IERARHII
EPARHIEI CHI IN ULUI
1813 – 2013

întregii Moldove

Mitropolitul Gavriil

Mitropolitul Gavriil
(Bănulescu-Bodoni Grigorie) s-a născut
în 1746 în oraşul Bistriţa, Transilvania. Studii
teologice a făcut la Academia duhovnicească
din Kiev, la şcolile greceşti din Patmos, Smirna
şi la mănăstirea Vatoped.
În perioada 1781-1782 este profesor de limbă
greacă, ieromonah şi predicator la catedrala
mitropolitană din Iaşi, iar între anii 1782 și
1784 este profesor al seminarului din Poltava,
între anii 1786-1791 – rector al Seminarului
din Poltava.
La 26 decembrie 1791 este hirotonit ca
episcop–vicar de Akkerman şi Bender, între
1793-1799 este mitropolit al Poltavei, iar între
anii 1799-1803 – mitropolit al Kievului. În
anul 1801 numit membru al Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Ruse. S-a pensionat în
1803, stabilindu-se la Odesa. La 27 martie
1808, devine exarh al Bisericii din Moldova
şi Țara Românească. La 21 august 1813 ţarul
Rusiei l-a numit în fruntea noii Arhiepiscopii a
Chişinăului şi Hotinului, cu sediul în Chişinău.
A deschis Seminarul Teologic şi Tipografia
eparhială în Chişinău. A tipărit mai multe
cărţi de cult şi teologie, a lucrat pentru buna
desfăşurare a vieţii bisericeşti.

21.08.1813 - 30.03.1821

La 30 martie/11 aprilie 1821 trece la cele
veşnice şi este înmormântat în partea sudică
a bisericii “Adormirea Maicii Domnului” din
mănăstirea Căpriana.

Arhiepiscopul Dimitrie
(Sulima Daniel) s-a născut în 1772, în
Ucraina.

Arhiepiscopul
Dimitrie

În 1811 a fost hirotonit episcop vicar de
Tighina și Akkerman, iar în anul 1821 a fost
numit arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului.
Arhiepiscopul Dimitrie personal traducea
în limba română cărţi şi explicaţii în
problemele credinţei, pe care le tipărea
în tipografia eparhială. A fost un luptător
consecvent cu sectarii și predicator
excepțional.
În timpul păstoriei sale a luat o serie de
măsuri în vederea unei mai bune lucrări în
aşezămintele monahale, introducând în 1830
viața de obşte în toate mănăstirile şi schiturile
din Basarabia, a dat numeroase dispoziţii
preoţilor să rostească predici şi cateheze, în
cadrul Sfintei Liturghii. Efectuează o serie
de reforme: Dicasteria este transformată în
Consistoriu bisericesc. Noua unitate avea
atribuţii administrative, judecătoreşti și de
control. Protopopiatele au fost înlocuite
cu 8 protoierii, după numărul ţinuturilor
din regiune. În perioada anilor 1832-1836
arhiepiscopul Dimitrie a construit Catedrala
“Naşterea Domnului” din Chişinău.

18.06.1821 - 04.08.1844

A decedat la 4 august 1844, la Chişinău
şi a fost înmormântat în partea dreaptă a
Catedralei mitropolitane, a cărei construcţie
a realizat-o.

Arhiepiscopul
Irinarh

Arhiepiscopul Irinarh
(Popov Iacob) s-a născut în anul 1790,
în s. Dolgoe, reg. Kursk. Studii teologice
la seminarul din Kursk și Academia din
Sankt-Petersburg. Ulterior devine inspector
al seminarului din Oreol și obține gradul
de magistru în teologie. Deservește misiuni
ortodoxe din Milano, Florența, Roma și
Atena. Decorat cu ordinul ”Sf. Kneaz
Vladimir”, gr. III. Slujește ca arhiereu în
eparhia de Starițk – vicariatul de Tver,
eparhia de Riga – vicariatul de Pskov,
eparhia de Ostrogoj – vicariatul de Voronej
și eparhia de Vologda
La 12 noiembrie 1844 vine la conducerea
eparhiei de Chișinău și Hotin. În timpul
păstoriei lui s-a desfășurat organizarea
Bisericii din Basarabia după sistemul rusesc.
La sfârsitul păstoriei lui în 1858 în eparhie
erau 565 de biserici de mir, dintre care 314
din piatră și 551 din lemn, la care se mai
adauga 36 de paraclise si 34 de biserici în
21 de mănăstiri, care erau pe atunci.În anul
1858 a apărut publicația oficială “Vestitorul
eparhiei Chisinaului si Hotinului”, cu text
paralel român si rus. În timpul păstoriei lui
au fost retrocedate Moldovei 94 de biserici,
care au fost cuprinse în noua eparhie
româneasca a Dunarei de Jos, cu scaunul
episcopal la Ismail.

12.11.1844 - 17.03.1858

În martie 1858 arhiepiscopul Irinarh se
retrage de la conducerea eparhiei, fiind numit
mai apoi arhiepiscop de Kameneț-Podolsk,
dar mai târziu - arhiepiscop de Reazan. A
decedat la data de 25 septembrie 1877 şi este
înmormântat la mănăstirea “Sf. Treime” din
or. Reazani.

