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LUMINA CREDINȚEI 
 

 

       Sunt fascinat de viețile sfinților  
părinți  și de puterea lor vizionară, de 
credința lor curată în Dumnezeu, de 
misionarismul lor, de puterea lor de a 
învinge vocea ateismului, de sacrificiul 
suprem pentru susținerea credinței în 
Dumnezeu. 
    Valul acesta m-a cuprins și pe mine, 
și încerc prin scrierile mele să-l 
transmit mai departe prin difuzarea a 
câtorva opere de creștinism – ortodox, 
prin scris, cât și în virtual (prin site-uri) 

    Mi-am legat amintirile vieții, în principal, de activitatea 
misionară, creștin-ortodoxă, pe care am desfășurat-o și o 
desfășor de peste cincizeci de ani.  

Ca un corolar al acestor amintiri am conceput și realizat 
cartea PUTEREA CREDINȚEI, în trei volume, dintre care lumina 
tiparului au văzut-o: Vol I – Printre îngeri și demoni, și Vol II – 
Misionarul, urmând la rând Vol III – Culisele vieții pastorale. 

Am făcut un popas pentru a culege și pune într-o carte, o 
seamă de axiome, de citate și istorioare pilduitoare pentru 
credința creștin-ortodoxă. Cartea se întitulează CUGETĂRI 
CREȘTINE și o consider balsam al sufletelor creștine. 

Menționez că în preocupările mele am fost și sunt 
sprijinit de Mircea Iordache, consăteanul, împreună cu care am 
realizat și cartea monografică a satului nostru natal, Dâmbroca. 

Mă consider binecuvântat de Dumnezeu să pot desfășura 
această activitate creștinească, de punere la dispoziția 
semenilor a unor cunoștințe creștin-ortodoxe, căci în aceste 
vremuri în care anticristul își bagă, tot mai mult, coada în 
conștiința omenească, numai bisturiul cunoașterii poate opera 
disfuncțiile "organului" suflet. 

Doresc ca învățămintele care se desprind din această 
carte, CUGETĂRI CREȘTINE,  să fie făclii de lumină, lumânări, 
care să arate prezența lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este 
lumină în cel care aprinde o lumânare, iar cel care aprinde o 
lumânare se arată iubitor de lumină, adică de Dumnezeu. 
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Recomand să aprindeți aceste lumânări-învățăminte și să 
vă umpleți de iubirea lui Dumnezeu. Apoi, lumina voastră să 
lumineze mai departe, în timp și în spațiu, asupra oamenilor, 
încât ei să vadă faptele cele bune și să-l slăvească pe 
Dumnezeu. 

Fie ca puterea noastră să fie puterea iubirii, acea putere 
care moare în fiecare zi pentru a renaşte în viețile altora.  

 

 
 

Lumânarea – lumina iubirii – jertfa de sine a omului 

 

 
Cred că și această carte va aduce LUMINA CREDINȚEI în 

inimile și sufletele cititorilor, ceea ce le doresc din tot sufletul. 
                
 

                            Pr. Protopop Constantin Alecse 
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LUMINA DIVIN� A CREATIVIT�ȚII 

 

    Doamne, primește și de la mine  
stăruința de a mă pleca în rugăciune, 
prin astă carte de cugetări creștine, 
prin cuvintele de slavă pentru Tine! 
    Am fost binecuvântat să am parte, 
de o colaborare cu un adevărat frate, 
să putem pune cuvânt lângă cuvânt, 
de la sfinți părinți, de la Duhul Sfânt. 
    Axiome, istorioare, citate creștine, 
le-am adunat să transmitem în lume, 
credința ortodoxă, a iubirii Divine,   
să lăsăm mărturii pentru viitorime. 

 

Cartea CUGETĂRI CREȘTINE, cuprinde trei capitole: 
 CAPIT. I - AXIOME ALE UNOR TEOLOGI, DUHOVNICI ȘI 
GÂNDITORI CREȘTINI; 
 CAPIT. II - ISTORIOARE RELIGIOASE, DIN CĂRȚILE 
PILDUITOARE (Pr. Iosif Trifa și Pr. Valeriu Dobrescu); 
 CAPIT. III - CITATE DIN MĂRTURISITORI ȘI DUHOVNICI, 
DIN TEMNIȚELE COMUNISTE (Pr. Arsenie Boca, Pr. Nicolae 
Steinhardt, Pr. Dumitru Zamisnicu, Sf. Nicolae Velimirovici, 
Valeriu Gafencu, Petre Țuțea, Pastorul Richard Wurmbrand, 
Mitropolitul Antonie Plămădeală, Mitropolitul Bartolomeu 
Anania, Arhimandritul Arsenie Papacioc, Pr. Ilie Cleopa, Pr. 
Prof. Dr. Academician Dumitru Stăniloaie, Pr. Gheorghe Calciu 
Dumitreasa, Nichifor Crainic, Vasile Voiculescu, Pr. Roman 
Braga, Pr. Daniel Sandu Tudor). 
 Am completat, în spațiile libere cu citate personale din 
propriile poezii cu caracter creștin-ortodox. 
 Mulțumesc Părintelui Protopop Constantin Alecse, pentru 
alesele sfaturi și încurajări, mulțumesc familiei și prietenilor 
pentru înțelegere și încurajare. 
  Mulțumesc, anticipat, cititorilor binevoitori, a aprecia 
eforturile autorilor acestor culegeri de citate, axiome și 
istorioare creștine și le adresez rugămintea de a transmite mai 
departe, copiilor și nepoților, învățămintele care le deduc din 
această carte, pentru păstrarea vie a credinței creștin-
ortodoxe, pentru păstrarea Luminii Divine a Creativității! 
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LUMINA DIVIN� A CREATIVIT�ȚII 

Dumnezeu a creat cerul, luna, soarele, pământul 
Și omul, ca împărat al lumii, cu lumina și  cuvântul, 
Și din multa-I bunătate, și din marea creație a Sa, 
L-a uns pe om cu mirul de a-și împlini creativitatea. 
 
Creativitatea este o floare rară și atât de delicată,  
Că elogiul o face să-nflorească, plăcut parfumată,  
În timp ce descurajarea, înăbuşitoare îi poate fi,  
Înainte ca ea, cu acea floare să se poată asemui.  
 
Nu Îi poți fi mai de folos lui Dumnezeu și oamenilor, 
Decât în modul creativ, intrând în rândul învățaților. 
Când există cultura necesară, și creativitatea vine, 
Iar iubirea activează și inteligența, cu intuiții divine. 
 
Creativitatea  e o extensie  a entuziasmului nostru, 
Cel care-i creativ ține sub lupă spectacolul terestru, 
Iar cel receptiv completează lucrurile deja înfăptuite. 
Dacă ești creativ, devii partener cu Divinul Părinte. 
 

Să-i venerăm pe cei care și-au dedicat toată viața, 
Credinței creștin-ortodoxe, martirizați cu speranța 
Că lumina credinței își va primi mereu undă verde, 
Că și prin Cugetările Creștine, Dumnezeu ne vede. 
 

Prin creativitate, omul trebuie să se roage mereu, 
Creatorului Părinte, Atotputernicului  Dumnezeu, 
Și Fiului Său și Maicii Preacurate și Duhului Sfânt, 
Pentru lumina vieții,  credință și  pace pe pământ. 
 
Doamne – Dumnezeul nostru și Duhule Sfânt, 
Doamne, Iisuse Hristoase, mai revino pe pământ, 
Cu spiritul credinței creștine, cu spiritul dreptății, 
Și adu-ne nouă LUMINA DIVINĂ A CREATIVITĂȚII! 
 

     



 
 

CUGET�RI CREȘTINE 
 

CAPIT. I 
 

 

 
 
AXIOME ALE UNOR TEOLOGI, DUHOVNICI S� 

GÂNDITORI CREȘTINI 
  
 
 



 
 
 

 

          Crezul meu 

Cred întru una Sfânta Treime  
Şi în Casa Dumnezeiască,  
Mă-nchin în crez, cu plecăciune,  
Către Bolta cea Sfântă – Cerească.  
 
Mă-nchin şi la Maica prea Sfântă  
Şi la Îngerii mei păzitori,  
Ca viaţa să ne fie păzită  
De tunetele acizilor nori.  
 
Legi bune să avem pe pământ  
Şi grâul lipsit de neghină,  
Cinstite ne fie şi fapt şi cuvânt  
Pentru o viaţă curată – senină. 

                 Mircea Iordache
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ABSOLUT 
 

 
 

Petre Țuțea 

*- "A fi creştin înseamnă a coborâ 
Absolutul la nivel cotidian."  
*- "Ideea morţii absolute stă la baza 
smintelii moderne." 
*- A fi sfânt înseamnă a fi suveranul tău 
perfect. 
*- "Ţăranul este omul absolut." 
*- "Vlad Ţepeş are meritul de a fi pus pe 
tronul Moldovei pe cel mai mare voievod 
român, pe Ștefan cel Mare. Cu armele! 
Are meritul că l-a şi bătut. Şi are mai ales 
meritul că a coborât morala  

  
absolută prin ţepele puse în cur la nivel absolut. 

Dormeai cu pungă de aur la cap şi îţi era frică să nu o furi tu 
de la tine. Ăsta-i voievod absolut, Vlad Ţepeş. Păi fără ăsta 
istoria românilor e o pajişte cu miei!" 
*- "Cine slujeşte lui Cronos este obsedat de imaginea 
cimitirului. Omul e guvernat pe pământ de două morale: de 
morală dogmelor, care e creştină şi eternă, adică absolută şi de 
morala normelor, care, că morală laică, e construită pe 
puţinătatea şi imperfecţiunea omului. Morala laică nu poate fi 
desprinsă de morală absolută şi ea arată că omul se mişcă 
asimptotic la perfecţiune, pe care nu o poate atinge niciodată. 
Morală în sine, autonomă, e mai primejdioasă pentru religie 
decât ateismul. ştiinţă moravurilor, că teoretizare a moralei 
laice, este din punctul de vedere al Absolutului religios egală cu 
zero. Seamănă cu Mersul trenurilor, după părerea mea. Poţi să 
o schimbi, că pe tren, la care staţie vrei. Omul autonom nu e 
capabil să creeze o ordine morală. O primeşte de sus, sau nu o 
primeşte deloc. Cum e posibilă morală publică? Prin 
înstăpânirea absolută a moralei religioase creştine. Dogmele 
creştine trebuie să poruncească normele morale, care, fără ele, 
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nu se deosebesc de Mersul trenurilor decât prin obiect. Morală 
publică într-un stat creştin trebuie să stea sub imperiul 
certitudinii dogmelor creştine reflectate imperfect de omul 
mărginit. Dacă nu situăm Biserica deasupra statului, ne aflăm 
în treaba şi face fiecare ce vrea." 
 

 
 
ADEV�R 
 
*- "Se spune că intelectul e dat omului ca să cunoască 
adevărul. Intelectul e dat omului, după părerea mea, nu ca să 
cunoască adevărul, ci să primească adevărul." 
*- "Am avut revelaţia că, în afară de Dumnezeu, nu există 
adevăr. Mai multe adevăruri, zic eu, raportate la Dumnezeu, 
este egal cu nici un adevăr. Iar dacă adevărul este unul singur, 
fiind transcendent în esenţă, sediul lui nu e nici în ştiinţă, nici în 
filozofie, nici în artă. Şi când un filozof, un om de ştiinţă sau un 
artist sunt religioşi, atunci ei nu se mai disting de o baba 
murdară pe picioare care se roagă Maicii Domnului." 
*- "Acum, mai la bătrâneţe, pot să spun că fără Dumnezeu şi 
fără nemurire, nu există adevăr." 
 "Om desăvârşit este acela care iubeşte adevărul și dreptatea, 
care îl iubeşte pe Dumnezeu." (Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Fără smerenie, adevărul e orb." (Ilie Edictul) 
*- "Fructul esenţial al sufletului este adevărul." (Sfântul Vasile 
cel Mare) 
*- "Căutaţi adevărul și adevărul vă va elibera." (Sfânta 
Scriptură)  
*- "Dumnezeu, Mântuitorul nostru, doreşte ca toţi oamenii să 
se mântuiască și, la cunoştinţa adevărului să vină." (Sfânta 
Scriptură) 
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Sf. Grigore de Nazianz   

*- "Adevărul se identifică cu trăirea 
sau experienţa nemijlocită, iar 
teologia cu vederea lui Dumnezeu." 
(Christos Yannaras) 
*- "Adevărul este triumful Spiritului. 
Adevărul integral este Dumnezeu. 
Iar razele acestui adevăr integral, 
adevăr divin, adevăr al Logosului, se 
răsfrâng și asupra cunoaşterii 
fragmentare de ordin ştiinţific, 
întoarsă spre realitatea universală 
dată, obiectivă". (N. A. Berdiaev) 
*- "Adevărul este bine a se căuta 
întru toate". (pr. Ilie Cleopa)  
*- "Consimţământul general fără  
adevăr, o eroare vech"e. (Sfântul 
Ciprian) 
*- "Atâta adevăr poate cuprinde 
cunoştinţa fiecăruia, câtă siguranţă îi 
dau blândeţea, smerenia și 
dragostea". (Sfântul Marcu Ascetul). 
*-" Cine nu iubeşte adevărul, nu l-a 
cunoscut încă". (Sfântul Grigorie de 
Nazianz) 

 
*- "Atâta adevăr poate cuprinde cunoştinţa fiecăruia, câtă 
siguranţă îi dau blândeţea, smerenia și dragostea". (Sfântul 
Marcu Ascetul) 
*- "Când noi înșine nu suntem convinşi de adevăr, cum să-i 
convingem și pe alţii?" (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Căutarea fără patimă duce la adevăr." (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul) 
*- "Credinţa este începutul vieţii, iar dragostea sfârşitul ei, între 
ele - adevărul." (Sfântul Ignatie al Antiohiei) 
*- "Adevărul îl împinge pe om să caute adevărul." (Sfântul 
Macarie) 
*- "Sunt unii (...) care învață totdeauna, dar nu pot ajunge 
niciodată la deplina cunoaştere a adevărului." (Sfânta 
Scriptură) 
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ADMIRAȚIE 
  
