionar este forţa de atragere şi convingere, iar sensibilitatea pronunţată îl transformă pe 

preotul misionar într-un om al compătimirii şi jertfirii. La toate aceste calităţi se mai poate de 

adăugat viaţa morală şi cultura preotului misionar. Având toate aceste calităţi, misionarii îşi 

puteau îndeplini cu responsabilitate şi credinţă, misiunea lor. Ei aveau rolul de a vizita 
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parohiile şi de a organiza ore de catehizare a creştinilor. Pe lângă vizitele misionare făcute în 

cuprinsul satelor şi oraşelor din episcopie, ei trebuiau să scrie şi să tipărească foi misionare 

pentru creştini, pe care le trimeteau prin parohii. Foile misionare tipărite de misionarii 

eparhiali răspundeau  la întrebările credincioşilor din parohiile în care erau trimise. Preoţii 

misionari din oraşul Bălţi, pentru a uşura activitatea misionară au înfiinţat o Şcoală biblică 

misionară în oraşul Bălţi pentru a-i uni laolaltă pe acei cu tragere  de inimă pentru Hristos şi 

Biserică.
70

 Activitatea acestei şcoli era sub directa supraveghere a preoţilor misionari. În 

cadrul acestei şcoli, se făceau cursuri de catehizare a creştinilor. La aceste cursuri catehetice, 

creştinii puteau adresa preotului misionar întrebările pe care îi interesa pentru care primeau 

răspunsuri.   

Cercetând cauzele care au determinat pătrunderea învăţăturii greşite ale sectanţilor în 

parohiile din cuprinsul episcopiei Hotinului, vedem că episcopii şi preoţii slujitori în cadrul 

acestei episcopii nu au rămas liniştiţi de creşterea numărului de sectanţi în această episcopie. 

Prin mijloacele misionare prezentate, episcopii şi preoţii au dus o activitate misionară foarte 

importantă, descoperindu-le credinţa cea adevărată şi convingându-i pe unii creştini rătăciţi să 

revină în sânul Bisericii celei adevărate. Mijloacele misionare au fost unele din cele mai 

eficiente pentru timpul de atunci. Convertirea anumitor rătăciţi a fost determinată tot de 

anumite cauze şi motive ce i-a determinat să se lepede de învăţătura mincinoasă a sectanţilor 

şi să revină în sânul Bisericii.  

    Cauzele care i-au determinat pe aceşti sectanţi să revină în sânul Bisericii celei 

adevărate au fost următoarele: 

1. Învăţătura sectară, baptistă ce are drept fundament numai şi numai minciuna şi 

escrocheria.
71

  

2. Convingerea că,  într-adevăr, una este adevărata credinţă, care se găseşte în Biserica 

Ortodoxă şi în afară de această Biserică nu e cu putinţă omului de a dobândi 

mântuire.
72

 

3. Recunoaşterea, rătăcirea  doctrinei adventiste şi că numai Biserica Ortodoxă este 

singura nefalsificatoare.
73

 

4. Zeciuiala strânsă pe nedrept de către liderii religioşi de la membrii adunărilor, cum este 

cazul păstorului baptist din Catranâc  A. Melniciuc, care are şi un salariu foarte mare, 
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plus banii pe care îi strânge pentru diferite societăţi, dar pe care îi întrebuinţează 

personal.
74

     

    Acestea sunt cauzele ce i-au determinat pe mulţi dintre sectari de a reveni la credinţa 

cea dreaptă. Dacă trecerile la sectari au fost determinate de anumite cauze materiale și sociale, 

vedem că revenirea în sânul Bisericii este determinată de neliniştea sufletească şi lipsa de 

credinţă adevărată.  