Arhiepiscopul Antonie
(Şocotov Alexei) s-a născut la 1799 în or.
Izium, reg. Harkov.

Arhiepiscopul
Antonie

Absolveşte Școala duhovnicească din
Harcov și Academia Teologică din Kiev cu
grad de magistru.
La 20 decembrie 1825 este transferat la
Academia duhovnicească din Kiev. La 30
noiembrie 1829 este hirotonit preot.
8 aprilie 1831- numit profesor la Academia
Kieveană.
Rămînînd văduv, la 7 aprilie 1834 s-a
călugărit; în acelaşi an, în august este numit
inspector la Academia Teologică din Kiev.
La 14 iunie 1836 devine arhimandrit, la 23
iunie este numit rector la Seminarul teologic
din or. Poltava. Din 23 iunie 1841 – rector
al Seminarului din Pskov şi administrator la
mănăstirea din or. Eliazarov. Din 24 ianuarie
1845 – stareţ la mănăstirea Pskovo-Pecerska.
La 2 aprilie 1850 - hirotonit episcop de
Volsk, vicar al Eparhiei de Saratov.
Din 17 martie 1858 – episcop al
Chişinăului. În această calitate a depus un
efort deosebit pentru înbunătățirea vieții
bisericești din Basarabia, a patronat și a
deschis mai multe instituții de învățământ
teologic și de cultură generală, printre care şi
Şcoala spirituală de fete din Chişinău.

17.03.1858 - 13.03.1871

Se stinge din viaţă la 13 martie 1871, fiind
înmormântat în incinta bisericii ”Înălțarea Sf.
Cruci” de pe lângă reședința Arhiepiscopiei
de Chișinău.

Arhiepiscopul Pavel
(Lebedev Petru) s-a născut la 12

decembrie 1827 în regiunea Tveri.

Arhiepiscopul
Pavel

În 1843, după absolvirea seminarului din
Tveri a fost admis la Academia Teologică din
Sankt-Petersburg.
În 1853 absolvește academia şi la 28 iunie
devine călugăr, la 5 iulie hirotonit diacon,
la 26 septembrie - ieromonah. La 29 aprile
1855 obţine titlul de magistru în teologie.
La 6 noiembrie 1857 este numit inspector
la Seminarul din Sankt-Petersburg. La 14
septembrie 1858 este avansat în treapta de
arhimandrit. La 15 octombrie 1859 – inspector
al Academiei din Sankt-Petersburg. Din 20
decembrie 1866 – rector al Seminarului din
Sankt-Petersburg. La 8 septembrie 1868
hirotonisit episcop de Vîborg, vicar al a
eparhiei din Sankt-Petersburg. Din 29 august
1869 - episcop de Ladoga.
La 23 iunie 1871 – episcop de Chișinău
și Hotin. La 1 aprilie 1879 ridicat la rang de
arhiepiscop. Sub conducerea sa, toți clericii
au fost impuși să slujescă doar în limba rusă,
la fel au fost scoase din circulație cărțile de
cult scrise în limba română.

23.06.1871 - 16.07.1882

Din 29 septembrie 1887 – Arhiepiscop de
Kazan şi Sviazsk.
S-a stins din viață la 23 aprilie 1892 și este
înmormîntat în or. Kazani.

Arhiepiscopul Serghie
(Leapidevschi Nicolae) s-a născut la 9
mai 1820 în or. Tula.

Arhiepiscopul
Serghie

Îşi face studiile la Seminarul din Tula și
Academia Teologică din Moscova. La 24
iunie devine călugăr, la 20 iulie – ierodiacon,
la 6 august acelaşi an e hirotonit ieromonah.
La 25 octombrie 1845 devine magistru în
teologie. În anul 1848 este numit inspector
al Academiei Teologice din Moscova, iar
din anul 1857 devine rector al acestei școli
teologice.
La 18 aprilie 1858 - stareţul mănăstirii
Vysokopetrovsk şi din 8 august 1859 –
stareţ la mănăstirea Zaikonospassk, toate
din Moscova. La 1 ianuarie 1861 - hirotonit
episcop de Kursk şi Belgorod. La 11
ianuarie 1880 – arhiepiscop de Kazani şi
Sviazhsky.
La 21 august 1882 – arhiepiscop de
Chişinău și Hotin.
A fost ales membru de onoare al
Academiei Teologice din Kazani și cea
din Moscova.
La 15 mai 1893 – Membru al Sfântului
Sinod. La 9 august 1893 devine mitropolit
de Мoscova şi Kolomensk.

21.08.1882 - 12.01.1891

Se stinge din viaţă la 11 febtuarie 1898
în Sankt-Petersburg, înmormântat în cripta
Catedralei ”Adormirea Maicii Domnului”a
Lavrei ”Sf. Treime”.