Viaţa Sfântului Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei 
  

 

   Viaţa Sfântului Ierarh Tihon, 
Episcopul Amatundei 
      Sfântul Tihon se trăgea din oraşul 
Amatunda, cetate în insula Cipru, din 
părinţi binecredincioşi şi iubitori de 
Hristos, de la care a învăţat din 
tinereţe a cunoaşte pe Hristos 
Dumnezeu şi Sfintele Scripturi. El s-a 
numărat în clerul Bisericii şi s-a rânduit 
să citească poporului dumnezeieştile 
cuvinte în biserică. Apoi, pentru curăţia 
vieţii lui, a fost hirotonisit diacon de 

Sfântul Memnon,episcop al aceleiaşi cetăţi Atnatunda. Şi 
ducându-se episcopul Memnon către Domnul, Sfântul Tihon a 
fost ridicat prin alegere la scaunul episcopal şi a fost sfinţit 
arhiereu de marele Epifanie, arhiepiscopul Ciprului. În acea 
vreme era încă în insula Cipru, mulţime de popor necredincios, 
care se ţinea de rătăcirea închinării la idoli. Deci multă 
osteneală a suferit Tihon, arhiereul lui Hristos, întorcând de la 
înşelăciunea idolească la credinţă pe oamenii care piereau în 
păgânătatea elinească şi aducându-i la Hristos Dumnezeu...  
*- "O, dacă omul L-ar cinsti pe Dumnezeu, așa cum Dumnezeu 
îl cinsteşte pe om!" (Sfântul Tihon) 
*- "A transmmite celorlalţi rodul contemplaţiei este un lucru 
mai măreț decât contemplaţia însăși." (Toma d ꞋAquino) 
*- Contemplaţia este cea mai intensă viață." (P. 
Constantinescu) 
*- "Să ne cinstim unii pe alţii pentru a învăța să-L cinstim pe 
Dumnezeu." (Sfântul Ioan Gură de Aur) -   
*- "Admiraţia e semnul unei raţiuni elevate, servite de o inimă 
nobilă." (V. Cousin) 
*- "Admiraţia este suprema bucurie a înţelegerii." (Albert 
Camus) 
*- "Admiraţia este una din formele bunătăţii şi simpatiei 
omeneşti; cea mai aleasă poate, fiind cea mai fecundă." 
(Alexandru Vlahuţă) 
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AJUTOR 
 

 
 

Sf. Ambrozie al Milanului  
140-147 

*- "Dacă te vei ruga pentru toți, toți 
se vor ruga pentru tine, deci și tu te 
afli în toate rugăciunile." (Sf 
Ambrozie) 
*- "Nu trebuie să ne îngrijim de ale 
noastre, ci de ale altora." (Sfântul 
Ambrozie) 
*- "Socoteşte milostenia nu ca o 
cheltuială, ci ca un venit; nu ca o 
pierdere, ci ca un câştig, căci tu, prin 
ea, dobândeşti mai mult decât ai 
dat." (Sfântul Ioan Gură de Aur). 
*- "Harul este esenţa adevărului." 
(Sfântul Macarie) 

 

*- "Dacă nu-l iubești pe cel de 
alături, dacă nu-l ajuți, nu ești 
capabil să iubești nici pe Dumnezeu." 
(Arhimandrit Justin Pârvu) 
*- "Mulţi oameni minunaţi, (...) care 
s-au trudit să-i întoarcă pe cei 
rătăciţi, au căzut în patimi și s-au 
omorât pe ei înșiși sufleteşte. (...) Ei 
nu s-au îngrijit de sufletele lor, ci au 
intrat în marea acestei lumi pentru a 
vindeca sufletele altora, în timp ce, 
ei înșiși erau bolnavi. (Sfântul Isaac 
Sirul)" 

*- "Este greu să-i deosebeşti pe cei cu adevărat săraci de cei 
prefăcuţi? Gândiți-vă că este mai bine să dăm ajutor celor ce 
nu-l merită, decât să nu-l dăm celor ce-l merită și care au 
nevoie de el." (Sfântul Grigorie de Nazianz) 
*- "Împarte cu cel flămând pâinea ta. (Sfânta Scriptură) 
*- Cu ajutorul lui Dumnezeu se reface chipul lui Dumnezeu în 
om." (Sfântul Grigorie de Nyssa) 
*- "Lucrul lui Dumnezeu este de a dărui harul, iar al tău de a-l 
primi și a-l păstra." (Sfântul Chirii al Ierusalimului) 
*- "Ceea ce era Fiul lui Dumnezeu de la natură, aceea am 
devenit noi prin har." (Sfântul Ioan Gură de Aur). 
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BINELE 
  
*- "Pe calea binelui, mai degrabă oboseşti odihnindu-te, decât 
ostenindu-te." (Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "În lume există un singur bine și un singur rău: unicul bine 
este mântuirea, iar unicul rău pierderea ei." (Francisc Xaveriu) 
*- "Motivul principal, din care trebuie să facem binele sau 
scopul de care credinciosul trebuie să țină seama în acţiunile 
sale, este valoarea absolută a binelui și nu foloasele ce decurg 
de pe urma lui." (Hristu Andrutsos) 
*- "Binele nu are margini." (Sfântul Grigorie de Nyssa) 
 

 
 

Sf. Ioan Gura de Aur 

*- "A nu face binele înseamnă a 
face răul." (Sfântul Ioan Gură de 
Aur)  
*- "Dumnezeu nu caută binele 
făcut, ci scopul pentru care a fost 
făcut." (Sfântul Ioan Damaschin) 
*- "Pentru orice lucru bun, 
Dumnezeu Se bucură." (Sfântul 
Efrem Sirul) 
*- "Ceea ce are omul dumnezeiesc 
în el este putinţa de a face bine." 
(Sfântul Grigorie de Nazianz) 
*-"Priviţi Binele însuşi dacă puteţi. 
Astfel veţi vedea pe Dumnezeu, 
care nu este bun prin vreun alt  
bine decât prin El însuşi. (...) 

N-ar exista bunuri variabile, dacă n-ar exista un bun imuabil." 
(Fericitul Augustin)  
*- Răul este lipsa binelui, aşa cum întunericul este lipsa 
luminii." (Sfântul Ioan Damaschin) 
*- "Viclenia este expresia răului deghizat în bine." (Alexandra 
Mihalache) 
*- Primul pas spre bine este acela de a nu face rău." (Benjamin 
Franklin) 
*- "Omul poate să facă şi bine şi rău, dar răul îl face mai bine." 
(Alexandru Gh. Radu) 
*- "Suprema înţelepciune este a distinge binele de rău." 
(Socrate) 
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BISERIC� 
 
*- "În biserică afli că exişti." (Petre Ţuțea) 
*- "Ce pustiu ar fi spaţiul dacă n-ar fi punctat de biserici!" 
(Petre Ţuțea) 
*- "Unde este Biserica, acolo este Duhul lui Dumnezeu; unde 
este Duhul lui Dumnezeu, acolo este Biserica." (Sfântul Irineu) 
*- "Biserica Ortodoxă este o bucurie a tuturor de toţi." (pr. 
Dumitru Stăniloae) 
 

 

*- "Biserica nu vorbeşte despre 
Dumnezeu, ci Dumnezeu Se 
adresează Bisericii prin Cuvântul și 
Duhul Său." (pr. Ion Bria) 
*- "Era frumoasă vremea când casele 
erau biserici, față de acum, când 
bisericile sunt case." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "Biserica este o corabie, iar creştinii 
care merg la Sfânta Biserica și intră în 
ea sunt izbăviţi din furtuna păcatelor." 
(Sfântul Nicodim) 
*- "Vrei un templu în care să te rogi? 
Intră în inima ta și roaga-te acolo!" 
(Fericitul Augustin) 

*- "Pentru cel care se roagă neîncetat, lumea întreagă devine 
biserică." (Awa Siluan)  
*- "Biserica este icoana Sfintei Treimi, o <unitate a 
comuniunii>, o <unitate a dragostei>." (pr. Constantin Galeriu) 
*- "Biserica este noua zidire a lumii. Privind în ea, îl descoperi 
pe Cel ce este totul în toate." (Sfântul Grigorie de Nyssa) 
*- "Biserica poate fi ispitită, dar nu poate fi învinsă." (Fericitul 
Ironim) 
*- "Biserica se înţelege în doua feluri: adunarea credincioşilor și 
unitatea sufletului." (Sfântul Macarie) 
*- "Biserica - mulţimea celor credincioşi. (Sfânta Scriptură) 
Biserica este Trupul lui Hristos." (Sfânta Scriptură) - 
*- "Rolul principal al Bisericii nu este acela de a fi instrument 
de putere și dominaţie, ci de iubire și comuniune." (pr. Dumitru 
Popescu). 
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*- "Omul este cu mult mai însemnat și mai preţuit decât 
biserica de zid. Hristos n-a murit pentru zidurile bisericii, ci 
pentru aceste temple duhovniceşti, care sunt oamenii." (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 
*- Ştiu că biserica e pentru oricine, dar trebuie să îţi câştigi 
dreptul de-a merge la biserică. Şi nu păcătuind. (Teodor 
Burnar) 
*- "Cine nu are Biserica drept mamă, nu-L are nici pe 
Dumnezeu drept Tată şi în afara Bisericii nu există mantuire." 
(Sfântul Ciprian al Cartaginei) 
 

    

*- "Biserica este Trupul extins al 
lui Hristos în întreaga umanitate și 
creaţie. Iisus Hristos îi adună pe 
cei ce se mântuiesc și îi ridică la 
asemănarea cu Sine, prin energia 
harului din Biserică." (pr. Dumitru 
Stăniloae) 
*- "Biserica este hristosul social, 
comunitar, care parcurge 
necontenit drumul lui Hristos cel 
personal." (pr. Dumitru Popescu) 
*- "Nimic nu poate sfâşia trupul 
Bisericii atât de mult ca mândria." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Nu poate exista Biserică 
înafara iubirii." (Sfântul Ioan de 
Kronstadt) 

 
*- "Uitându-ne la Biserică dintr-o parte, cu ochi laici, adesea 
critici, nu vom putea înțelege de ce oamenii se adună, pierd 
atâta timp pentru slujbe şi rugăciuni, postesc, fac milostenie 
etc. Omul "economic" nu vede niciun profit, ba din contra - 
risipă. Însă Biserica nu vine cu dividende pământeşti, ci 
cereşti!" (Părintele Octavian Moșin) 
*- "Intrând în Biserică, leapădă mintea ta şi vei deveni înţelept 
cu adevărat; leapădă lucrarea voii tale şi vei începe să lucrezi 
cu adevărat; leapădă-te de tine însuţi şi vei deveni cu adevărat 
propriul stăpân. Ah, de-ar pricepe lumea înţelepciunea asta!" 
(Sfântul Teofan Zăvorâtul) 
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BLÂNDEȚE 
 

  
 

Mark Twain 

*- „A fi blând înseamnă a mângâia pe 
cel care tocmai ţi-a dat o palmă, fiind 
convins că şi el voia să te mângâie, 
dar se împiedicase în timp ce şi-a 
apropiat mâna de obrazul tău.” (Autor 
necunoscut) 
*- "Blândeţea este limba pe care 
surdul poate să o audă şi orbul poate 
să o vadă." (Mark Twain) 
*- "A fi blând înseamnă a mângâia pe 
cel care tocmai ţi-a dat o palmă, fiind 
convins că şi el voia să te mângâie, 
dar se împiedicase în timp ce şi-a 
apropiat mâna de obrazul tău." (Autor 
necunoscut) 

 
*- "Blândeţea este sprijinul răbdării, ușa iubirii." (pr. Dumitru 
Stăniloae) 
*- "Prin blândeţe, sufletul se apropie de simplitate, care este 
idealul flinței spirituale. Răspunde cu blândeţe și răbdare și, 
înaintea patimilor, rabdă cu plăcere și smerenie Domnului." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur)   
*- "Dacă oamenii sunt răi având o religie, cum ar fi dacă n-ar 
avea-o?" (Benjamin Franklin) 
*- „Blândeţea e o medie între irascibilitate şi indiferenţă.” 
(Andrei Gabriel Pleşu) 
*- "Cu o lingură de miere prinzi mai multe muşte decât cu 20 
de butoaie de oţet." (Proverb românesc) 
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BOG�ȚIE 
 

 
 

Sf. Teodor Studitul 

*- "Bogăţia faptei este bogăţia 
sufletului." (Sfântul Teodor 
Studitul). 
*- "În cele trecătoare, nu poţi 
deveni bogat decât sărăcind pe 
altul. În cele duhovniceşti, nu poţi 
deveni bogat decât îmbogăţind pe 
altul." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Când aurul vorbeşte, celelalte 
cuvinte nu mai ajută." (Sfântul 
Grigorie de Nazianz) 
*- "Sunteţi orbiţi de aurul celor 
bogaţi. Vedeţi însă doar ceea ce au, 
nu și ceea ce le lipseşte." (Sfântul 
Ambrozie). 
*- "Aurul nu-i lasă pe oameni să fie 
oameni." (Sf. Ioan Gură de Aur). 