   Activitatea misionară a preoţilor din episcopia Hotinului a fost desfăşurată şi în Misiunea 

din Transnistria, aceştia au fost în număr de 85 alături de Episcopul Partenie..
75

 Preoţii trimişi 

ai episcopiei Hotinului în această misiune şi-au desfăşurat activitatea pastorală în judeţul 

Iugastru din Transnistria, ce are ca capitală oraşul Iampol. Acest oraş este situat pe malul 

stâng al Nistrului la vre-o 10 km spre Nord de oraşul Soroca. Situaţia locaşurilor bisericeşti în 

acest judeţ era tristă, se găseau prea puţine biserici în care se putea săvârşi Sf. Liturghie sau 

alte slujbe bisericeşti. În asemenea caz, în majoritatea satelor s-a amenajat un altar provizoriu 

unde creştinii primeau mângâieri sufleteşti de la preoţii rânduiţi. S-au alcătuit coruri 

bisericeşti ce înălţau rugăciuni către Dumnezeu, în care creştinii îşi mărturiseau suspinul lor. 

Printre preoţii ce au participat la această misiune se merită de amintit pe preotul B. Ch. din 

parohia Pravila, judeţul Soroca. Pe lângă activitatea preoţilor plecaţi în această misiune, la fel 

şi cei rămaşi în parohiile lor, au participat la această misiune cu un ajutor material din partea 

credincioşilor din parohiile lor. În asemenea caz, se merită de amintit misiunea preoţilor din 

cuprinsul protopopiatului III Hotin, care a donat protopopiatului Moghilău – Transnistria 

patru rânduri de veşminte.
76

  

    Venirea acestor misionari în această perioadă de iarnă a avut un scop anume declarat 

răspicat: Să aducă mângâiere sufletească credincioşilor în timpul Sfintelor Sărbători ale 

Crăciunului.
77

 Aceşti misionari erau asemănaţi în presa vremii cu îngerii care Îl slăveau pe 

Hristos în noaptea naşterii Sale sau cu magii de la Răsărit care au venit să se închine 

Împăratului nou născut, aducând acestui popor o nouă veste, a dezrobirii sale de sub hidoasa 

fiară comunist-atee.  

Alături de activitatea misionară desfîăurată în timp de pace şi linişte, se merită de 

amintit şi situaţia politică şi religioasă din perioada 1940-1944, care a stârnit o mare 
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nemulţumire în inimile şi sufletele preoţilor şi credincioşilor. Această stăpânire fără 

Dumnezeu i-a ţinut pe preoţii şi credincioşii din aceste ţinuturi într-o permanentă vinere a 

patimilor.
78

 În această stare de pătimire sufletească şi morală, autorităţile bolşevice au întărit 

presiunile asupra preoţilor şi credincioşilor. Unii preoţi şi credincioşi au fost deportaţi în 

Siberia Rusiei. Toate satele din Basarabia au fost supuse valurilor de deportări. În iarna anului 

1940 arestările şi represiunile au cunoscut o amploare deosebită. Cei deportaţi aveau 

următoarele obligațiuni: 

a. Deportatul trebuia să aibă o poziţie socială bună; 

b. Să fi făcut parte dintr-un partid naţionalist românesc;  

c. Să fi avut o bună situaţie materială; 

d. Să fi fost intelectual. 

   Fără drept de apel, sentinţele erau aplicate în termen de câteva zile. În baza unor 

mărturii false, (calomnii) sau chiar a unor păreri şi cuvinte greşite, oamenii erau imediat 

arestaţi. Motivele deportărilor erau invocate la nivel de stat: colaboraţionalismul cu ,,ocupanţii 

români”, ,,chiaburi” și ,,motive religioase.” Numărul preoţilor deportaţi din cuprinsul 

Episcopiei Hotinului este de 17 preoţi şi 28 de cântăreţi:
79

 din judeţul Bălţi au fost deportaţi 7 

preoţi şi 15 cântăreţi, din judeţul Hotin 2 preoţi şi 6 cântăreţi, din judeţul Soroca au fost 

deportaţi 8 preoţi şi 7 cântăreţi.
80

 Aceştia fiind puşi la un regim strict de muncă silnică, la 

tăierea pădurilor în timpul iernilor când temperatura ajungea la 50-60 grade de ger, 