Arhiepiscopul
Isaachie

Arhiepiscopul Isaachie
(Polojenski Ioan) s-a născut la 23 ianuarie
1828 într-o familie de preot din eparhia
Sankt-Petersburgului.În 1849 absolveşte
Seminarul Teologic din Sankt - Petersburg şi
este admis la Academia Teologică din SanktPetersburg. Fiind student, la 14 septembrie
1851 se călugăreşte.
Absolveşte Academia în 1853 cu grad
de magistru în teologie şi este numit
supraveghetor al Şcolii teologice din
Borovici. Supraveghetor al şcolii din
Belooziorsc și profesor la Seminarul din
Novgorod. La 14 martie 1858 este avanstat în
treapta de arhimandrit şi desemnat inspector
la Seminarul Teologic din Stavropol. Din 1
mai 1863 — rector la Seminarul Teologic din
Caucaz. La 9 mai 1871 - hirotonit episcop de
Mozdok, vicar a eparhiei din Kaukaz. La 30
mai1881 — episcop de Enisei şi Krasnoiarsk.
La 8 martie 1886 — episcop de Tomsk şi
Semipalatinsk.
La 12 ianuarie 1891 — episcop de
Chişinău şi Hotin. Toate slujbele divine
episcopul Isaachie le oficia cu o deosebită
faimă, fapt pentru care a fost mult iubit și
stimat de clerici și credincioși.

12.01.1891 - 21.11.1892

La 21 noiembrie 1892 este numit episcop
de Astrahani şi Enotaevsk, dar din cauza
bolii grave nu a intrat în exerciţiul funcţiei,
la 19 decembrie a fost pensionat cu ședere la
mănăstirea Hârbovăț.
Din 1893 se retrage la mănăstirea Tihvinsk
(Novgorod), unde se stinge din viaţă la 11
mai 1894.

Arhiepiscopul Neofit
(Nevodcicov Nicolae) s-a născut în 1819 la
Sankt-Petersburg.

Arhiepiscopul
Neofit

Instruirea iniţială o primeşte la Seminarul
Teologic din Ecaterinoslav. În 1844 absolveşte
Academia Teologică din Moscova cu titlul de
doctor în teologie.
Din 1844 pînă la 1850 a fost secretar a lui
Alexandru Scarlat Sturza. Din 1 noiembrie
1850 — profesor la Seminarul din Chişinău.
La 18 mai 1858 - hirotonit preot şi desemnat
profesor de drept la orfelinatul din Odesa. În
1861 — profesor la Seminarul Teologic din
Odesa. La 15 decembrie 1864 — inspector
la Seminarul Teologic din Herson. În 1868
— profesor de drept la şcoala de comerţ şi
Gimnaziul nr. 2 din Odesa.
La 17 mai 1880 se călugăreşte şi la 25 mai
este avansat în treapta de arhimandrit.
La 10 august 1880 - hirotonit episcop de
Elisavetgrad, vicar al eparhiei de Herson.
La 6 august 1883 — episcop de Taşkent şi
Turkestan. După cutremurul din 1887 s-a
ocupat de reconstrucţia bisericilor care au fost
distruse.

21.11.1892 - 26.01.1898

La 21 noiembrie 1892 devine arhiepiscop
al Chişinăului şi Hotinului. S-a manifestat ca
un arhiereu modest și râvnitor. La 26 ianuarie
1898 este concediat. Se stinge din viaţă la 10
martie 1910.

Arhiepiscopul Iacob
(Piatnițki Ioan) s-a născut la 22
septembrie 1844, în s. Brâni, reg. Kaluga.

Arhiepiscopul
Iacob

Absolveşte Seminarul din Kaluga, şi
Academia Teologică din Moscova. În
1872 – administrator la şcoala teologică
din Meshchovsk a eparhiei Kaluga. La 16
octombrie 1873 – profesor la Seminarul din
Vifansk. La 6 noiembrie 1878 primeşte grad
de magistru în teologie. La 12 august 1886
se călugăreşte. La 17 august este hirotonit
preot. La 1 octombrie este avansat în rang de
arhimandrit şi desemnat rector la Seminarul
teologic din Vifansk.
La 28 aprilie 1891 - hirotonit în rang
de episcop de Balakhna, vicar al eparhiei
Nijegorodsk. La 29 septembrie 1892 episcop de Uman, iar la 16 ianuarie 1893
– episcop de Cigirinsky, ambele vicariate
ale eparhiei de Kiev.La 26 ianuarie 1898 –
episcop al Chişinăului şi Hotinului.
La 12 august 1904 – arhiepiscop de
Iaroslav şi Rostov. La 25 ianuarie 1907 –
arhiepiscop de Simbirsk şi Syzran. La 10
decembrie 1910 – arhiepiscop de Kazani şi
Sviazhsk. Membru de onoare a Academiei
Teologice din Moscova, Kiev şi Kazan. A
laut parte la Sinodul din 1917, unde a fost
desemnat Mitropolit de Kazan şi Sviazhsk.
După închiderea Catedralei din Kazan,
părăseşte orașul și trece cu traiul în Ircutsk.