*- "Cel ce crede că are totul, nu are nimic." (Sf. Ioan Gură de 
Aur) 
*- "Dacă vrem să cunoaştem adevărata valoare a bunurilor 
pământeşti, să le privim ca de pe patul de moarte!" (Alfons de 
Liguori) 
*- "Bogăţia nu este în sine ceva rău sau bun, ci o unealtă de 
care te poţi folosi rău sau bine." (Sfântul Clement Alexandrinul) 
*- "Cauţi bogăţie? Făți-L prieten pe Dumnezeu și eşti cel mai 
bogat." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Nu bogaţii vor fi osândiţi, ci cei ce slujesc bogăţiei." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Bogaţii vor ajunge în cer, când îi vor introduce acolo 
săracii." (Fericitul Augustin) 
*- "Săracilor, ce vă lipseşte dacă îl aveţi pe Dumnezeu? 
Bogaţilor, ce aveţi dacă vă lipseşte Dumnezeu?" (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "Dacă bogăţia curge, nu vă legaţi inima de ea." (Sfânta 
Scriptură) 
*- "Dacă nu stăpâneşti aurul, te stăpâneşte el pe tine." (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 
*- "Viața omului nu stă în bogăţia sa." (Sfânta Scriptură)  
 



AXIOME CREȘTINE                                                     21 

 
 

BUCURIE 
 

 
 

Sf. Ioan Scărarul 

*- "Dumnezeu nu ne porunceşte și 
nu doreşte să fim trişti în inima 
noastră; mai degrabă, doreşte ca, 
din iubire pentru El, să avem mereu 
bucurie în suflet." (Sfântul Ioan 
Scărarul) 
*- "Bucuria este o necesitate de 
prim ordin a vieţii omeneşti. Ea 
este pentru om ceea ce este lumina 
pentru plantă, (...) este un ajutor 
nepreţuit al sănătăţii sufleteşti și 
trupeşti." (pr. Filaret Costea) 
*- "Cel ce iubeşte, mereu se 
bucură." (Teofilact) 

 
*- "Chiar și aici, Paștele a fost măreț, sfânt, duhovnicesc și de 
neuitat. (...) A fost binecuvântat de liniştea stelelor și de 
suferinţele noastre; inimile noastre băteau pline de bucurie." 
(Scrisoare dintr-un lagăr sovietic)  
*- "Nu lăsa întristării sufletul tău și nu te chinui cu prea multă 
purtare de grijă; veselia inimii dă viața omului și voioşia lui îi 
prelungeşte zilele!" (Sfânta Scriptură). 
*- "Dacă are virtute, dacă face fapte bune, dacă s-a unit cu 
Dumnezeu, se va veseli cu bucuria cea adevărată, sufletul 
omului." (Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Pe cel ce se bucură în Domnul, nici un necaz nu-l va scoate 
din bucuria lui. " (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Bucurați-vă și vă veseliţi, că plata voastră multă este în 
Ceruri! " (Sfânta Scriptură)  
*- "Frica Numelui Tău varsă bucurie în sufletul meu. Bucurați-
vă! " (Sfânta Scriptură). 
*- "Bucuria este viaţa văzută printr-o rază de soare." (Carmen 
Sylva) 
*- "Iubirea este bucuria de a face altora bucurie." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "La rădăcina bucuriei se află gratitudinea. Nu bucuria ne face 
recunoscători, ci recunoştinţa ne umple de bucurie." (David 
Steindl Rast) 



22                                                CUGETĂRI CREȘTINE 

 
 

BUN�TATE 

  
 

Fericitul Augustin 

*- "Dispoziţia inimii dă valoarea 
darului. Ea singură dă preţul celor 
oferite. " (Sfântul Ambrozie) 
*- A da cu plăcere valorează mai 
mult decât ceea ce dai. (Fericitul 
Augustin) 
*- "Prin mulţimea bunătăţilor Sale, 
Dumnezeu a binevoit să facă ceva 
care să-I primească binefacerile și 
să se împărtăşească din bunătatea 
Lui: aduce de la nefiinţă la flință, 
creează Universul, atât pe cele 
văzute, cât și pe cele nevăzute și 
pe om." (Sfântul Ioan Damaschin) 

 
*- "Când un străin bate, caritatea îi deschide ușa ospitalităţii; 
odată intrat, îl întâmpină bucuria; odată primit, îl găzduieşte 
omenia; pe cel flămând îl hrăneşte bunătatea; pe cel 
deznădăjduit îl călăuzeşte credinţa, iar pe cel tulburat, 
dragostea." (Sfântul Ambrozie) 
*- "Să-I dăm lui Dumnezeu de bunăvoie ceea ce, oricum, 
trebuie să-I dăm." (Sfântul Ioan Gură de Aur).    
       *- "Bunătatea-i respectul și interesul față de alții.  

Capul bun și inima bună fac combinație bună, 
Cei răi pot avea noroc, dar bunii sunt fericiții. 
Fii cât mai bun că doar asta o să-ți rămână! 
 
Rodul Duhului Sfânt este: iubirea, bucuria, pacea,  
Bunăvoința, bunătatea, răbdarea și fidelitatea 
Blândețea și cumpătarea – și nu îl atinge legea. 
Doamne, cu-a Ta bunătate, învață-ne bunătatea! MI 
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C�INȚ� 
 

 
 

Avva Isaia 

*- "Cel ce își vede păcatele, va 
vedea pacea." (Avva Isaia) 
*- "Nu există leac mai puternic decât 
o căință lucrătoare." (Sfântul Nil) 
*- "Am căzut prin păcat, dar ne 
ridicăm prin căință." (Sfântul Vasile 
cel Mare) 
*- "Când noi ne aducem aminte de 
păcatele noastre, Dumnezeu le uită." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Este multă bucurie în cer pentru 
un singur păcătos care se căiește." 
(Sfânta Scriptura) 
*- "Smeriți-vă înaintea Domnului și 
El vă va înălța." (Sfânta Scriptură) 

 
*- "Căinţa îl face pe om primitor al iertării pe care i-o dăruieşte 
Dumnezeu, dar iertarea se dă prin Biserică." (Simeon 
Kraiopoulos) 
*- "Mai cumplită este deznădejdea decât păcatul. Cel care şi-a 
pierdut speranţa a pierdut totul. Şi Iuda şi Petru au păcătuit; 
cel dintâi a căzut în deznădejde, curmându-şi viaţa, cel de-al 
doilea a căzut în deznădejde, dar s-a ridicat prin speranţă, iar 
căinţa i-a adus iertarea lui Dumnezeu." (Ioan Carpatinul) 
*- "Sunt om prin fire şi Dumnezeu prin har; prin dragostea 
Domnului." (Sfântul Simeon Noul Teolog) 
Pildă 
*- "Sf. Francisc de Sales spovedea într-o zi o persoană, care 
acuza cu indiferenţă păcatele cele mai mari ce le făcuse. 
Penitentul îl întrebă: «Părinte, îţi este rău?». «Nu, nu mi-e rău, 
dar ţie îţi este rău». Persoana aceea nu înţelese, şi urmă 
spovada cu indiferenţă ca şi mai înainte. Sfântul Arhiepiscop nu 
mai putea şi plângea mereu. Celălalt îl întrebă din nou pentru 
ce plânge: «Ah! Adăugă sfântul, plâng pentru că tu nu plângi». 
La aceste cuvinte penitentul înţelese starea sufletului său, adică 
faptul că nu avea nici o căinţă, şi fiind mişcat, îşi mărturisi 
păcatele cu lacrimi în ochi. Sfântul îi dădu dezlegare, iar apoi îl 
îmbrăţişă, îndemnându-l să fie statornic în bine." (Viaţa sf. 
Francisc) 
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C�S�TORIE 
 
*- "Nimic nu uneşte viața noastră atât de strâns și de puternic 
ca dragostea dintre bărbat și femeie." (Sfântul Ioan Gură de 
Aur) 
*- "Așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, duceţi până la capăt crucea 
căsătoriei." (pr. Paisie Olaru) 
*- "Nunta păstrează sfinţenia." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Căminul este o mică Biserică." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Multe căsnicii ar fi mai reuşite dacă soţul şi soţia ar înţelege 
că sunt în aceeaşi tabără." (Zig Ziglar) 
 

 
 

 
 

*- "Căsătoria este conformă cu legea 
și cu Sfintele Scripturi, când, nu 
patima este cea care trece înaintea 
legii, ci când ceea ce este necesar 
satisfacerii reciproce și zămislirii 
copiilor fixează căsătoria în scopurile 
ei. Consimţământul la căsătorie va fi 
cu adevărat cinstit când nevoile 
căsătoriei, fiind cunoscute dinainte, 
și temelia, fiind aşezata conform cu 
legile stabilite de Domnul, plăcerea 
împreunării sexuale, care face din cei 
doi un singur trup, va fi consecinţa 
nevoilor căsătoriei ... Căci atunci 
când raţiunea, aflată în suflet, dacă  
stăpâneşte sufletele, le uneşte 

cu virtutea a ceea ce este necesar, pe bună dreptate, 
contopirea sufletelor este urmată, în mod legitim, de cea a 
trupurilor în care sălăşluiesc." (Sfântul Vasile cel Mare). 
 
              *- "Tineri, ochii mari, să priviți reperele, 

Înainte de a zice un „da″ la cununie 
Și îi închideți apoi mai la toate relele, 
Care nu vă convin ca soț sau soție! 
 
Căsătoria e, o spun fărꞋ de-ndoială, 
Crez, dragoste și perfecțiune socială!" 

      MI 
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COMUNICARE 
 

 

*- "Când viața ta e fulger, cuvintele 
tale sunt tunet." (Fericitul Augustin) 
*- "Să vorbim căutând nu să fim pe 
placul oamenilor, ci al lui 
Dumnezeu." (Sfânta Scriptură) 
*- "Vorbirea este instrumentul 
acestei lumi prezente. Liniştea este 
misterul lumii ce va veni." (Sfântul 
Isaac Sirul) 
 *- "Cuvintele sunt cărările faptelor" 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 

*- "Limba scrisorii nu trebuie să fie lipsită cu totul de podoabă, 
dar nici strivită de ornamentaţie." (Isidor Pelusiotul) 
*- "Orice cuvânt poate fi contrazis de alt cuvânt. Dar fapta, 
cine poate sa o contrazică?" (pr. Serafim) 
*- "A ști să taci este o virtute mai mare decât a ști să vorbeşti." 
(Sfântul Ambrozie) 
*- "Când poţi spune ceva folositor, fă-o atunci!" (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "Scrie pentru a fi înţeles, vorbeşte pentru a fi ascultat, 
citeşte pentru a creşte." – (Lawrence Clark Powel) 
*- "Cuvintele drăguţe pot fi scurte şi uşor de spus, dar ecourile 
lor sunt cu adevărat nelimitate." – (Maică Tereza) 
*- Nu spune puţin în vorbe multe, ci mult în vorbe puţine." 
(Pitagora) 
*- Oamenii se urăsc pentru că se tem, se tem pentru că nu se 
cunosc şi nu se cunosc pentru că nu comunica." (Martin Luther 
King) 
*- "Eu vorbesc cu toată lumea în acelaşi fel, indiferent dacă 
este omul care strânge gunoiul sau directorul universităţii." 
(Albert Einstein) 
*- "O comunicare bună e un stimulator la fel de bun că o cafea 
tare, şi la fel de greu să adormi după." (Anne Morrow 
Lindbergh) 
*- "Arta comunicării este limba pe care o vorbesc liderii." 
(James Humes) 
*- "Cei mai de succes oamei pe care i-am cunoscut, sunt cei 
care ascultă mai mult decât vorbesc." (Bernard Baruch) 
*- "Două monologuri nu fac un dialog." (Jeff Daly) 
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CONDIȚIA UMAN� 
 

 

Nicolae Steinhardt 

*- Condiţia umană este o condiţie 
teologală." (Nicolae Steinhardt) 
*- "Proprie flinței umane este 
comuniunea." (Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Firea noastră bolnavă, decăzută și 
moartă avea nevoie să fie vindecată, 
ridicată și înviată." (Sfântul Grigorie de 
Nyssa) 
*- "Voi ați fost răscumpăraţi cu un preţ. 
Nu vă faceţi, dar, robi oamenilor." 
(Sfânta Scriptură) 
*- "Moartea este condiția sub care am 
fost născuți." (sursa) 
*- "A trece prin foc este simbolul 
transcenderii condiţiei umane." (Mircea 
Eliade) 

*- "Cel care disperă din cauza condiţiei umane este un laş, dar 
cel care speră pentru ea este un prost." (Albert Camus) 
*- "La fel cum Iubirea este condiţia divină, singurătatea este 
condiţia umană. Şi amândouă convieţuiesc în bună pace pentru 
cei care înţeleg miracolul vieţii." (Paulo Coelho). 
*- "Oamenii acceptă să moară, nesocotind propriile interese, 
pentru a justifica condiţia umană, punând la temelia vieţii 
demnitatea." (Andre Malraux) 
*- E cert, orice am gândi şi cu oricâtă amărăciune despre cer şi 
pământ, despre condiţia umană, despre clipă şi fatum, inima cu 
bătăile ei aplaudă existenţa. (Lucian Blaga) 
*- "Paradoxul condiţiei umane este că nu putem deveni noi 
înşine decât sub influenţa altora." (Boris Cyrulnik) 
*- "Condiţia umană ezită între ontologia paradisului pierdut şi 
utopia apocalipsului salvator." (Costel Zăgan) 
*- "Eşti fericit atunci când condiţia umană îţi permite, şi asta nu 
ţine de înţelepciune sau inteligenţă." (Teodor Dume) 
*- "Într-adevăr, fericirea este cea mai mare necunoscută a 
condiţiei umane."  Costel Zăgan 
*- "Fără divinitate, condiţia umană tinde spre zero absolut!" 
(Costel Zăgan)  
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CON0TIINȚ� 
 

 
 

Al doilea Patriarh al BOR 
+Nicodim Munteanu 

*- "Cel dintâi mijloc de învăţătura 
pentru fiecare om este conştiinţa sau 
cugetul său." (Nicodim Patriarhul 
României) 
*- "Conştiinţa este îngerul lui 
Dumnezeu care îl păzeşte pe om. 
(...) Conştiinţa pomeneşte păcatele 
noastre și, pomenindu-le, ne 
smereşte." (pr. Paisie Olaru) 
*- "Numai conştiinţa lui Dumnezeu 
poate întemeia iubirea față de om și 
numai conştiinţa omului poate 
întemeia voinţa de veşnicie a omului 
și de înaintare în lumina infinită și 
eternă a lui Dumnezeu. Numai un 
Dumnezeu conştient poate preţui pe 
om și numai un om conştient poate 
preţui pe Dumnezeu." (pr. Dumitru 
Stăniloae) 

