
    COMORI ALE ROMÂNIEI 
„Ce deosebește diamantul de cărbune! Nu că primește mai 

multă lumină,ci că trimite mai multă înapoi”. 

Nicolae Iorga 

I. Mănăstirea Sihăstria Voronei – veche vatră monahală botoșăneană

La 26 km de judeţul Botoşani, se află situată Mănăstirea Sihăstria Voronei,iar la 2 km de 

șoseaua ce leagă municipiul Botoșani de comuna Liteni – Suceava este situată Mănăstirea  

Vorona, veche ctitorie cu viață de obște organizată încă de pe la anul 1600 de părinți călugări 

isihaști veniți de la Mănăstirea Doamnei- așezare celebră în toată Moldova, numindu-se Sihăstria 

din Poiana Voronei. Avea biserică din lemn cu hramul Nașterea Macii Domnului. În secolul al 

XVIII –lea era considerată cea mai organizată vatră isihastă din Podișul Moldovei. În a doua 

jumătate a secolului al XVIII-lea, Sihăstria din Poiana Voronei a ajuns la cea mai înfloritoare 

epocă din istoria sa, ajungând la aceeași măsură duhovnicească cu Poiana Mărului. Mănăstirea 

Vorona este „mama” Mănăstirii Sihăstria, pentru că îi poartă numele. 

Sihăstria Voronei este așezată într- unul din cele mai pitorești locuri ale județului Botoșani. 

Alese podoabe ale naturii sunt adunate în acest loc cu toată îmbelșugarea. În acest loc tainic, 

împodobit cu atâtea frumuseți izvorâte, nu din lucrul mâinilor omenești, ci din rânduiala divină, 

dată de Creator, ca o lege a firii, viețuitorii și chiar vizitatorii depărtați de zgomotul lumii și de 

orice grijă lumească, au prilejul să admire opera Părintelui Ceresc și să se înalțe cu mintea 

pătrunsă de evlavie, până la tronul Dumnezeirii. 

Printre obiectele cu valoare istorică ale mănăstirii se află și icoana unicat în iconografia 

ortodoxă.  Renumita icoană de la Sihăstria Voronei, o înfățișează pe Fecioara Maria cu pruncul, 

dar nu în brațe precum în iconografia clasică. Fecioara din icoana de la Vorona este înfățișată cu 

pruncul Iisus de mână. Unii specialiști pun această înfățișare pe seama experienței de viață a 

pictorului. Se pare însă că reprezentarea Fecioarei cu pruncul de mână trebuie pusă în legătură cu 

viziunea țărănească a rolului mamei în societate. Sfânta Fecioară pare că îl conduce pe pruncul 

Iisus spre misiunea pe care o avea de îndeplinit așa cum fiecare mamă dorește și își conduce fiul 

în viață spre obiective nobile. 

Nu departe de Sihăstria Voronei, în loc tainic și pustiu de o frumusețe rară se află „Peștera 

Sihastrului”, unde ar fi viețuit timp de 25 de ani  și Sfântul Cuvios Onufrie, într-o totală 

însingurare și rugăciune. 

Peștera Sihastrului, Mănăstirea Sihăstria Voronei și icoana Maicii Domnului cu 

pruncul de mână au devenit loc de pelerinaj. Aici vin să se închine mulți credincioși, Cuviosul 

Onufrie continuând să săvârșească numeroase minuni pentru cei care îi cer ajutorul cu multă 

credință și smerenie. 

II. Sfântul Cuvios Onufrie ctitorul duhovnicesc al Mănăstirii Sihăstria Voronei

Între numeroșii părinți ce au sfințit pământul țării noastre prin înalta lor viață 

duhovnicească se numără și Cuviosul Onufrie, cel mai mare sihastru al ținuturilor botoșănene, 

viețuitor al Schitului Sihăstria Voronei. 

Despre viața acestui cuvios părinte se cunosc foarte puține amănunte, el voind să fie 

cunoscut lui Dumnezeu, iar nu oamenilor. Din unele însemnări de pe manuscrisele copiate de el 
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și de ieroschimonahul Nicolae, care a viețuit împreună cu el, știm că s-a născut în jurul anului 

1700, în Rusia,  într-o familie nobilă. 