26.01.1898 - 12.08.1904

Se stinge din viaţă în 1922 în Tomsk după
o intervenţie chirurgicală complicată. Locul
înhumării nu se cunoaşte.

Episcopul Vladimir
(Sinikovski Filaret) s-a născut în anul
1845, loc. Kahovka, reg. Dnepropetrovsk.

Episcopul Vladimir

După absolvirea Seminarului de la
Herson deține funcția de preot misionar în
Altai și Kirghizia. În anul 1891 hirotonit
episcop de Biysk, vicar al eparhiei de Tomsk.
Din 1893 episcop de Vladikaukaz și Mozdok.
Aici organizează foarte fructuos activitatea
educațională și catehetică, deschizând un
seminar și numeroase școlii primare, în care
făceau studii 4000 de oameni.
Din 12 august 1904 – episcop de
Chișinău și Hotin. În legătura cu starea
sănătății agravată a episcopului Vladimir,
eparhia de Chișinău a fost în mare parte
condusă de către episcopul vicar de
Akkerman Nikodim (Krotkov).
Peste patru ani este transferat în eparhia
de Don și Novocerkask. În anul 1914 este
concediat, din propria dorință, cu dreptul de
a administra mănăstirea Zaikonospassky din
Moscova.
La data de 3 august 1917 s-a mutat la
Domnul.

12.08.1904 - 16.09.1908

Mitropolitul
Serafim

Mitropolitul Serafim
(Ciceagov Leonid) s-a născut la 9 iunie
1856 în Sankt-Petersburg, într-o familie
de nobili.Participant în războiul ruso-turc.
În 1891, sub influenţa preotului Ioan de
Kronştadt, renunţă la cariera militară, trece
de la Petersburg la Moscova și devine slujitor
al bisericii. În 1905 Serafim a fost hirotonit,
păstorind în această calitate aproape un an
la Suhumi (Caucaz) şi doi ani şi jumătate în
eparhia de Oreol.
La 16 septembrie 1908 – episcop al
Chişinăului şi Hotinului. În această perioadă
s-a reînviorat activitatea misionară. S-a
înfiinţat şi un „Sfat misionar eparhial“ din
Chişinău. În anul 1910 la Chişinău s-a ținut
Congresul profesorilor de Religie din eparhie.
S-a creat o epitropie pentru ajutorarea celor
săraci. Prin grija ierarhului a fost restaurată
catedrala, iar în toată eparhia s-au construit
noi lăcaşuri de închinare. A coordonat
construcția clădirii impunătoare în centrul
Chişinăului, „casa eparhială“, alături de
catedrală, care i-a luat numele ctitorului său.

16.09.1908 - 20.03.1914

La 16 mai 1912 este ridicat în rang de
arhiepiscop. La 20 martie 1914 transferat
la Tveri. Din februarie 1928 - mitropolit
de Leningrad. Din septembrie 1933 este
pensionat. La 30 noiembrie 1937 mitropolitul
Serafim este arestat şi la 7 decembrie prin
hotărîrea NKVD-ului URSS este condamnat
la moarte pentru agitaţie monarhistă contrarevoluţionară. La 11 decembrie 1937 a fost
împuşcat la poligonul NKVD-ului, localitatea
Butovo.
La 10 noiembrie 1988 a fost reabilitat.
Canonizat la 23 februarie 1997.

Arhiepiscopul Platon
(Rojdestvenski) s-a născut la 23 februarie
1866 în reg. Kursk.

Arhiepiscopul
Platon

Absolvent al Seminarului din Kursk și al
Academiei Teologice din Kiev. În 1902 devine
rector al acestei academii. La 3 iunie 1902
este hirotonit episcop de Cighirinsk, vicar al
eparhiei de Kiev. Între 1907-1914 – arhiepiscop
de Aleutsk și Nordul Americii.
Din 20 martie 1914 până-n 5 decembrie 1915
– arhiepiscop de Chișinău și Hotin. Urmează
a fi arhiepiscop de Kartalinia și Kahetenia,
Exarh al Georgiei și membru al Sfântului
Sinod, apoi mitropolit de Tiflis și Bacu, Exarh
de Caucaz. La 14 ianuarie 1918 - numit la
catedra de Herson și Odesa. În anul 1920 a
emigrat în Statele Unite. Acolo, la 1922 este
ales mitropolit al întregii Americi și Canada. În
anul 1924 este ales de către adunarea preoților
și credincioșilor conducătorul Bisericii
Ortodoxe Ruse în USA cu statut independent.
Din 1933 Biserica Americii devine autonomă.
Mitropolitul Platon a murit la 20 aprilie 1934
neavând comuniune canonică cu Patriarhia
Moscovei. La 19 aprilie 1946 patriarhul Alexei
I permite pomenirea adormitului mitropolit,
astfel, fiindu-i ridicată oprirea.

20.03.1914 - 05.12.1915

Arhiepiscopul Anastasie
(Gribanovski Alexandru) s-a născut la 6
august 1873 în reg. Tambov.