 
*- "Cred numai în conștiința mea, singura în drept să-mi arate 
dacă am greșit sau nu." (Octavian Goga). 
*- "Cercetează inima ta, ispiteste-ți conştiinţa și, dacă vei afla 
ceva de care să-ți pară rău - și negreşit vei afla - suspină 
atunci întru mărturisirea păcatelor, plânge întru rugăciune și 
îngrijeste-te de moartea cea adevărată, adică de osânda 
sufletului!; căiește-te de păcatele tale (...) pentru vindecare!" 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Conştiinţa nu-i mai judecă pe cei care au ajuns în culmea 
virtuţii sau în culmea viciului." (Talasie Libianul) 
*- "În conştiinţa încărcată, mai mult te sperie pierderea cerului 
decât chinul iadului." (Sfântul Ioan Gură de Aur). 
*- "Să-ți fie conştiinţa oglinda supunerii tale și-ți va fi de 
ajuns." (Sfântul Ioan Scărarul) 
*- "Conştiinţa este ochiul lui Dumnezeu în sufletele noastre." 
(Sfântul Cadoc).  
*- "Conştiinţa este zeu pentru toţi muritorii!" (Menandru) 
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COPII 
  

 
 

 
 

Părintele Constantin Necula 

*- "Se spune că nu avem școli. 
Avem școli, dar nu avem copii 
pentru că în timp ce biserica 
spunea: „<faceți copii!> ca să 
aveți pentru cine face școli, unii 
spun: <îi libertate, e 
democrație>. Ce educăm, 
eprubete? fecundații in vitro?. Ce 
să educăm dacă nu avem copii?" 
(Pr. Constantin Necula)  
*- "Fiți un tată bun, fiți o mamă 
bună! Până la urmă, o tocană de 
cartofi e mai bună decât o tocană 
de „limbă”…" (Pr. Constantin 
Necula) 

*- "Noi îi învățăm pe copii să se roage, îi ducem la biserică, îi 
creștem în legea lui Dumnezeu. Totul este corect, dar…Lumea 
Legiilui Dumnezeu este o lume a nevoinței, o lume a efortului 
duhovnicesc., o lume a răstignirii împreună cu Hristos. Ea nu se 
oferă oricum, nu poate fi primită pur și simplu alături de 
celelalte valori sau interese ale sufletului." (Pr. Alexie Uminski) 
*- "Bucuria și fericirea le sunt necesare copiilor nu mai puțin 
decât le sunt necesare plantelor aerul și lumina soarelui." 
(Sfânta Muceniță Alexandra Fedorova – 1872-1918) 
*- "Copiii sunt mainile cu ajutorul carora atingem cerurile."  
(Henry Ward Beecher) 
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           *- "Copilăria-i o lume de miracole și de uimire 

A creației ieșite din întuneric către lumină, 
Și este nespus de nouă, proaspătă, de uluire. 
Copilăria este regatul unde nimeni n-are vină  
 
De simți că nu mai ești copil, ai murit de mult, 
Copilul este mâna cu care ne ținem de Eden. 
Când vede că poate greși, a și devenit adult, 
Iar când nu are dreptate, recunoaște demn 
 
Îngerii și copiii sunt alduiți, încât să nu mintă, 
Obiectele casei copilăriei se prefac în icoane, 
Doamne ai creat omul, dar el căzu în ispită, 
Din îngeri ai făcut copii, Te slăvim Doamne!" 
 

                  MI 
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CREDINŢ� 
 
*- "Cine e credincios în lucrurile mici, e credincios și în cele 
mari." (Sfânta Scriptură) 
*- "Mi-ar fi mai bine să trăiesc cu fiarele, decât cu oamenii 
necredincioşi." (Cuviosul Azarie) 
*- "Sărac eşti (necredinciosule - n.n.) și lipsit de orice bun, 
sărac de iubirea de oameni, sărac de credinţa în Dumnezeu, 
sărac de speranţă." (Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "În fapte se arată credinţa. (...) Credinţa, fără fapte, nu 
există." (Sfântul Simeon Noul Teolog) 
*- "Credinţa este contemplarea unui lucru tainic." (Teodoret)  
*- "Credinţa, al cărei obiect apare cu evidență, nu poate fi 
numită credinţa." (Sfântul Atanasie cel Mare). 
*- "Cine nu crede că va învia și că va da socoteală, ci gândeşte 
că toata flința sa se mărgineşte la viața aceasta, aceluia nu-i va 
păsa mult de faptele bune. (...) Credinţa în înviere este 
adevărata mângâiere în suferinți, în lupta cu ostenelile și cu 
greutăţile vieţii." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
 

 
 

Biblia (Sf. Scriptură) 

*- "Dacă aș avea dovada că 
Dumnezeu nu există, n-aș 
regreta că am crezut în El; 
m-aș gândi că mi-am făcut o 
onoare crezând în El, că, 
dacă universul este ceva 
stupid, cu atât mai rău 
pentru el; că greşeala nu 
este în gândirea mea că nu 
există Dumnezeu, ci în 
Dumnezeu că nu există." (pr. 
Valensin) 

 
*- "Această comoară nu o găsim săpând prin pământ, ci o 
aflăm dacă cercetăm sufletul omului bolnav. (...) Ea constă din 
răbdare, din înţelepciune, statornicie și o neclintită nădejde în 
Dummnezeu." (Sfântul Ioan Gură de Aur). 
*- "Pentru cine vrea să creadă, am o mie de motive. Pentru 
cine nu vrea să creadă, n-am niciunul." (Fericitul Augustin) 
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Sf. Ioan Damaschin 
 

 
 

Sf. Antonie cel Mare 

 

*- "Lucrurile mai presus de fire, pot 
fi înţelese prin credinţă." (Sfântul 
Ioan Damaschin) 
*- "Crede ca să înţelegi!"  (Fericitul 
Augustin) 
*- "Credinţa este pentru suflet, ceea 
ce este ochiul pentru trup." 
(Teodoret al Cirului) 
*- "Cel ce crede, se teme; cel ce se 
teme, se smereşte; cel ce se 
smereşte, se îmblânzeşte; cel blând, 
păzeşte poruncile; cel ce păzeşte 
poruncile, se luminează; cel luminat, 
se împărtăşeşte de tainele 
Cuvântului dumnezeiesc." (Sfântul 
Maxim Mărturisitorul). 
*- "Credinţa face ceea ce omul și 
legea nu pot face." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur). 
*- "Un lucru mic este un lucru mic. 
Dar credinţa din lucrurile mici este 
un lucru mare." (Sfântul Grigorie de 
Nazianz) 
*- "Credinţa este libera consimţire a 
sufletului."(Sfântul Antonie cel Mare) 
*- "Cred, Doamne, ajută necredinţei 
mele!" (Sfânta Scriptură) 
*- "Fie vouă după credinţa voastră!" 
(Sfânta Scriptură)   

*- "Dar va zice cineva: Tu ai credinţă, iar eu am fapte; arată-
mi credinţa ta fără fapte, şi eu din faptele mele îţi voi arăta 
credinţa mea. Tu crezi că unul este Dumnezeu?: Bine faci; dar 
şi demonii cred şi se cutremură... Dar vrei tu să'nţelegi, omule 
uşuratic, că credinţa fără fapte este moartă?" (Sfântul Apostol 
Iacov) 
*- "Doresc să predic, să vorbesc, să scriu, dar nu vreau să 
silesc pe nimeni, căci credinţa trebuie să fie liber consimţită și 
să fie primită fără constrângere." (Martin Luther).  
*- "Credinţa întăreşte ceea ce raţiunea clatină." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
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*- "Credinţa este încrederea în cele nevăzute, (...) este har, 
(...) este taină." (Sfânta Scriptură). 
*- "Credinţa în Dumnezeu include credinţa în timpul şi 
sincronizarea lui Dumnezeu." (Neal A. Maxwell) 
 

Credința 
 
Deşi pare abstractă, credinţa este concretă, 
Deşi pare imposibilă, credinţa este adevărată 
Deşi pare grea, credinţa ne aduce odihnă. 
Deşi pare oarbă, credinţa e plină de lumină. 
 
Deşi are origini divine, e în oameni prezentă 
Și, cu toate că are eshatologie transcendentă,  
Credinţa se plineşte în fapt, aici pe pământ,  
Omul lipsit de credință este un om pierdut. 
 
Crezul zilelor de azi nu-ncepe cu lucidul „cred”, 
Nici cu scepticul „nu cred” ci cu un vrut șubred. 
Credința și știința se află între ele într-un raport 
Ca două talgere, puse cu greutățile în accord. 
 
Credința-i ca o rădăcină din care cresc tulpinile, 
Frunzele, florile și fructele bune, care sunt faptele,  
Credința face ceea ce omul și legea nu pot face. 
Hrăneste-ți credința si, temerile vor muri în pace! 
 
Cred în Dumnezeu cum cred în răsăritul de soare, 
Nu pentru că Îl văd, ci pentru că se simte în zare, 
Dacă Dumnezeu nu ar exista, ar trebui inventat, 
Pentru că fără de Dumnezeu universul ar fi uitat. 
 
Doamne, n-am credință mare dar pot fi încrezător 
N-am un dar mare să-ți ofer, cu viața sunt debitor. 
Să ne plecăm cu credință și cu rugă la Dumnezeu, 
Să ne țină în  sănătate, iubire și cu credință mereu!  
 
    Mircea Iordache 
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CRE0TINISM 
  
*- "Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici rob, nici slobod, ci 
Hristos este totul și în toţi." (Sfânta Scriptură). 
*- "Creştinismul, să luăm bine aminte, nu e o simplă școală a 
cinstei, curăției și dreptăţii, ori o nobilă și raţională explicaţie a 
vieţii" (<teologia, mai bine decât zoologia, ne explică tainele> - 
(Emil Cioran) 
*- "Creştinismul este o imitare a naturii divine." (Sfântul 
Grigorie de Nyssa) 
 

 
 

Fr Alexander Schmemann 

 

 
 

Tertullian 

*- "Creştinismul este singura religie 
din istoria universală în care există o 
soartă. Chiar de la începuturile sale, 
creştinismul a urmărit proclamarea 
bucuriei, a singurei bucurii posibile 
pe pământ." (pr. Alexander 
Schmemann). 
*- "Purtarea creştinilor să fie cea mai 
bună apologie a credinţei lor!" 
(Origen) 
*- "Creştinismul se folosea, la 
început, de obiecte de lemn, dar el 
era de aur. Astăzi, se foloseşte de 
obiecte de aur, iar el este de lemn." 
(Sfântul Atanasie cel Mare) 
*- "Antropologia răsăriteană este 
ontologia deificării, iluminarea 
progresivă a omului și a întregii 
creaţii." (Paul Evdokimov) 
*- "Creştinii nu se nasc, ci se fac." 
(Tertullian) 
*- "Ortodoxia este o viață nouă cu 
Hristos și în Hristos, călăuzită de 
Duhul Sfânt (...) Creştinii trăiesc în 
Hristos și Hristos trăieşte în ei." 
(Serghei Bulgakov) 

 

 
*- "Adevăratul creştin îl poarta mereu pe Iisus în inima sa." 
(Avva Leontic) 
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*- "Ortodoxia este o viață nouă cu Hristos și în Hristos, 
călăuzită de Duhul Sfânt (...) Creştinii trăiesc în Hristos și 
Hristos trăieşte în ei." (Serghei Bulgakov) 
*- "Creştinismul, să luăm bine aminte, nu e o simplă școală a 
cinstei, curăției și dreptăţii, ori o nobilă și raţională explicaţie a 
vieţii (<teologia, mai bine decât zoologia, ne explică tainele> " 
(Emil Cioran) 
*- "Creştin este cel ce îl imita pe Hristos: în cuvinte, în fapte, în 
gândire." (Sfântul Ioan Scărarul) 
*- "Pentru a fi un bun creştin, am pe Hristos întreg pentru 
mântuirea mea, Sciptura întreagă pentru studiul meu și 
întreaga lume drept parohia mea." (Fericitul Augustin) 
*- "Creştinii trăiesc în trup, dar nu după trup; trăiesc pe 
pământ, dar vieţuiesc ca în ceruri. Ei nu sunt o societate nouă, 
după trup, ci după spirit, căci, deşi viața lor materială este la 
fel ca a tuturor oamenilor, ţinuta lor morală și duhovnicească 
este excepţională. Ei sunt pentru lume ceea ce este sufletul 
pentru trup." (Epistola către Diognet) 
*- "Scripturile sunt pline de tămăduiri."(Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Fiecare dintre noi este pictorul propriei sale vieţi: sufletul 
este pânza, virtuţile sunt culorile, iar Hristos este modelul pe 
care trebuie să-L pictăm." (Sfântul Grigorie de Nyssa) 
*- "Creştinii sunt lăcaşurile dumnezeirii." (Sfântul Grigorie de 
Nazianz). 
*- "În iubire nu există nimic raţional. „Nu ştiu de ce îl iubesc pe 
acela!” Iubirea nu are nici început, nici sfârşit, există deodată 
cu Dumnezeu. Deci, ca să se depăşească această răceală, 
trebuie să se ducă o viaţă creştinească." (Părintele Arsenie 
Papacioc) 
*- "Pe creştin îl doare pentru toţi, vrea ca toţi să se 
mântuiască, toţi să guste din Împărăţia lui Dumnezeu. Acesta 
este creştinismul." (Sfântul Porfirie Kafsokalivitul) 
*- "Nu cred că există un om care să nu se bucure când îl 
descoperă pe Dumnezeu. Eu pe copiii mei nu îi trezesc 
duminică dimineață să meargă la Liturghie. Dacă vor să o facă 
o fac, și o fac. Nu îi oblig la citirea Scripturii, nu îi pun la 
metanii și cruci. Ei doar mă văd pe mine ce fac, și dacă vor, mă 
urmează. Eu asta am învățat din creștinism." (Părintele 
Constantin Necula) 
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CUNOA0TERE 