îngheţându-le trupurile, erau puşi în mine la extragerea cărbunilor şi a altor zăcăminte. Alături 

de preoţii deportaţi, în anul 1941 au mai fost deportaţi în judeţul Băţi 1.162 capi de familie şi 

3.537 membri de familie,
81

 iar din  judeţul Soroca au fost deportaţi 662 capi de familie şi 

1.874 membri ai familiilor.
82

 Deportarea preoţilor şi credincioşilor din Basarabia este descrisă 

de către  E. Chersnovschi din oraşul Soroca, deportată în anul 1941 în felul următor: ţin minte 

o gloată de soldaţi, strigăte, ţipete, îmbulzeală şi vagonul ticsit cu oameni pierduţi şi 

chinuiţi… culcaţi cu toţii claie peste grămadă, agăţându-se fiecare de catrafusele sale, femei, 

bărbaţi, copii în vagonul de vite…, în minte mi se perindă şiruri de oameni dintre cei mai 

diferiţi…- mici funcţionari, prăvăliaşi, prostituate, învăţători, pe care-i unea un singur lucru: 

nimeni nu-şi dădea seama ce se întâmplă, plângeau cu toţii de frică şi disperare… La 15 

iunie, după un control amănunţit, iarăşi ne-au numărat şi… pe neaşteptate trenul s-a urnit 
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din loc. Nu eram deprinşi cu vagoanele de marfă, am căzut jos care încotro. De prin toate 

vagoanele răzbăteau plânsete şi tânguiri: femeile boceau ca la mort. Ne era de mirare: îşi 

luau rămas-bun de la pământul natal, de la Basarabia… Aceşti nenorociţi, care nu înţelegeau 

pentru ce păcat îi lovise o pedeapsă atât de straşnică, erau smulşi din mediul lor obişnuit, 

pierzând tot ce-au adunat cu atâta greu ani şi ani la rând… au urmat două trei săptămâni de 

drum. Eşalonul nostru se oprea în afara staţiilor. Vagoanele rămâneau tot timpul închise. În 

timpul opririlor nu ni se permitea să ne uităm pe ferestruici. Ni se aducea ba o căldare de 

ciorbă proastă, ba una cu apă, ba pâine. La întrebări nu ni se răspundea. Plângerile, ca de 

exemplu, dar și rugămintea de a ni se acorda ajutor medical, nu erau ascultate.
83

 

 Provincia românească Basarabia a trecut prin trei perioade de răstignire 

mărturisitoare, trei perioade de deportări cutremurătoare care au avut loc în următorii ani: 

primul an de deportări este anul 1941 în care au fost deportaţi 3.901 de persoane, al doilea 

anul a fost 1949, în care au fost deportate un număr de 8.827 persoane şi al treilea an de 

deportări este anul 1951 în care au fost deportaţi un număr de 1.500 de persoane.
84

 Pe lângă 

numărul de vagoane pline de populaţie nevinovată, se merită de amintit, că au fost deportaţi şi 

un număr de persoane din satele aflate sub jurisdicţia episcopiei Hotinului. În acest prim val 

de deportaţi din staţia de tren Ungheni au pornit 48 de vagoane, din gara de tren Ocniţa au 

pornit 83 de vagoane, din gara de tren a oraşului Bălţi au pornit 133 de vagoane şi din gara 

Floreşti - 73 de vagoane.
85

 Toate aceste persoane, care reprezentau elita culturală şi religioasă 

a Basarabiei, au trăit o continuă robie babilonică, din care unii nu s-au mai întors. Întreaga 

Basarabie a fost transformată într-o mare gară de trenuri pline de lacrimi.
86

 Unii au murit pe 

cale, de foame, boli şi frig, alţii au fost împuşcaţi de către ostaşii ruşi, alţii au murit sleiţi fiind 

de puteri mergând pe drum, unii au fost schingiuiţi, omorâţi şi înnecaţi. Istoria ne descoperă 

adevăruri cutremurătoare referitoare la mulţimea jertfelor şi a fărădelegilor pe care le-au avut 

de suportat slujitorii Bisericii Ortodoxe.           