Arhiepiscopul
Anastasie

Absolvește Seminarul din Tambov și
Academia Teologică din Moscovoa. Din
1901 – rector al Seminarului din Moscova.
La 29 iunie 1906 - hirotonit episcop de
Serpuhov, iar 1914 – episcop de Holmsk şi
Liublinsk.
La data 10 decembrie 1915 – episcop al
Chişinăului. La 6 mai 1916 – arhiepiscop
al Chişinăului şi Hotinului. În 1919
emigrează împreună cu mitropolitul Antonie
(Hrapoviţchi). A condus grupul Antonevsc
peste hotare.
În 1936 de către mitropolitul Antonie este
ridicat în rang de mitropolit. S-a remarcat
prin muncă neobosită şi altruism în beneficiul
populaţiei băştinaşe a eparhiilor Holm şi
Chişinău, afectate de război. Jertfește casa sa
pentru spitalul militar. Organizează hrănirea
nevoiaşilor, deschiderea orfelinatelor pentru
copii.
Mitropolitul Anastasie organizează la
München, “Sinodul din afara ţării” – ceşi extinde autoritatea asupra parohiilor din
Europa de Vest şi America. La 27 mai 1964
se pensionează, păstrând titlul de preşedinte
de onoare al Sinodului.

10.12.1915 - 1915

Se stinge din viaţă la 22 mai 1965 și
este înmormântat în cimitirul mănăstirii
”Sf. Treime” din or. Jordanville, USA.

Episcopul Nicodim
(Munteanu Nicolae) s-a născut la 6
decembrie 1864 în loc. Pipirig, jud. Neamț.

Episcopul Nicodim

Studii teologice la Seminarul din Iași
și Academia Teologică din Kiev. Tuns în
monahism la mănăstirea Neamț. La 1894
- hirotonit ierodiacon la Iași, la 1886 –
ieromonah. Devine predicator la catedrala
mitropolitană din Iași. Hirotesit arhimandrit
și numit vicar al mitropoliei Moldovei. Între
1902-1909 – vicar al Episcopiei Dunării de
Jos. Director al Seminarului “Sf. Andrei”
din Galați (1908-1909). La 1909 – arhiereuvicaral al Mitropoliei Moldovei, cu titlul,
“Băcăuanul”. La 18 februarie 1912 - ales
episcop la Huși (înscăunat la 3 martie 1912).
Între 1918 - iunie, decembrie 1919 – locțiitor
de arhiepiscop al Chișinăului și Hotinului. La
31 decembrie 1923 - retras din scaunul de la
Huși. Între 1924-1935 – stareț al mănăstirii
Neamț. La data de 23 ianuarie 1935 a fost ales
mitropolit al Moldovei (înscăunat 4 februarie
1935), iar la data de 30 iunie 1939 a fost ales
cel de-al doilea patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române (înscăunat 5 iulie), păstorind până la
moarte.
A fost membru de onoare al Academiei
Române și doctor honoris causa al Facultății
de Teologie din Cernăuți.

14.06.1918 - 31.12.1919

S-a stins din viață la 27 februarie 1948
și a fost înmormântat în partea dreaptă a
pronaosului Catedralei Patriarhale, alături de
primul patriarh al României, Miron Cristea.

Mitropolitul Gurie
(Grosu) s-a născut 1 ianuarie 1877, la
Nimoreni, jud. Lăpușna (astăzi r. Ialoveni).

Mitropolitul Gurie

Studii la Școala spirituală (1888-1892) și
la Seminarul Teologic din Chișinău (18921898), apoi, între 1898 și 1902 la Academia
duhovnicească din Kiev, unde a obținut titlul
de magistru în teologie. Este călugărit în
Mănăstirea Noul Neamț, hirotonit ieromonah
și numit misionar eparhial (1902), mai târziu
este hirotesit protosinghel și arhimandrit
(1909).
A contribuit la redeschiderea Tipografiei
Eparhiale (1896) și este fondator al revistei
“Luminătorul” (1908). A fost Stareț la
mănăstirea “Sf. Avram” din gubernia
Smolensk (1909), director la școlile normale
din Grușevsk (1910-1914) și Samovka (19141917), profesor de Limbă română la Chișinău
(1917-1918).

21.02.1920 - 11.11.1936

La 4 iulie 1918 este ales de Sf. Sinod
din București arhiereu-vicar al Mitropoliei
Moldovei, cu titlul “Botoșăneanul” (hirotonit
la Iași la 15 iulie 1918. În 1919 este numit
arhiereu-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului
cu titlul “de Bălți”; la 1 ianuarie 1920 locțiitor de arhiepiscop al Chișinăului și
Hotinului, la 21 februarie 1920 - ales titular
(înscăunat în 1921), iar din 28 aprilie 1928
devine mitropolit al Basarabiei, păstorind
până la 11 noiembrie 1936, când a fost
pensionat.
A decedat la 14 noiembrie 1943 şi este
înmormântat la mănăstirea Cernica.

Mitropolitul Efrem
(Enăchescu Ioan) s-a născut la 21 mai 1893
în loc. Zăvoieni, com. Măciuca, jud. Vâlcea.