*- "Dumnezeu nu poate fi cuprins de mintea noastră; dacă ar fi 
cuprins, nu ar mai fi Dumnezeu." (Evagrie din Pont) 
*- "Fraţilor, câtă vreme v-am grăit despre cele cereşti, toţi ati 
adormit, iar când am început a înşira palavre, îndată v-ați trezit 
..." (Everghetinos) 
*- "Când gândirea nu se mai împrăştie printre cele din afară și 
nu se mai împrăştie în lume, prin simţuri, ea se întoarce spre 
sine. Prin sine, mintea se ridică până la contemplarea lui 
Dumnezeu." (Sfântul Vasile cel Mare). 
*- "În contemplaţia mistică, omul nu vede nici cu mintea, nici 
cu trupul, ci cu duhul (...), iar această experienţă fericită și 
plină de bucurie (...) face ca mintea să treacă dincolo de toate 
lucrurile." (Sfântul Grigorie Palama) 
*- "Cunoaşterea existenței lui Dumnezeu este sădita în chip 
natural în noi." (Sfântul Ioan Damaschin) 
*- "Să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice 
cunoaştere!" (Sfânta Scriptură) 
*- "Adevărata cunoaştere poartă în ea pecetea dragostei." 
(Sfântul Maxim Mărturisitorul) 
*- "Cunoaştere însemnă a te uita pe tine, gândindu-te la 
Dumnezeu." (Diadoh al Foticeii) 
 

 
 

Dionisie Areopagitul 
 

*- "Au ochi și nu văd." (Sfânta 
Scriptură) 
*- "Cunoaşterea adevărata implică 
recunoaşterea necunoaşterii." 
(Sfântul Dionisie Areopagitul) 
*- "Omul este capabil a-L cunoaşte 
pe Dumnezeu numai întru atâta cât i 
S-a revelat Dumnezeu." (A. 
Comorosan) 
*- "Fără Dumnezeu nu este posibil a-
L cunoaşte pe Dumnezeu." (Sfântul 
Irineu). 
*- "Cunoaşterea lui Dumnezeu 
înseamnă pătrunderea în (- n.n.) 
întunericul supraluminos al 
Dumnezeirii." (Sfântul Dionisie 
Areopagitul) 
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Christos Yannaras 

*- "La Dumnezeu ajungem printr-un 
anume mod de viață, nu printr-un 
anume fel de a gândi." (Christos 
Yannaras) 
*- "Cea mai mare dintre învăţături 
este să te cunoşti pe tine însuți. 
Dacă cineva se cunoaşte pe sine, îl 
va cunoște și pe Dumnezeu." 
(Sfântul Clement Alexandrinul) 
*- "Cel ce se cunoaşte pe sine, 
cunoaşte totul." (Sfântul Isaac Sirul) 
*- "A-L înţelege pe Dumnezeu este 
greu, iar a-L exprima este cu 
neputinţă." (Sfântul Grigorie de 
Nazianz) 

 
*- "Cunoaşterea înseamnă împlinire; a cunoaşte este a fi." 
(Osho)  
*- "Fără a cunoaşte puterea cuvintelor este imposibil să cunoşti 
oamenii." (Confucius) 
*- "Cunoaşterea este ochiul dorinţei şi poate deveni călăuza 
sufletului." (Will Durant_ 
 
    Învățătura 
 
       *- "Numai întunericul ne învaţă să prețuim lumina 

Pentru copii învățătura este ca untura de pește, 
Înainte de a învăța, să nu jucăm de-a  „inima‟, 
Să învățăm a ne juca de-a școala, că ne priește! 
 
Care dintre muritori este atât de mult învățat, 
Încât, mai multă învățătură să nu-i lipsească? 
Să căutăm căldura, să n-o așteptăm din neant, 
Să-nvățăm de la berze cum știu s-o găsească! 
 
Sprijinul cunoașterii este Creatorul, cu lumina Sa 
Că ne-a dat gândul și puterea de a ne lumina, 
Și ne-a dat cuvântul și discernământul a învăța. 
Îți ulțumim Ție, Doamne, pentru milostivirea Ta!" 

 

      MI 
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DEPENDENȚ� 
 
*- "Nimic nu este mai mare ca omul cu Dumnezeu și nimic mai 
mic ca omul fără Dumnezeu." (Sfântul Tihon). 
*- "Omul care respinge societatea este sau animal, sau înger." 
(Fericitul Augustin) 
*- "Cetatea, dacă nu o păzeşte Dumnezeu, degeaba veghează 
paznicii." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Pomenirea lui Dumnezeu este viață; uitarea Lui, moarte." 
(Teotim) 
*- "Nimic nu este atât de propriu firii noastre ca a fi în 
comuniune cu alţii, a avea nevoie unii de alţii și a ne iubi unii 
pe alţii." (Sfântul Vasile cel Mare) –  
 

 
 

Pr. prof. dr. academ.     
Dumitru Stăniloae 

*- "Împărtăşania mai deasă, cu toată 
pregătirea, face ca în trupul şi 
sângele nostru să se întipărească tot 
mai mult Trupul şi Sângele cel curat 
şi înviat al lui Hristos, făcându-ne tot 
mai asemenea sfinţilor în curăţie, în 
dragoste, în duh de jertfă şi în 
puterea de a învia spre viaţa de veci, 
întru fericire. Astfel, devenim tot mai 
mult fii ai Tatălui după har şi fraţi 
între noi, în Hristos." (Părintele 
Dumitru Stăniloae) 
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DESTIN 
 
*- "Forța sau voința supranaturală care ar hotărî, în mod fatal 
și implacabil, tot ce se petrece în viața omului." (Dex) 
*- "Înţeleptul îsi conduce steaua, ignorantul este condus de 
ea." (Toma d'Aquino) 
*- "Neliniştile și tulburările vieţii nu vin din schimbarea 
norocului, ci cauzele acestora sunt în noi înşine și în puterea 
sufletului nostru." (Sfântul Ioan Gură de Aur)   -  
*- "Uneori ne întâlnim cu destinul chiar pe drumul pe care am 
luat-o ca să ne ferim de el." (la Fontaine) 
*- "Eşti o fiinţă de plâns, dacă nu-ţi închipui că te poţi ridica 
deasupra soartei."  (Denis Diderot) 
*- "Fiecare om are destinul său; singura regulă este să-l 
accepte şi să-l urmeze oriunde l-ar duce."  (Henry Miller) 
*- "Destinul nu este legat de noroc; este mai degrabă legat de 
alegere. Nu este un lucru pe care trebuie să îl aştepţi, este mai 
degrabă un lucru care trebuie realizat." (William Jennings 
Bryan) 
 

 
 
*- "Îţi faci propriul tău drum în viaţă  şi de-a lungul acestui 
drum întâlneşti oameni."  (Anthony Hopkins) 

 
       *- "Omul şi destinul său reprezintă ceva inseparabil, 

Se provoacă și se crează reciproc, ca și un ecou, 
Destinul este ecoul lui Dumnezeu, și este infailibil, 
Avem doar un destin, și-n cer doar un Dumnezeu." 
 
      MI 
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DIAVOL 
 
*- "Domnii mei, când eşti la oraş, diavolul vine sub diferite 
chipuri: un prieten, o carte, o femeie, un duşman; când eşti în 
singurătate, vine personal." (pr. Ilie Cleopa) 
*- "Cine poartă război cu diavolul, ține pacea cu Dumnezeu." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "De noi depinde dacă diavolul va fi puternic sau 
neputincios." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Treaba diavolului este să îndruge multe, treaba noastră 
este să nu le ascultăm." (Fericitul Augustin). 
*- "Nu orice ţi se pare că e Dumnezeu e chiar Dumnezeu şi nu 
tot ceea ce ţi se pare a fi diavol e chiar diavol." (Eliphas Levi) 
*- "Oricine vrea să joace rolul unui înger devine diavol." (Blaise 
Pascal) 
*- "Mai bine o mustrare de la  Dumnezeu, decât un compliment 
de la diavol." (Teodor Burnar)   
*- "Credinţa omului în Dumnezeu îl leagă pe diavol, iar 
rugăciunea îi pune căluş în gură." (Cornel Stelian Popa) 
*- "Una din urmările virtuţii e trufia. E între ele o punte făurită 
de diavol." (Victor Hugo în Mizerabilii) 
 

 

    Imaginea din stânga - Ispitirea 
lui Iisus de către diavol. 
 
*- "Înainte de păcat, diavolul ne 
face să-L vedem pe Dumnezeu 
milos, iar după păcat ni-L prezintă 
ca Judecător neîndurat." (Sfântul 
Tihon). 
*- "Credinţa omului în Dumnezeu îl 
leagă pe diavol, iar rugăciunea îi 
pune căluş în gură." (Cornel Stelian 
Popa)  

*- "Când oamenii devin virtuoşi la bătrâneţe, ei sacrifică 
Domnului ce a mai rămas de la Diavol." (Alexander Pope) 
*- "Vinul este de la Dumnezeu, dar beţia este de la diavol." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Am prea multă stimă faţă de Dumnezeu ca să mă tem de 
Diavol." (Alfred de Vigny) 
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*- "Rugăciunea făcuta cu stăruință, trezvie, pietate, credință și 
frângerea inimii, este bună și folositoare. Diavolul se luptă în 
diferite feluri cu cei ce se roagă, dar pe cei ce nu se roagă îi 
iubește. Omul în rugaciune vorbește cu Dumnezeu și Ii cere 
bunuri duhovnicești și mântuire. Cel ce se roagă trebuie să fie 
smerit. Părintele Amfilohie Makris din Patmos, 1889 – 1970. 
Rău este diavolul, o mărturisesc şi eu; dar rău lui şi, nu nouă, 
dacă priveghem." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
 
*- "Diavolul nu vrea să-și desconspire existența în fața 
oamenilor, pentru că în felul acesta îi poate lupta mai ușor. Pe 
ascuns. Nu te ferești de un inamic a cărui existență o ignori. 
Însă o dată ce l-ai descoperit, nu mai are sens să se ascundă, 
așa încât luptă cu tine la arătare." (Sfântul Paisie Aghioritul 
1924 – 1994) 
 
*- "Omul este treapta intermediară între diavol şi înger, uneori 
mai mult diavol, alteori mai mult înger..." (George Budoi) 
*- "Dialogul este una dintre formele care contribuie cel mai 
mult la înflorirea vieţii spirituale. Eremiţii spirituali sunt 
excepţii. Omul de cultură este însetat după replică şi 
contrareplică. Are nevoie de aceasta pentru a-şi ascuţi 
gândurile, pentru a-şi oţeli voinţa, pentru a scăpa de 
sentimentul singurătăţii şi lipsei nemiloase de înţelegere care-l 
înconjoară. Atât de mult le simte nevoia, încât, fără să vrea, 
începe dialogul chiar şi cu persoane necompetente, cu oricine 
se află în jurul său, pentru a avea cel puţin iluzia unui dialog." 
(Constantin Tsatsos)  
 
*- "Dumnezeu ne este martor atât în dialogul cu ceilalţi, cât şi 
în dialogul cu noi înşine. Însă, de cele mai multe ori, în dialogul 
cu ceilalţi îl folosim pe Dumnezeu ca simplu pretext, iar în 
dialogul cu noi înşine îl folosim doar pentru a decora interiorul 
fricii noastre cea de toate zilele."  (Ionuţ Caragea) 
*- "Cred că dialogul este cheia care ne poate scăpa de tendinţa 
noastră de separare. Dialogul schimbă-izolarea şi singurătatea 
în conexiune şi interdependenţă." (Vinessa Shaw) 
*- "Omul mănâncă și bea, luptă pentru libertate și dreptate, 
pentru a fi viu, pentru a avea plenitudinea vieții. Dar ce este 
aceasta? Ce este viața însăși? Care este conținutul vieții 
veșnice?" (Alexander Schmemann) 
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 DORINŢ� 
 

 
 

Sf. Isaac Sirul 

 

*- "Dumnezeu Se uită mai degrabă la 
dorinţa voinţei să vadă în ce anume îşi 
găseşte omul plăcerea. Aşa că dorinţa 
unui suflet îi este de ajuns chiar şi fără 
fapte, dacă săvârşirea lor e cu 
neputinţă." (Sfantul Isaac Sirul)  
*- "Cine a spus "ajunge!", a pierit." 
(Fericitul Augustin) 
*- "Dumnezeu nu răsplăteşte 
rezultatele, ci intenţia." (Sf. Ioan Gură 
de Aur) 
*- "Ceea ce ne este de folos, aceea 
vrea Dumnezeu și, ceea ce vrea 
Dumnezeu, aceea ne este de folos." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 

*- Suferința apare atunci când așteptăm ca ceilalți să ne 
iubească în felul dorit de noi. Paulo Coelho 
*- "Dacă aş avea tot ce doresc, aş avea imediat impresia că nu 
am nimic." (Jules Renard) 
*- "Dacă n-am avea nicio dorinţă, nicio aspiraţie, jumătate din 
farmecul şi interesul vieţii ar dispărea." (Lubbock) 
*- "Oare nu toţi am luat, mai mult sau mai puţin, dorinţele 
noastre drept realităţi?"  (Honore de Balzac) 
*- "E în natură oricărei dorinţe să se stîngă dacă nu e hrănită 
de speranţa. (Helvetius) 
*- "N-am văzut niciun muritor care să nu aibă mai multe 
dorinţe decât nevoi adevărate şi mai multe nevoi decât 
satisfacţii." (Voltaire) 
*- "Mai păstrează totdeauna o dorinţa, pentru a nu fi niciodată 
nefericitul unei mari fericiri." (Baltasar Gracian) 
*- "Dacă veţi compara durerile vieţii reale cu bucuriile vieţii 
închipuite, n-aveţi să mai doriţi să trăiţi niciodată şi veţi dori să 
visaţi veşnic." (Alexandre Dumas)  
*- "Dorinţa e Dumnezeu care bate la uşa minţii tale, încercând 
să-ţi dea un bine mai mare." (Catherine Ponder) 
*- "Dorinţa e începutul întregii creaţii. Este primul gând. Este 
un sentiment grandios din suflet. Este Dumnezeu care alege ce 
să creeze în continuare." (Neale Donald Walsch)  
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DRAGOSTE 
 

 
 