Într-o consemnare marginală, în copiile unei scrisori adresate de Sfântul Paisie de la 

Neamț, cuvioșilor părinți Onufrie și Nicolae de la Vorona, se spune că Onufrie a fost guvernator 

în Rusia în anul 1749. O persoană supusă, dar care apoi se poate să fi fugit din cauza 

persecuțiilor religioase din Rusia în prima jumătate a sec. al XVIII-lea, atunci când s-au stabilit 

în țara noastră primii ruși lipoveni. Aici s-a călugărit și și-a petrecut tot restul vieții în cea mai 

adâncă cugetare monahicească.  

Dorind viața pustnicească și aprinzându-se cu dumnezeiasca râvnă, a lăsat familia, onoarea 

rangului și patria sa, venind în ținuturile Moldovei. Îl atrăsese aici renumele unor mari pustnici, 

nevoitori în osteneli tăcute și smerite, ascunși de ochii lumii în adâncul codrilor. A cercetat 

numeroase mănăstiri, culegând cu hărnicie, asemeni unei albine, sfaturi ziditoare de suflet, 

deprinzând lepădarea de sine și urmarea lui Hristos, dar, mai ales, învățând de la fiecare părinte 

întâlnit lucrarea cea plăcută lui Dumnezeu. 

A viețuit astfel timp de 15 ani, crescând duhovnicește în preajma unor aleși părinți 

duhovnicești, precum Vasile de la Poiana Mărului și Paisie Velicicovski. 

Acesta din urmă l-a cunoscut pe Cuviosul Onufrie la Mănăstirea Dragomirna, în jurul anului 

1763, la venirea sa din Muntele Athos. Între cei doi  s-a  înfiripat o strânsă prietenie 

duhovnicească, povățuindu-se unul pe altul pentru a deprinde desăvârșita rugăciune a inimii, 

Cuviosul Paisie devenind duhovnicul Sfântului Onufrie, iar după ce s-au despărțit, legătura lor 

sufletească a continuat prin scrisori. Auzind de alți pustnici români și ruși sporiți duhovnicește, 

care viețuiau în codrii Voronei,  intra în anul 1764 în obștea Schitului Sihăstria Voronei, 

retrăgându-se în pustie spre liniștire.  A fost stareț al Mănăstirii SihăstriaVoronei între anii 1777-

1779. 

Timp de 25 de ani a viețuit într-o peșteră din codri multiseculari ai Voronei, într-o aspră 

nevoință, petrecând în smerenie, înfrânare, tăcere și neîncetată rugăciune.  

Sfântul Onufrie este cel care postea câte patruzeci de zile și patruzeci de nopți, în Postul 

Mare, într-o peșteră din malul Bahluiului, nu departe de izvoare, afundată în codri și sihlișuri 

nepătrunse până atunci. 

 Mânca doar o dată în zi, după apusul soarelui, iar noaptea o petrecea priveghind, ațipind 

doar două-trei ore pe un scaun, pentru odihna trupului, după cum mărturisește Ieromonahul 

Nicolae, care viețuia și el în codrii Voronei. Făgăduindu-se întru totul Domnului Hristos, a 

îmbrăcat schima cea mare, pe care a primit-o din mâna duhovnicului său, starețul Paisie, în anul 

1774, la Mănăstirea Dragomirna, revenind apoi în locul nevoințelor sale, la peștera din preajma 

Sihăstriei Voronei. 

 Astfel a stăruit cuviosul fără odihnă în chemarea numelui preadulcelui Iisus, pentru a 

stinge toată patima trupului, învrednicindu-se de vederea luminii dumnezeiești și primind roua 

Duhului Sfânt. Făcând inima sa locaș neprihănit Mântuitorului Hristos, s-a bucurat întru adâncul 

ei de mari daruri și mângâieri duhovnicești, odihnindu-se cu lacrimile cele aducătoare de 

bucurie.  