Mitropolitul Efrem

1938-1940, 1941-1944

Frate în mănăstirea Frăsinei (1908),
călugărit la Stănișoara, cu numele Efrem
(1910), mai târziu trecut la Cozia, unde a fost
hirotonit ierodiacon și ieromonah. A făcut
studii la Seminarul “Central” din București
(1912-1920), la Seminarul “Sf. Nicolae”
din Râmnicu-Vâlcea (oct. 1921 - mai 1923),
stareț la mănăstirea Cozia (aug.1922 ian.1928), director al școlii de cântăreți de la
Cozia (1925-1928), arhimandrit (1923). Își
continuă studiile la Facultatea de Teologie
din București (1923-1928), cu specializare
la Montpellier (1928-1930). Profesor, apoi,
un timp director la Seminarul “Sf. Nicolae”
din Râmnicu Vâlcea (1930-1933) și exarh al
mănăstirilor din eparhia Râmnicului (19301936), slujitor la catedrala patriarhală și exarh
al mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor
(1936-1938).
În februarie 1938 a fost ales arhiereu vicar
cu titlul “Tighineanul” și numit locțiitor de
arhiepiscop al Chișinăului (1938-1943); la 12
ianuarie 1944 - ales arhiepiscop al Chișinăului
și mitropolit al Basarabiei, dar în curând a fost
nevoit să se refugieze, mai târziu, spiritual la
Internatul teologic din București (1947-1948),
și stareț la Cernica (până în 1952).
Decedat la 5 decembrie 1968 şi înmormântat
la mănăstirea Cernica.

Episcopul Alexei
(Sergheev Victor) s-a născut la 15 ianuarie
1899, reg. Moscova.

Episcopul Alexei

În 1923 merge la o şcoală duhovnicească
pe lângă mănăstirea din Smolensk. La 22
martie 1923 devine diacon celibatar. În 1925
se călugăreşte la mănăstirea Vysocopetrovsc
din Moscova. La 16 ianuarie 1927 devine
ieromonah.
În anul 1936 - hirotonit episcop de
Serpuhov. La 5 august 1937 este numit
episcop de Vologda, dar nu se conformează.
Din 16 august 1937 – episcop de Egorevsk.
Din 1 septembrie 1937 – episcop de Ivanov.
Din decembrie 1940 – episcop de Tula.
Între
1940-1941
conduce
eparhia
Chişinăului. În perioada aflării sale în scaunul
basarabean, a reușit să schimbe calendarul
bisericesc pe stil vechi, a organizat centrul
eparhial și a făcut mai multe încercări ca să
conformeze clerul basarabean cu noul regim
de guvernământ, anume cel sovietic
Mai apoi, a fost numit în diferite eparhii ale
Rusiei: Ufa, Reazan, Kaluga şi Tula, Iaroslav
şi Rostov, Kursk şi Belgorod, Cileabinsc şi
Zlatoustov, Kalinin şi Kașin, Velikolutsk,
Alma-Ata.

1940-1941

La data 20 februarie 1958 pensionat. Se
stinge din viață la 6 aprilie 1968 și este
înmormântat în cimitirul ”Kalitnikovski” din
Moscova.

Episcopul Ieronim
(Zaharov Vladimir) s-a născut la 1897
la Moscova.

Episcopul Ieronim

În 1916 absolveşte şcoala de comerţ din
Moscova şi este admis la Universitatea
şi Institutul de psihologie experimentală.
Studiile superioare nu le finisează.
La data de 7 septembrie 1925 devine
ierodiacon, iar la 21 septembrie acelaşi an
– ieromonah.
În 1926 – duhovnic al mănăstirii de
călugăriţe din Kostroma. În 1928 – parohul
bisericii “Sf. Arhanghel Mihail” din or.
Zagorsk. În 1930 – arhimandrit.
La 3 decembrie 1944, hirotonit episcop
al Chişinăului şi al Moldovei. Episcopul
Ieronim găsește aici 950 de parohii, în jur
de 200 de preoți și peste o mie de călugări
și călugărițe în cele 25 de mănăstiri.
După părăsirea Moldovei, episcopul
Ieronim a fost numit la următoarele catedre:
Reazani și Kasimovsk (1947-1948); Ijevsk
și Udmurtia (1948-1952); Kuibâșev și
Sâzransk (1952-1956); Oreol și Breansk
(1956-1962) și Rostov și Novocerkask
(1962-1966).
Se stinge din viaţă la 14 decembrie 1966.

03.12.1944 - 01.02.1947

Episcopul Benedict
(Poleacov Vladimir) s-a născut la 15 iulie
1884 în Chişinău.

Episcopul Benedict

Este absolvent al Seminarului Duhovnicesc
din Chişinău și al Academiei Teologice din
Kiev. La absolvirea Academiei este numit
inspector şi profesor de teologie, limbă şi
literatură rusă a şcolii eparhiale din oraşul
Belgorod, unde activează până la 1917.
Paroh al bisericii din incinta cimitirului
central din Chişinău.
La 15 februarie 1947 se călugăreşte, dar la
17 februarie primeşte rang de arhimandrit la
Lavra ”Sf. Treime”.