Sf. Ioan Gură de Aur 

*- "Nu în unirea trupurilor stă 
necurăția, ci în cugetele și în 
intenţia oamenilor." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "Unde este iubire, acolo este 
Dumnezeu." (Fericitul Augustin) 
*- "Trebuie să facem totul prin 
iubire și nimic prin forţă. Trebuie să 
iubim mai mult supunerea decât să 
ne temem de nesupunere." 
(Francisc de Sales) 
*- "Pentru orice faptă de iubire 
pornită dintr-un suflet, acesta 
merită viața de veci." (Toma 
d'Aquino) 
 

*- "Dragostea este bucuria de a face altora bucurie." (Sf.Ioan 
Gură de Aur) 
*- "A iubi cineva pe cel drag este un lucru al firii; a iubi cineva 
și pe vrăjmaşi este un lucru al harului." (Sfântul Ioan Gură de 
Aur) 
*- "Sărăcia sau bogăţia nu pot învinge dragostea, dar 
dragostea poate învinge și sărăcia și bogăţia." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
 

 
 

Creația 

 

*- "Iubirea e tare pentru că 
poate merge până la moarte." 
(pr. Dumitru Stăniloae) 
*- "A-i iubi pe vrăjmaşi 
înseamnă a-L imita pe 
Dumnezeu." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "Dragostea schimbă însăși 
natura lucrurilor. În mâna 
dragostei, toate devin bune." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
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*- "Cea dintâi și cea mai mare datorie a noastră este să 
păstrăm între noi legătura dragostei." (Nicodim Patriarhul 
României) 
 

 
 

Înger-Heruvim 

*- "Acolo unde ia sfârşit creatura, 
începe fiinţa lui Dumnezeu. Tot ceea 
ce Dumnezeu pretinde, în mod 
expres, este să ieşi din tine însuți, în 
măsura în care eşti creatură, și să-L 
laşi pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în 
tine." (Eckhart) 
*- "Ţinta iubirii este unirea cu ceea ce 
iubeşti." (Francisc de Sales) 
*- "Două iubiri au zidit două cetăți: 
iubirea de sine, mergând până la 
dispreţul față de Dumnezeu - cetate 
terestră și, iubirea de Dumnezeu, 
mergând până la dispreţul de sine - 
cetate celestă. Una este glorificată în 
sine însuşi, cealaltă în Domnul 
Dumnezeu." (Fericitul Augustin) 

 
*- "Iubirea este principiul vieţii și, Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, ne revelează iubirea și viața în iubire, de la obârşia 
ei divină." (pr. Constantin Galeriu) 
*- "Iubirea duce la cunoaştere. (...) După cum amintirea focului 
nu -ti încălzeşte trupul, tot astfel credinţa fără dragoste nu-ți 
va încălzi sufletul." (Sfântul Maxim Mărturisitorul) 
*- "Revelaţia ne învață că Dumnezeu este dragoste. Existența 
îsi are începutul, de asemenea, în dragoste ca dar al lui 
Dumnezeu. Răscumpărarea și naşterea noastră din nou s-a 
făcut tot prin dragoste, o dragoste atât de mare, încât a dus la 
jertfa Fiului lui Dumnezeu. Semnele răscumpărării trebuie să 
reveleze în cele din urmă și în noi <chipul> lui Dumnezeu, 
aceasta realitate fundamentală, pentru a putea spune: omul 
este dragoste." (pr. Constantin Galeriu). 
*- "Lumea este o ţesătura de sentimente, puse în mişcare de 
diferite voinţe. (...) Cum ar fi lumea dacă toţi ar iubi?" (pr. Al. 
Constantinescu) 
*- "Dragostea îl preface pe cel ce iubeşte în chipul celui iubit: 
dacă-L iubeşti pe Dumnezeu, dumnezeu vei fi; dacă-l iubeşti pe 
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diavol, diavol vei fi; dacă-ti iubeşti trupul, trup vei fi. Aceasta 
este cea dintâi lucrare a iubirii: de a uni pe cel ce iubeşte cu cel 
iubit." (Fericitul Augustin) 
*- "Iubirea de Dumnezeu este extatică, făcându-ne să ieşim din 
noi înşine." (Sfântul Dionisie Areopagitul) 
*- "Dragostea duce la fericire." (Fericitul Augustin) 
*- "Dragostea este adevărata slujbă pentru Dumnezeu" 
(Sfântul Ciprian) 
*- "Dragostea este raiul." (Sfântul Cadoc) 
*- "Întrucât este iubire, Dumnezeirea se mişcă; iar întrucât 
este iubită, mişcă spre sine toate lucrurile care sunt capabile de 
dragoste." (Sfântul Maxim Mărturisitorul) 
*- "Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au 
fost făcute. Nu e nimic mult, când oamenii iubesc puţin, așa 
cum nu este puţin, când oamenii iubesc mult." (Sfântul Vasile 
cel Mare) 
*- "Numai cine își iubeşte aproapele, îl iubeşte pe Dumnezeu." 
(Sfânta Scriptură)  
*- "Când l-ai văzut pe aproapele tău, pe Dumnezeu L-ai văzut." 
(Sfântul Clement Alexandrinul) 
*- "Nu există cunoaştere mistică fără iubire." (Sfântul Ioan al 
Crucii) 
*- "Când am ajuns la iubire, am ajuns la Dumnezeu." (Sfântul 
Isaac Sirul) 
*- "Pe calea iubirii, urcăm spre Dumnezeu." (Fericitul Augustin) 
 

 
 

Ruga la piciorul Crucii 

*- "Iubirea lui Dumnezeu este 
forţa motrice, modalitate de 
manifestare și de recunoaştere a 
Lui, cerc etern, care își are 
originea în bine și se întoarce în 
bine." (Sf. Dionosie Areopagitul) 
*- "Unicul adevăr este iubirea. 
(...) Iubirea este aceea care dă 
viață și căldură, care inspiră și 
călăuzeşte. Dragostea, rădăcina si 
izvorul binelui." (Sfântul Ioan Gură 
de Aur) 

 
*- "Iubirea este sigiliul pus creaţiei, semnătura Creatorului. 
Iubirea explică lucrul mâinilor Sale." (pr. Theoklitos) 
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*- "Comuniunea în dragoste, pe pământ, este reflexul vieţii 
paradisiace." (pr. Ioan Coman) 
*- "Dragostea frăţească este hrana duhovnicească." (Sfântul 
Clement Alexandrinul) 
 

 
 
 Dragostea  
 
       *- "Este un sentiment de afecțiune dezinteresată, 

Pentru cineva sau ceva, care-ți e lipit de suflet, 
Aceasta este dragostea, cu lumina-i parfumată, 
Și grațioasă ca o zână cu pași ușori de menuet. 
 
Dragostea aduce dorința de a da altuia ce-i al tău 
Și de a simți fericirea altuia ca și cum ar fi a ta. 
Omul are nevoie de dragoste. Ea este sufletul său, 
Oricine poate deveni poet dacă-l atinge dragostea 

 
Dragostea îi face pe oameni să se simtă egali, 
O fi dragoste la prima vedere, dar s-o privim iară, 
Să nu-i vorbim fără suflet, așa ca simpli papagali, 
Și să n-o exagerăm, că robia ei poate să ne piară! 
 
Cursul dragostei curate n-a fost niciodată neted,  
Întrepătrunderea sufletelor întâmpină obstacole, 
Dar cu credință și rugăciuni, pașii buni se succed, 
Că Dumnezeu e mare și ne ferește de extrasistole." 
 
     MI 



46                                                CUGETĂRI CREȘTINE 

 
 

DREPTATE 
 

 

*- "Am iubit dreptatea și am 
urât nedreptatea; de aceea mor 
în exil." (Papa Grigore al-VII-
lea) 
*- "După cum ne purtăm noi cu 
aproapele, așa se va purta 
Dumnezeu cu noi." (Sfântul 
Ioan Gură de Aur). 
*- "Mai mare decât toate 
virtuțile este dreapta socoteală,  

care e împarateasa și virtutea virtuților." (Sf. Ioan Damaschin) 
*- "Dumnezeu, dacă vede că aplecarea inimii tale nu-i falsă, 
atuncea ţi-ajută neapărat, e cu neputinţă să nu-ţi ajute. De 
multe ori întârzie să ne ajute ca să vadă hotărârea ta, osârdia 
ta." (Pr. Dionisie Ignat de la Colciu.) 
*- "Dumnezeu nu este Dumnezeul egalității, ci al dragostei. 
Egalitatea ar înlătura toată dreptatea și toată dragostea, ar 
înlătura toată moralitatea. Oare soțul își iubește soția din 
pricina egalității? Mama își iubeșe oare copilul din pricina 
egalității? Prietenul își iubeșe oare prietenul din pricina 
egalității? Inegalitatea este temelia dreptății și reazemul 
dragostei. Câtă vreme dăinuește dragostea, nimeni nu se 
gândește la egalitate." (Sfântul Nicolae Velimirovici) 
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DUMNEZEU 
 

 
 

Sf. Efrem Sirul 

*- "Dacă n-ar fi un singur 
Dumnezeu, n-ar fi Dumnezeu." 
(Sfântul EfremSirul) 
*- "Dumnezeu este în afara tuturor, 
nerămânând în afară; este în toate, 
dar necuprins de ele; este mai 
presus de toate, fără înălţare; este 
mai jos de toate, fără coborâre; este 
în toate și, totodată, deasupra 
tuturor." (Fericitul Augustin) 
*- "Cunoaştem firea divină prin 
lucrările Sale." (Sfântul Vasile cel 
Mare) 

 

 
 

Alfa și Omega 

*- "Dumnezeu nu poate fi cuprins 
de mintea umană; dacă ar fi 
cuprins, n-ar mai fi Dumnezeu." 
(Evagrie din Pont) 
*- "Dumnezeu poate fi iubit, dar nu 
gândit. Poate fi prins și apropiat 
prin iubire, dar niciodată prin 
gândire." (Norul Necunostintei) 
*- "Tocmai neputinţa de a-L 
înţelege în toata întregimea Lui este 
aceea care ne face să-L înţelegem 
pe Dumnezeu în toata măreţia Sa." 
(Tertullian) 

 
*- "Dumnezeu este Raţiune și pricina întregii mişcări neîncetate 
și toate raţiunile îsi au în El stabilitatea neclintită și dinamismul 
fără de sfârşit." (Nichita Stithatul) 
*- "În Sine, Dumnezeu este Gândire necunoscută, Cuvânt 
negrăit și Viață necuprinsă." (Sfântul Maxim Mărturisitorul) 
*- "Dumnezeu este asemenea unui cerc ale cărui margini nu 
sunt nicăieri, iar al cărui centru este pretutindeni." (Fericitul 
Augustin) 
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Sfântul Marcu Ascetul 

*- "Dumnezeu este începutul, 
mijlocul și sfârşitul oricărui bine." 
(Sfântul Marcu Ascetul) 
*- "A numi pe Dumnezeu nu este 
nimic altceva decât a arăta prin 
cuvinte unele din însuşirile Sale." 
(Origen) 
*- "Dumnezeu este al tuturor." 
(Sfântul Ioan Scărarul) 
*- "Dumnezeu este iubire." (Sfânta 
Scriptură) 
*- "Faţa Mea nu vei putea să Mi-o 
vezi!" (Sfânta Scriptură) 
*- "Eu sunt Cel Ce sunt." (Sfânta 
Scriptură)   
*- "Dumnezeu poate câte vrea, dar  
nu vrea câte poate." (Sfântul Ioan 
Damaschin) 

DURERE 
 
*- "Înlăuntrul durerii, se ascunde mai multă dragoste decât în 
dragostea firească. Căci, dacă suferi pentru celălalt, îl iubeşti 
puţin mai mult. Dragoste cu durere înseamnă să strângi în 
braţe pe un frate de-al tău care are demon, iar demonul să 
plece. Fiindcă dragostea care îmbrăţişează, dragostea 
duhovnicească cu durere, dăruieşte făpturilor lui Dumnezeu 
mângâiere dumnezeiască, îi îneacă pe demoni, slobozeşte 
suflete şi vindecă răni cu balsamul dragostei lui Hristos pe care 
îl varsă." (Sfântul Paisie Aghioritul)   
*- "În spatele oricărei boli se află o durere a sufletului [...] 
Totul începe cu grijile [...]. Boala începe în minte, ca un gând 
negativ, printr-o neliniște constantă." Maica Gavrilia Papaiannis 
*- "Furtuna, pentru arborii sănătoşi, este o salvare, căci în 
furtuni rădăcinile lor se adâncesc mai afund, unde todeauna au 
umezeală şi nu se usucă în vreme de secetă. Suferinţele pentru 
un credincios viu sunt tot atâ de necesare. Ele adâncesc viaţa 
în Hristos, îi dau sevă de ispiraţie şi putere de rodire." (Poetul 
Traian Dorz) 
*- "Tristeţea este rana sufletului." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- Omul îsi naşte singur suferinţa." (Sfânta Scriptură) 
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Cuviosul Paisie cel Mare 

*- "Ce poate însemna pătimirea 
mea pe lângă ceea ce ai pătimit Tu, 
Doamne, pentru noi toţi?" (Cuviosul 
Paisie cel Mare) 
*- "Spiritualitatea ortodoxă este 
cunoașterea pe care o dobândești 
mai degrabă prin suferință decât să 
o afli prin cărți." (Maica Gavrilia 
Papaiannis 1897 – 1992) 
*- "Iisus este dulce, iar celui care 
îşi varsă amărăciunea durerii 
înaintea Lui, aceasta i se preface în 
sirop dulce." (Sfântul Paisie 
Aghioritul 1924 – 1994) 
*- "Cine mulțumește lui Dumnezeu 
în boală, este un martir 
debunăvoie."  (Părintele Cleopa 
Ilie) 