    Pe lângă preoţii şi creştinii deportaţi în Siberia, se merită de amintit şi pe cei ce au 

aflat un loc de refugiu şi linişte la românii de peste Prut. Fiind luaţi prin surprindere, 

autorităţile civile şi bisericeşti n-au putut organiza evacuarea persoanelor şi a bunurilor 

acestor instituţii. Credincioşii şi preoţii au fost puşi în situaţia de a părăsi casele, averile şi 

toate bunurile, luând drumul pribegii. La fel a păţit şi preotul Gheorghe Gematan, din satul 
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Elisaveta judeţul Bălţi, numit de pe data de 1 februarie 1930.
87

 Preotul, vorbind despre 

această refugiere, face următoarea mărturisire: Pe 28 iunie, pe când mă pregăteam să plec la 

slujbă, pe la orele 17.00 am văzut pe strada Soroca-Bălţi tancuri ruseşti şi la aproximativ o 

oră, le vre-o sută de avioane ruseşti au împânzit cerul deasupra Bălţilor şi satului. M-am 

întors acasă şi luându-mi familia, am pornit pe jos spre Ştefăneşti. Când am părăsit satul 

oamenii plângeau că ruşii îi ocupa. M-au oprit să-mi facă percheziţie, deşi enoriaşii mei s-au 

opus. Oricum, am părăsit parohia fără hrană, fără cai, fără a-mi lua ceva bani.
88

 Unicul loc 

de refugiu îl afla doar la românii de peste Prut. Cei refugiaţi s-au împărţit pe tot întinsul Ţării, 

ducând cu ei cucernicia şi evlavia basarabeană, încoronată fiind cu frumuseţea slujbelor 

bisericeşti.  În Rusia şi Ucraina nu puteau să meargă deoarece fiara cumplită a ateismului s-a 

născut în aceste teritorii, nevoiţi fiind chiar şi unii ruşi să se refugieze în România. Se merită 

de amintit aici pe Mitropolitul Nicolae al Rostovului, împreună cu duhovnicul său Ivan 

Culâghin, clerici şi mireni au venit în anul 1943 în România. El a fost primit la mănăstirea 

Antim din Bucureşti, unde a fost şi un îndrumător spiritual al mişcării spirituale Rugul-

Aprins. Nefiind respectată înţelegerea cea de trei zile, puţini au reuşit să treacă de cealaltă 

parte a Prutului. La venirea trupelor ruse pe teritoriul Basarabiei în episcopia Hotinului, 

slujeau 493 preoţi şi 440 de cântăreţi. Dar din cauza persecuţiilor ce le-au avut de suferit din 

cauza armatei bolşevice, numărul preoţilor şi cântăreţilor refugiaţi ce au reuşit să se refugieze 

în România din cuprinsul episcopiei Hotinului este următorul: din judeţul Bălţi au fost 

refugiaţi 94 de preoţi şi 7 cântăreţi, din judeţul Hotin au fost refugiaţi 71 de preoţi şi 6 

cântăreţi, din judeţul Soroca au fost refugiaţi 72 de preoţi şi 12 cântăreţi.
89

  

    Dacă pentru unii preoţi şi credincioşii din cuprinsul episcopiei Hotinului, locul de 

refugiu a fost teritoriul de cealaltă parte a Prutului, pentru unii ţara de refugiu a fost 

Germania. Sosiţi în România, preoţii şi credincioşii Basarabeni, au fost întâmpinaţi de către 

populaţia română şi autorităţi cu durere în suflet pentru cele întâmplate. Unii fiind luaţi de a 

petrece un timp în familia şi casele lor.  

   Acestea sunt punctele cele mai importante din activitatea misionară a episcopiei Hotinului, 

care timp de secole cunoaşte o activitate rodnică şi mântuitoare. Sunt şi multe altele teme 

frumose legate de această episcopie ce merită a fi cercetate şi scoase la lumină. 
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