18.02.1947 - 03.06.1948

La 18 februarie 1947 hirotonit episcop de
Chişinău şi Moldova. Aici a instituit consiliul
eparhial, a organizat cursuri de scurtă durată
pentru preoți fără studii teologice. Intenționa
să deschidă și un seminar. Pentru o astfel de
activitate productivă a fost silit să părăsească
Moldova, devenind în anul 1948 – episcop
de Ivanov. La 25 februarie 1953 i s-a acordat
rang de arhiepiscop. Din 23 februarie 1956 –
arhiepiscop de Jitomir şi Ovrucevsk.În anul
1958, conform cererii depuse, în legătură
cu starea agravată a sănătății, arhiepiscopul
Benedict se concediază. Ultimii ani de viață
îi petrece la Chișinău, în mijlocul prietenilor
săi.
La data de 6 decembrie 1963 arhiepiscopul
Benedict a trecut la Domnul și este
înmormântat în cimitirul central din Chișinău.

Mitropolitul Nectarie
(Grigoriev Nicolae) s-a născut la 26 mai
1902, s. Hohlovo, reg. Kazani.

Mitropolitul
Nectarie

Absolveşte gimnaziul din Kazani. În
1923 absolvește două cursuri ale Facultăţii
istorico-filologice a Universităţii din Kazani
şi Şcoala Teologică superioară. La 4/17
octombrie 1923 se călugăreşte, la 8/21
octombrie - hirotonit diacon. La 24 februarie
1924 - hirotonit ieromonah. Din februarie
1929 - paroh al bisericii Kazan-Vvedensky
din Moscova. Din martie 1934 - paroh al
catedralei ”Adormirea Maicii Domnului”,
or. Cașira. Din mai 1936 - cleric al bisericii
Rizpolojensk, or. Moscova. Din 1 iulie 1937
- paroh al aceleiaşi biserici. Din 30 mai 1941
- ajutor al starețului din Lavra Poceaev. Din
1942 face serviciu în or. Braghin (Belarus).
Din 4 iulie 1942 - parohul bisericii
mănăstirii de călugăriţe Vvedensc, or. Kiev.
Între 1946-1947 deține funcția de stareț al
mănăstirii Pskovo-Pecerska. La 29 iunie
1947 - hirotonit episcop de Petrozavodsk şi
Oloneţk.
La 3 iunie 1948 - episcop de Tiraspol
şi temporar administrator al eparhiei
Chişinăului. Din 7 iunie 1949 - episcop
de Chişinău şi Moldova. La 25 februarie
1956 primeşte rang de arhiepiscop, iar la 3
august 1963 – rang de mitropolit. În această
perioadă au fost închise toate mănăstirile, în
afară de Japca și un număr mare de biserici.

03.06.1948 - 09.03.1969

Se stinge din viaţă la 9 martie 1969, la
Moscova și este înmormântat la cimitirul
Kalitnikovski din Moscova.

Arhiepiscopul Bartolomeu
(Gondarovski Nicolae) s-a născut la
27 octombrie 1927 în s. Neceaevka, reg.
Belgorod.

Arhiepiscopul
Bartolomeu

Studii teologice urmează la Seminarul și
Academia Teologică din Moscova. În luna
martie 1954 - tuns monah, la 18 aprilie este
hirotonit ierodiacon, iar la 30 noiembrie –
ieromonah. Între 1959-1960 predă Tipicul
Bisericesc la Seminarul Duhovnicesc din
Moscova. Între 1961-1963 este șeful Misiunii
Ortodoxe Ruse din Ierusalim.
La 25 mai 1963 este hirotonit episcop de
Uglici, vicar al eparhiei de Iaroslavli. Din 29
mai 1963 este episcop de Saratov și Volgograd.
Din 22 decembrie 1964 – episcop de Viena și
Austria. Din 7 iulie 1966 – episcop de Tula
și Belevsk. Din 20 martie 1969 – episcop de
Chișinău și Moldova. Timp de trei ani a reușit
să efectueze mai multe vizite în parohiile
din Moldova, a rânduit oficierea practicilor
liturgice pentru preoți la catedrala episcopală,
a atras atenție la rostirea predicilor și nivelului
de pregătire al slujitorilor.
Din 11 octombrie 1972 – episcop de
Tașkent și Sredneaziatsk, la 9 octombrie 1973
avanstat în treapta de arhiepiscop. Din anul
1987 - arhiepiscop de Oreol și Breansk.
A fost decorat cu ordinul „Cuv. Serghie”, gr.
II și „Sf. Kneaz Vladimir”, gr. II.

20.03.1969 - 02.10.1972

La data de 4 septembrie 1987 arhiepiscopul
Bartolomeu a trecut la Domnul şi este
înmormântat în cimitirul central din or. Oreol.

Arhiepiscopul Ionatan
(Copalovici Ivan) s-a născut la data de 8
iunie 1912, în s. Oleșnik, reg. Transkarpatia.