 
*- "Dacă asculţi puţin tăcerea din ochii Lui din icoană, vei auzi 
că-ţi cunoaşte durerea pe care o simte deodată cu tine în trupul 
Său. Doar că nu are aceeaşi atitudine faţă de ea, ca tine. Lui îi 
este milă de tine, ţie nu! El, din milă şi din iubire, a venit la noi 
şi vine la tine ca să-ţi arate pe viu că durerea ta se poate trăi şi 
altfel decât revoltându-te, acuzând şi învinovăţind: pe ceilalţi, 
pe noi înşine, pe El. Tu, lipsit de milă faţă de tine, din cauza 
dorinţei ca lucrurile să fie aşa cum ţi-ar plăcea ţie, alegi mereu 
soluţiile care sporesc suferinţa, întunecă mintea şi otrăvesc 
viaţa. Dacă tu te opreşti din cârtit şi te aşezi în faţa Lui şi 
hotărăşti să iei în faţa durerii atitudinea Lui, totul se va 
schimba!" (Maica Siluana Vlad) 
 
EDUCAŢIE 
 
*- "Învăţătura faptelor este mult mai vrednică decât cea a 
cuvintelor." (Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul și 
sculptorul fac doar figuri fără viață, dar educatorul crează un 
chip viu; uitându-se la el, se bucură și oamenii, se bucură și 
Dumnezeu." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
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*- "Copiii vor face în viață cele văzute la părinţi. (...) Iar dacă 
va fi cineva respectuos și supus față de părinţi, va fi blând și 
îngăduitor și față de oameni." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
 

 
 

Sfântul Ioan Hrisostom 

*- "Lucrarea dascălilor este mult mai 
grea și mai mare decât lucrarea 
mâinilor." (Sfântul Ioan Hrisostom) 
*- "Învăţătura din constrângere nu e 
făcută să ramână, dar cea care 
pătrunde în suflet prin dragoste și 
bunăvoinţă, aceea rămâne acolo 
pentru totdeauna." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "Oricine doreşte poate fi dascăl, 
dacă nu al altora, cel puţin al său. 
(...) Cel ce cunoaşte este ca și 
lumânarea aprinsa, de la care pot lua 
lumină mii de alte lumânări." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 

 
*- "Creşterea copiilor este treaba femeii. (...) Ea poartă numele 
de mamă nu pentru că a născut copiii, ci pentru că i-a crescut. 
Nu natura, ci virtutea o face mamă." (Sfântul Ioan Gură de 
Aur) 
*- "Învăţaturile date cu forţa nu pot dăinui în suflete, pe când 
învăţaturile primite în suflet cu plăcere și cu bucurie rămân de-
a pururi." (Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Dumnezeu va avea întotdeauna ceva ce să-l  înveţe pe om, 
iar omul va avea întotdeauna ceva de învăţat de la Dumnezeu." 
(Sfântul Irineu)   
 
EGOISM 
 
*- "Duşman nu este materia, ci înţelegerea şi folosirea greşită 
a materiei; nu este necesitatea vitală, ci denaturarea 
necesităţilor. Nu sunt rele legile şi formele, ci absolutizarea lor, 
nici ideile, căci ideile sunt bune, dar la locul lor şi la vremea lor; 
duşman nu este viaţa, fiindcă viaţa este scopul existenţei 
noastre, ci viaţa rău înţeleasă şi egoistă." (Valeriu Gafencu) 
*- "În fond, iadul constă tocmai în egoismul închis în sine. 
Chinul cel mai teribil al iadului este că sufletele nu pot 
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comunica unul cu altul, fiecare îşi trăieşte propria catastrofă şi 
nenorocire." (IPS Justinian Chira 1921 – 2016) 
 

 
 

Sfântul Maxim Mărturisitorul 

*- "Nu fii iubitor de sine și vei fi 
iubitor de Dumnezeu; nu căuta 
plăcerea în tine și o vei găsi în 
ceilalţi." (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul). 
*- "Viața pur individuală este oarbă 
și atee. Am pierdut umanitatea 
pentru că am devenit solitari." (pr. 
Dumitru Stăniloae) 
*- "Dumnezeul unora este banul; 
Dumnezeul altora este pântecele. 
Nu sunt și aceştia închinători la 
idoli?" (Sfântul Ioan Gură de Aur)  
*- "Când o persoană o vede pe 
cealaltă că este plină de mânie, să 
închidă gura, să se liniștească, să 
se roage pentru ea, și astfel va veni  

pacea. De aceea, când apare o astfel de împrejurare și se 
întâlnesc două firi egoiste, o persoană trebuie să liniștească, să 
lase să se evapore egoismul și țipetele, și când se liniștesc, vor 
discuta diferențele de opinie. Astfel trebuie să procedeze cuplul 
în orice situație, desigur și nu numai cuplul, ci și alte asociații 
frățești, și statele, și societățile." (Părintele Efrem Filotheitul) 
*- "Indiferența e un păcat, indiferența înseamnă egoism și, mai 
mult decât atâta, indiferența înseamnă pactizarea cu răul, 
înseamnă promovarea răului, înseamnă lipsa iubirii, înseamnă 
păcat împotriva iubirii. Să nu se confunde datoria creștinului de 
a iubi și de a ierta pe cel care-i greștește personal, cu datoria și 
cu dreptul de a lupta pentru a stăvili răul făcut obștii." 
(Părintele Constantin Voicescu) 
*- "Prin egoism și tendința de dominare, omul e lup pentru om; 
prin virtute și luminarea harului, omul e Hristos pentru om." 
(Valeriu Gafencu) 
 
   *- "Când omu-i prins de egoism, n-are judecata curată, 

Învingerea suferinței, poate șterge a egoismului pată. 
Egoistul nutrește o iubire pătimașă doar pentru sine, 
Scapă-ne Doamne de egoism și fă să ne fie bine!" (MI) 
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FAMILIE – P�RINŢI 
 

 
 

Fericitul Ieronim 

*- "După Dumnezeu, nu iubesc pe 
nimeni atât de mult ca pe mama." 
(Fericitul Ieronim) 
*- "Adevărata mamă nu este cea 
care-i dă viață copilului, ci buna 
creştere." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Toţi suntem fiii unei mari familii."  
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Noi îl numim pe Dumnezeu 
<Tată>, dar El ne-ar putea răspunde: 
<Dacă tu ai fi fiul meu, ar trebui ca 
viața ta să fie după însuşirile Mele. 
Altfel, Eu nu recunosc în tine icoana 
Fiinţei Mele.>" (Sfântul Grigorie de 
Nyssa) 

 

 

*- "Bărbatul și femeia nu sunt doi 
oameni, ci unul singur. Jumătatea 
întregului nu poate face copii." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Iubirea răspunde la toate 
întrebările: iubirea aduce prunci, care 
dau valoare nemaipomenită căsniciei - 
zâmbetul lor - şi creează unitate 
nezdruncinată familiei.  

Dar, vă repet, naşterea de prunci nu este scop căsniciei, este o 
consecinţă. Scopul este stimularea reciprocă spre mântuire." 
(Părintele Arsenie Papacioc - 1914 – 2011) 
*- "Altarul nu este doar cel din biserică, el trebuie să fie, în 
primul rând, în inima fiecăruia, în fiecare familie creştinească, 
pentru că viaţa este dar şi jertfă." (Părintele Octavian Moșin) 
 
FAT� – FEMEIE 
 
*- "Femeia înseamnă 'împărăteasă dăruitoare'. Femeia, dacă 
zici că-i slabă, totuşi, din momentul în care te-ai angajat să te 
numeşti soţ, nu te poţi numi soţ, decât lângă o soţie. Trebuie 
să o pui pe tron, cu orice chip! Să nu se mai vadă în femeie 
numai un scop meschin sau un lucru de caznă. Femeia este 
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extraordinară în creaţia lui Dumnezeu! Daţi-vă seama că 
destinul întregii omeniri depinde de cuvântul Fecioarei Maria, 
libere: Fie mie după cuvântul Tău (Luca 1, 15)." (Părintele 
Arsenie Papacioc) 
*- "Nimic nu poate modela mai bine sufletul unui bărbat, decât 
femeia de lângă el." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Femeia credincioasă mântuieste pe bărbatul necredincios." 
(Sfânta Scriptură) 
 

 
 

Bustul lui Grigore Vieru pe Aleea 
Clasicilor din Chișinău 

*- "Femeia este al cincilea 
anotimp, în care natura se 
odihnește, amintindu-și toate 
florile primăverii, toate 
privighetorile verii, toți 
strugurii toamnei și toate 
ninsorile iernii." (Grigore Vieru 
1935 – 2009) 
*- "Bărbatul „Să trăiască în 
înţelepciune cu femeia sa, ca 
fiind făptură mai slabă”, (1Pt. 
3,7). Asta înseamnă că 
înstrăinarea femeii se vindecă 
prin iubire şi prin delicateţe, 
nu prin dojană şi mânie." 
(Părintele Iosif Vatopedinul 
1921 – 2009) 
*- "Eva are totdeauna năravul 
ei: seduce." (Sfântul Tihon) 
*- "Cel ce-și iubeşte femeia, o 
va supune prin iubire." (Sf. 
Ioan Gură de Aur) 

 
*- "Eu cred că femeia depăşeşte bărbatul. Când se mulţumeşte 
doar să-l egaleze îmi pare că pierde perspectiva.   Mă întreb 
mereu dacă urletul unui şef de multinaţională pentru a împlini 
targetul zilei e mai important decât surâsul cu miros de lapte al 
pruncului. Fără ca această întrebare să trimită femeia la cratiţă. 
E un duh de ocrotire ce face din femeie scară spre cer. O 
fragilitate plină de forţă." (Părintele Constantin Necula) 
*- "Toți știți, neapărat, femei și bărbați, că pentru femeie nimic 
nu este mai nesuferit decât lipsa copiilor. Și chiar dacă se 
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bucură de nenumăratele lucruri, n-ar putea niciodată să-și 
alunge tristețea pe care o provoacă această rană." (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 
 

 
 

Sfântul Grigorie cel Mare, 
pictură de Antonello da Messina 

*- "Femeii să nu i se interzică 
să meargă la biserică (în 
perioada ciclului). Până la urmă, 
ea suferă involuntar. Ea nu 
poate fi acuzată pentru materia 
inutilă pe care natura o 
excretă... La fel, ei să nu i se 
interzică să primească Sfânta-
Împărtășanie în această 
perioadă. Dacă, cu toate 
acestea, femeia nu îndrăznește 
să o primească din evlavie, 
atunci ea trebuie lăudată. Însă 
dacă ea primește să nu fie 
judecată. Oamenii pioși văd 
păcatul chiar și acolo unde el nu 
există." (Sfântul Grigorie cel 
Mare 540 – 604) 

 
FERICIRE 
 
*- "Dacă vrem să fim fericiţi, trebuie să fim gata de orice 
suferinţă." (Alfons de Liguori) 
*- "E o mare virtute să ştii să lupţi împotriva fericirii și o mare 
fericire să nu fii biruit de fericire." (Fericitul Augustin) 
*- "Dacă vrei să te bucuri de desfătare, nu căuta desfătarea." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur). 
*- "Cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de 
Dumnezeu." (Sfânta Scriptură). 
*- "Inima omului este făcută pentru un bine nemărginit." 
(Alfons de Liguori) 
*- Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia 
cerurilor. 
*- "Dacă stai cu tărie în credinţă, eşti fericit." (Sfântul Chirii al 
Ierusalimului) 
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Fericire = Împărtășanie 

*- "Pe noi, nimeni nu ne poate 
nenoroci, decât noi înşine, tot 
așa cum nu ne poate face 
fericiţi altcineva decât noi 
înşine, după harul lui 
Dumnezeu." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
"*- Fericiţi cei săraci cu duhul, 
(umili - n.n.) că a lor este 
împărăţia cerurilor. 

 

 

*- Fericiţi cei ce plâng, că 
aceia se vor mângâia. 
*- Fericiţi cei blânzi, că aceia 
vor moşteni pământul. 
*- Fericiţi cei ce flămânzesc și 
însetează de dreptate, că 
aceia se vor sătura. 
*- Fericiţi cei milostivi, că 
aceia se vor milui. 
*- Fericiţi cei curaţi cu inima, 
că aceia vor vedea pe 
Dumnezeu. 
*- Fericiţi făcătorii de pace, că 
aceia fiii lui Dumnezeu se vor 
chema. 

 
*- Fericiţi veţi fi voi, când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor 
zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina 
Mea." (Sfânta Scriptură)   
 
          *- "Fericirea este acea plăcere care nu se repetă. 

Pe pământ nu există nicicum fericire perfectă, 
Avem în noi  iluziunea, credința și încrederea, 
Daruri divine, care compun pentru noi fericirea." 
 
Cea dintâi condiţie a fericirii este înţelepciunea, 
Alături de ea e credința în Domnul și rugăciunea, 
Să ne rugăm lui Dumnezeu cu mai multă iubire: 
Doamne miluiește-ne pe noi cu credință și fericire!"  
      MI 
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FILOZOFIE 
 
*- "Socotiţi să nu vă fure pe voi cineva cu filosofia sau cu 
înţelepciunea deşartă." (Sfânta Scriptură). 
 