Și urcând în scurt timp pe treptele sfințeniei, pe mulți îi folosea cu viețuirea sa aleasă, cu 

rugăciunea și cu sfatul său, fiind binecuvântat de Dumnezeu cu darul deosebirii gândurilor. A 

fost șlefuitor de suflete. A ridicat materia din starea ei de neființă, dându-i sclipirea cea veșnică. 

Apoi săvârșind călătoria acestei vieți și cunoscând dinainte ceasul morții sale, și-a dat 

fericitul său suflet în brațele lui Hristos,în primăvara anului 1789, la 29 martie, la vârsta de 89 

ani și a fost îngropat în livada schitului sub un măr, în zilele sărbătorii Învierii Domnului, după 

ce a fost împărtășit de preotul Nicolae Gheorghiu din satul Tudora, sat aflat la 8 km prin pădure 

și cel mai aproape de peștera Cuviosului, adus prin minune dumnezeiască le el. 

 Nu după mult timp, la mormântul cuviosului au început să se petreacă fapte minunate, 

care adevereau sfințenia sa. Mulți au văzut lumânări arzând și au auzit glasuri cântând în acel 
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loc, iar o dată, rătăcindu-se trei călugări prin pădurile din jur și lăsându-se noaptea, au fost 

călăuziți de o lumină puternică până la peștera unde s-a nevoit cuviosul. 

 În iarna anului 1846 s-a arătat din nou puterea făcătoare de minuni a Cuviosului Onufrie. 

Pe când domnitorul Mihail Sturza se afla la vânătoare, a găsit un fruct mare și frumos la rădăcina 

mărului ce străjuia mormântul cuviosului, l-a luat cu sine și l-a dat fiicei sale care era bolnavă de 

epilepsie. Cu harul lui Dumnezeu, aceasta s-a vindecat de boală. Minunându-se, domnitorul s-a 

întoars la Vorona și aflând despre viața nevoitorului pentru Dumnezeu a poruncit să se 

dezgroape osemintele lui și să fie așezate spre cinstire într-o raclă în altarul bisericii Mănăstirii 

Vorona. Zece ani mai târziu, în urma unui vis în care însuși Cuviosul Onufrie s-a arătat starețului 

Mănăstirii Voronei, arhimandritul Iosif Vasiliu, cerându-i să fie dus în Sihăstrie, racla cu sfintele 

sale moaște a fost așezată într-o firidă din pronaosul bisericii „Bunavestire“ din Sihăstria 

Voronei, unde se află și astăzi.  

Proclamarea canonizării Cuviosului Onufrie s-a făcut în cadrul unor solemne ceremonii 

religioase, desfășurate în perioada 7-9 septembrie 2005.  

Potrivit rânduielilor Bisericii Ortodoxe, înainte de proclamarea oficială a unui sfânt, se 

oficiază slujba ultimului parastas. Este ultima dată când sfântul canonizat este pomenit în rândul 

celor adormiți, pentru că, după proclamarea solemnă a canonizării sale, trece oficial în rândul 

sfinților și este invocat în rugăciunile noastre. 

Proclamarea canonizării Cuviosului Onufrie s-a făcut în data de 9 septembrie 2005, această 

zi fiind consacrată ziua pomenirii sfântului. În soborul sfinților, întru cinstire de-a pururi și în 

calendarul creștin ortodox a fost orânduit de Sfântul Sinod al B.O.R., la inițiativa osârduitoare a 

Î.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei și Bucovinei, actualul patriarh al B.O.R., unul din aleșii 

Domnului, Sfântul Cuvios Onufrie de la Sihăstria Voronei.   

Slujba a fost oficiată de un sobor de arhierei, preoți, în frunte cu vrednicul de pomenire 

Prea Fericitul Părinte Teoctist, fost Patriarh al B.O.R. 

 

TEXT: Ramona Pancu, sursa: „O veche vatră monahală botoșăneană – Mănăstirea Sihăstria 

Voronei” – Ieromonah Calinic Gavril și  „Viața Cuviosului Onufrie de la Vorona” 
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