Arhiepiscopul
Ionatan

A absolvit Seminarul din Sremski Karloviț
(Serbia) și Facultatea de teologie din Preșov
cu titlul de doctor în teologie. Din 1945 este
angajat secretar al eparhiei de Mucacevo.Din
1949 protopop a bisericilor din Ungaria.
La 28 noiembrie 1965 este hirotonit
episcop de Teghel, vicar al eparhiei ruse de
Berlin. În perioada 1965-1970 a condus mai
multe eparhii ruse de peste hotarele URSS.
Între 1970-1972 este arhiepiscop de Tambov
și Miciurin.
Din 11 octombrie 1972 devine arhiepiscop
de Chișinău. În timpul lui, în 1989 la Chișinău
a văzut lumina tiparului primă carte de cult
în română din RSSM – Trebnic (Molitfelnic),
cu caractere chirilice. A creat comisia
disciplinară. A îndrumat și a recomandat
mai mulți tineri să facă studii teologice,
care ulterior au devenit clerici ai eparhiei. O
atenție deosebită a acordat mănăstirii Japca,
pe care a susținut-o și a vizitat-o regulat. La
30 octombrie 1979 a convocat adunareaa
generală a clerului, la care au participat toți
slujitorii eparhiei.

02.10.1972 - 12.05.1987

În 1987, din motive de sănătate, și-a dat
demisia. La 21 mai 1990 s-a mutat la Domnul
şi este înmormântat în incinta mănăstirii „Sf.
Irh. Nicolae” din localitatea Mucacevo.

Mitropolitul Serapion
(Fadeev Nicolae) s-a născut la 27 mai
1933 la Moscova.

Mitropolitul
Serapion

A studiat la Seminarul și Academia
Teologică din Moscova (Candidat în
Teologie). În anul 1957 – hirotonit ierodiacon,
iar în 1965 – ieromonah. Din 1969 referent al
Departamentului Relații Externe al Bisericii
Ortodoxe Ruse. În perioada lunilor martiemai 1971 – slujitor în cadrul metocului
patriarhal din Tokio. În anul 1972 a fost
hirotonit episcop de Podolsk, vicar al eparhiei
Moscovei. Între 1975-1980 – episcop de
Irkutsk și Cita. Din 1980 este arhiepiscop de
Vladimir și Suzdal.
La 12 mai 1987 este avansat în treapta
de mitropolit, iar la 17 mai primește decret
de a cârmui eparhia de Chișinău. Aici a
supravegheat
redeschiderea
mănăstirii
Căpriana și a mai multor locașuri de cult. Din
lipsa cadrelor, mitropolitul a hirotonit mai
mulți tineri fără studii și pregătire suficientă.
Pentru rezolvarea acestei probleme a înființat
Școala Duhovnicească pentru preoți pe lângă
mănăstirea Căpriana.
La 6 iulie 1989 este transferat în eparhia de
Tula și Belevsk.

12.05.1987 - 06.07.1989

La data de 19 noiembrie 1999 mitropolitul
Serapion a trecut la Domnul și a fost
înmormântat în s. Piatnița, reg. Vladimir.

Mitropolitul
Vladimir

Mitropolitul Vladimir
(Cantarean Nicolae) s-a născut la 18
august 1952 în satul Colencăuţi, raionul
Hotin, regiunea Cernăuti, Ucraina. Și-a
satisfăcut serviciul militar în termen la
Flota Mării Negre. După trecerea în rezervă
a îndeplinit funcţia de ipodiacon pe lângă
Catedrala din or. Smolensk, fiind în acelaşi
timp şi secretar - funcţionar al Direcţiei
Eparhiale Smolensk. La 22 mai 1974 hirotonit
in treapta de diacon, iar la 22 mai 1976 a fost
hirotonit preot. În 1981 cleric al Catedralei
“Sf. Nicolae” din or. Cernăuți și secretar al
Eparhiei de Cernăuți. La 29 noiembrie 1987
a fost călugărit, primind numele Vladimir. A
absolvit Seminarul și Academia Teologică
din Moscova.
La 21 iulie 1989 este hirotonit ca episcop
al Chișinăului și Moldovei. În anul 1990
a fost ridicat la rangul de arhiepiscop. Din
anul 1990 - membru al Comisiei Biblice
Sinodale. În anul 1992 a fost ridicat la rangul
de mitropolit cu titlul “al Chișinăului și al
întregii Moldove “.
Din anul 2000 - ales membru permanent al
Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse.
Este fondator şi rector al Academiei și
Seminarului Teologic din Chișinău.

06.07.1989 - PREZENT

În anul 2010 a obținut titlul de doctor în
științe economice.
Este decorat cu mai multe distincții
bisericești, statale şi ştiinţifico-culturale.

În anul 2013 se împlinesc 200 de ani de la
primei structuri ecleziastice ortodoxe ce a
unificat sub auspiciile sale toate bisericile
ortodoxe ale regiunii date, creînd o unitate

Nicodim.