 
 

Părintele Ilarion Felea 

*- "Religia l-a scos pe om din 
animalitate; i-a îmblânzit 
instinctele, i-a dat imboldul spre 
cultura sufletului şi spre progres. 
Religia a trezit în sufletul omului 
puterile gândirii, simţirii şi 
voinţei, a cultivat germenii vieţii 
spirituale şi a impus cele mai 
serioase preocupări asupra 
rostului şi destinului lumii şi al 
oamenilor, fără de care nu s-ar fi 
născut nici ştiinţa, nici arta, nici 
filosofia, nici progresul." 
(Părintele Ilarion Felea) 
*- "Când se dau religiei definiţii 
greşite şi când se întâmpină 
gânduri şi atitudini potrivnice 
vieţii religioase şi morale, e bine 
să ne dăm seama: ce este  

religia, ce cuprins are şi de ce se cuvine înţeleasă, preţuită, 
iubită, urmată şi apărată." (Părintele Ilarion Felea) 
*- "Părinții mei, care proveneau fiecare din familie de preoți 
ortodocși, se rugau cu ardoare și plecau deseori la mănăstiri 
pentru a-I cere Domnului să le trimită copilul mult dorit. Ruga 
lor s-a împlinit în anul 1881... Iată-mă de două ori pecetluit, ca 
om al gliei și ca mistic. Pământul și religia au fost cele două 
divinități ale copilăriei mele. Le-am rămas credincios tot restul 
vieții." (George Enescu 1881 – 1955) 
*- "În Evul Mediu s-a formulat de către filozofii şireţi teoria 
adevărului dublu: secundum fidem - adevărul după credinţă şi 
secundum rationem - adevărul după raţiune, ca să aibă cale 
liberă pentru filozofie. Adică să rătăcească până îi ia dracul... 
Că poţi, în filozofie, să rătăceşti până devii năuc. Ce-au realizat 
filozofii prin autonomia lor? Nimic! N-au niciun adevăr." (Petre 
Ţuţea) 
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Portretul lui Aristotel, sculptură 

de Lysippos, Muzeul Luvru 

*- "A filosofa înseamnă atât a 
căuta să afli dacă trebuie sau nu 
să filosofezi, cât şi a te dedica 
contemplaţiei filosofice. (Aristotel) 
*- Filosoful este acela care posedă 
totalitatea cunoaşterii în măsura 
posibilului." (Aristotel)  
*- "Nu se poate învăţa filozofia, se 
poate doar învăţa să filozofezi." 
(Immanuel Kant) 
*- "Nu e nevoie de temple, nu e 
nevoie de filosofii complicate. 
Creierul şi inima mea sunt 
templele mele, filosofia mea este 
bunătatea." (Dalai Lama) 

 
*- "Filozofia este medicina sufletului." (Cicero) 
*- "Nu există decât două filozofii mari: filozofia greacă şi 
filozofia idealismului german; filozofia fiinţei şi filozofia 
spiritului. Iar ce e interesant e că amândouă s-au născut în 
marginea devenirii. Refuzând devenirea, filozofia greacă a găsit 
fiinţa. Integrând-o, cea germană a găsit spiritul. Poate că prima 
şi ultima problemă a filozofiei e: curgerea, pierderea, 
viaţa." (Constantin Noica) 
 
FRUMOS 
 
*- "Un lucru nu este frumos pentru că-l iubim, ci îl iubim 
tocmai pentru că este frumos și bun." (Toma d'Aquino) 
*- "Dacă cele create sunt atât de frumoase, cu atât mai frumos 
va fi Creatorul lor." (Fericitul Augustin) 
*- "Frumuseţea tuturor frumuseţilor este Dumnezeu." (Fericitul 
Augustin) 
*- "Sufletul n-ar putea vedea frumuseţea dacă n-ar deveni el 
însuşi frumos. (Plotin) 
 
          *- "Păstrează-ţi încrederea în toate lucrurile frumoase, 

Și nu uita să cauți în credință frumuseți luminoase, 
Că nu există frumusețe fără  credință și rugăciune! 
Doamne, miluiește-ne cu frumusețe și înțelepciune!" 

       MI 
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Clement Alexandrinul 

*- "Numai frumosul este bun." 
(Clement Alexandrinul) 
*- "Este frumos numai omul drept, 
cumpătat, bun." (Clement 
Alexandrinul) 
*- "Bărbatul care ține să fie frumos 
trebuie să se împodobească cu 
cugetul său." (Clement Alexandrinul) 
*- "Doar prin suflet se arată atât 
fumusetea, cât și urâţenia." (Clement 
Alexandrinul) 
 

 
GREUT�ŢI 
 
*- "Nu duceţi grijă de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va 
îngriji de sine. Ajunge zilei răutatea ei." (Sfânta Scriptură) 
*- "Duceţi-vă de la Mine în întunericul dinafară, căci am 
flămânzit și nu Mi-ați dat să mănânc, am însetat și nu M-ați 
adăpat, gol am fost și nu M-ați îmbrăcat." (Sfânta Scriptură) 
*- "În lumea aceasta, necazuri veţi avea, dar îndrăzniți, Eu am 
biruit lumea." (Sfânta Scriptura) 
 

 
 

Manuscrisele de la Marea 
Moartă 

*- "Când voi cădea pradă spaimei și 
groazei (...) eu îl voi binecuvânta. 
Când mă voi afla la ananghie, îl voi 
preamări. Și, când El mă va salva, 
voi striga de bucurie." 
(Manuscrisele de la Marea Moartă) 
*- "Viața aceasta trecătoare nu este 
decât noviciatul eternităţii; 
nenorocirile nu sunt, pentru creştin, 
decât încercare și pedeapsă." 
(Fericitul Augustin) 
*- "Veniţi la Mine toţi cei osteniţi și 
împovăraţi și Eu vă voi da odihna!" 
(Sfânta Scriptură) 

*- " Cum să-ți pun sub ochi suferinţele săracului, ca să înţelegi 
din ce suspine îți aduni tu comorile?" (Sfântul Vasile cel Mare) 
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*- "Nici bunătăţile pământeşti nu se obţin fără osteneli. De ce 
renunţăm atunci la cele cereşti din cauza ostenelilor?" (Sfântul 
Nil Sinaitul) 
*- "Nu atât grija și frica începutului, cât grija și primejdia 
sfârşitului." (Varlaam) 
 

 

*- "Urmează pe Hristos nu doar la 
înviere, ci și la Cruce!" (Patericul) 
*- "În ziua necazului meu, spre 
Dumnezeu am căutat." (Sfânta 
Scriptură) 
*- "Precum meşterul aruncă aurul 
în topitorie și-l lasă a se cerne și a 
se curăţi prin foc până ce vede că 
străluceşte, tot așa și Dumnezeu 
lasă sufletele omeneşti a fi 
cercetate de necazuri, până se 
curăță și se limpezesc. De aceea, o 
astfel de cercetare a lui Dumnezeu 
este o mare binefacere pentru 
suflet." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 

IAD 
 
*- "În fond, iadul constă tocmai în egoismul închis în sine. 
Chinul cel mai teribil al iadului este că sufletele nu pot 
comunica unul cu altul, fiecare îşi trăieşte propria catastrofă şi 
nenorocire." (IPS Justinian Chira) 
*- "Toţi cei care își amintesc de iad, nu vor ajunge acolo, iar cei 
ce uită de iad, nu vor scăpa de el. (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
"Iadul este o stare și loc. Până la urmă, iadul este despărțirea 
de Dumnezeu, o viață fără Dumnezeu." (Părintele Iustin Miron) 
*- "Ştiţi ce face Cerul să fie Cer? Comuniunea cu Dumnezeu. 
Dar ştiţi ce face Iadul să fie Iad? Este separarea de 
Dumnezeu!" (citat din R.B. Kuiper) 
*- "Infernul este locul unde îngerii rataţi joacă rol de împăraţi." 
(definiţie aforistică de Octav Bibere) 
*- "Iadul este opusul bucuriei. Este nerealizarea. Este a şti Cine 
şi Ce Eşti şi a nu reuşi să trăieşti această experienţă. Înseamnă 
a fi mai puţin decât poţi fi." (Neale Donald Walsch) 
*- "Infernul începe acolo unde nu mai e nici o speranţă." 
(Octavian Paler) 
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*- "Iadul e prăpastia adâncă în care cade sufletul alungat din 
cuibul inimii." (Ionuţ Caragea) 
  

 

*- "Iadul este o stare și loc. 
Până la urmă, iadul este 
despărțirea de Dumnezeu, o 
viață fără Dumnezeu." 
(Părintele Iustin Miron) 
*- "Iadul este un loc, un timp, 
o stare a conştiinţei, în care 
nu este nici un fel de 
dragoste." (Richard Bach) 

 
*- "Pedeapsa care face ca iadul să fie iad este durerea că 
sufletul L-a pierdut pe Dumnezeu." (Alfons de Liguori) 
*- "Iadul este, neîndoielnic, starea celui care, aplecat deasupra 
prăpastiei, nu mai poate fi tras de nimeni înapoi." (Gabriel 
Liiceanu)  
 
IERTARE 
 

 

*- "Iertați-vă unul pe altul, cum v-a 
iertat și Dumnezeu pe toţi, în 
Hristos." (Sfânta Scriptură)  
*- "Noi nu trebuie doar să iertam, 
ci să și uităm. Nu ierta doar din 
ascultare fata de Dumnezeu, ci din 
plăcere pentru ceilalţi. (...) Dar, 
acela care se împacă cu ceilalţi spre 
a fi lăudat, acela îsi face rău 
singur." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Când nu-l ierţi pe altul, tu nu-l 
amărăști atâta pe el, pe cât te 
jigneşti pe tine însuți." (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 
 

*- "A ierta este, în esenţă, un atribut dumnezeiesc, iertarea 
omenească apărând în consecinţă ca încă o probă a prezenței 
suflului divin în făptură." (pr. Nicolae Steinhardt) 
*- "Împacă-te cu Dumnezeu și mulţi oameni vor veni să se 
împace cu tine." (Sfântul Serafim din Sarov) 
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*- "A ține minte răul înseamnă afi biruit de rău." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
 

 
 
Iertarea 
 

       *- "Iertarea-i atunci când ștergem din minte greșelile 
Celor care ne-au făcut rău, afectându-ne interesele. 
Mai presus de toate iertăm pe cine-și cere iertarea, 
Cum apa stinge focul, al minții foc îl stinge uitarea. 

 
Iartă cu ușurință, nu fii dușmănos, ura-i dureroasă! 
A cere iertare înseamnă mai mult decât o angoasă. 
Când nu am iertat eu însumi, mai pot să fiu iertat? 
Să ne împăcăm prin iertare cu cel ce ne-am certat! 
 
A cere iertare este mai mult decât a avea remușcări, 
Partea mai nobila a rațiunii e opusă oricărei înfurieri, 
Ea spune că-i mai prețios sa ierți, să nu te răzbuni, 
Ci, să ajungi la împăcare ca între niște oameni buni. 
 
Dacă-i judeci pe alții n-ai iertare, te autocondamni, 
Că toate judecățile, cât și iertările trec și prin inimi, 
Nu este iubire fără iertare și nici iertare fără iubire. 
Doamne adu-ne nouă iertarea cu toată a ei fericire!" 
 
                                                   Mircea Iordache 
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IISUS HRISTOS 
 
*- "Sfânta Treime nu este prezenta doar în învăţătura lui 
Hristos, ci e lucrătoare în tot ce face El. (pr. Dumitru Staniloae) 
*- "Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine." 
(Sfântul Maxim Mărturisitorul) 
*- "De Tatăl ne apropiem prin Fiul." (Sfântul Atanasie cel Mare) 
*- "Iisus Se face ascultător Tatălui, vindecând propria noastră 
neascultare (...) și devine pentru noi modelul unei ascultări fără 
de care nu există mântuire." (Sfântul Ioan Damaschin) 
 

 
 

Dumnezeu – Tatăl 
 

 
 

Iisus – Adolescentul 

*- "Dumnezeu S-a făcut om, ca omul 
să poată deveni “dumnezeu". 
(Sfântul Irineu) 
*- "Pentru aceea a venit Hristos în 
lume, ca să cunoască și să înţeleagă 
omul cât de mult îl iubeşte 
Dumnezeu." (Fericitul Augustin) 
*- "Misterul întrupării Cuvântului 
poartă în sine semnificaţia întregii 
creaţii sensibile și inteligibile." 
(Sfântul Maxim Mărturisitorul) 
*- "În Hristos, locuieşte după ființă 
toata plinătatea Dumnezeirii." 
(Sfântul Maxim Mărturisitorul) 
*- "Dumnezeu era în Hristos, 
împăcând lumea cu Sine." (Sfântul 
Maxim Mărturisitorul) 
*- "Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut 
om, pentru ca tu să înveţi de la un 
om cum poate omul deveni 
“dumnezeu". (Sfântul Clement 
Alexandrinul) 
*- "Sfânta Treime nu este prezenta 
doar în învăţătura lui Hristos, ci e 
lucrătoare în tot ce face El." (pr. 
Dumitru Stăniloae) 

 
*- "Iisus Hristos este Noul Adam, Ce înnoieşte continuu lumea 
întreagă." (Sfântul Grigorie Palama) 
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Iisus cel Înviat 
 

 
 

Hristos S-a Înălțat 

*- "Iisus ne-a împăcat, prin Sine, cu 
Tatăl și între noi." (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul) 
*- "În Hristos, Dumnezeu devine 
părtaș la condiţia omului, pentru ca 
acesta să aibă posibilitatea trecerii 
spre El." (pr. Ion Bria) 
*- "Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat și, 
prin aceasta, a început recapitularea 
noastră în Sine." (Sfântul Irineu) 
*- "N-ar fi fost mântuiţi toţi oamenii 
de Hristos, dacă nu i-ar fi luat pe toţi 
asupra sa." (Origen) 
*- "La Iisus poţi privi, fără să 
încetezi să-i priveşti și pe ceilalţi." 
(Cresbron) 
*- "Ceea ce Și-a asumat Hristos, 
aceea a și vindecat, (firea umană - 
n.n.)" (Dicton patristic) 
*- "Făcâdu-Se om, Cuvântul lui 
Dumnezeu a umplut de cunoaştere 
firea umană golită." (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul) 
*- "Iisus Hristos, Templul 
Cuvântului." (Sf. Ioan Damaschin) 
*- "Iisus este Dumnezeu pe pământ 
și om în cer." (Sf. Ioan Gură de Aur) 
*- "(Iisus) ... n-a spus nimic fără 
parabole." (Sfânta Scriptură) 
*- "Natura omenească, prin Hristos, 
s-a înălţat la cer." (Sf. Ioan Gură de 
Aur) 

*- "Așa cum, când împreunezi două lumânări, una se vede în 
cealaltă, tot astfel cred că se întâmplă cu cel care primeşte 
înlăuntrul său pe Domnul Iisus." (Sfântul Chiril al Alexandriei). 
*- "Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca tu să înveţi 
de la un om cum poate omul deveni “dumnezeu”." (Sfântul 
Clement Alexandrinul) 
*- "Învierea nu e doar lucrarea firii divine a lui Hristos, ci și a 
firii Sale umane îndumnezeite." (Hristu Andrutsos) 
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*- "Hristos S-a întrupat pentru o opera universală, reintegrând 
și aducând toate lucrurile în Sine." (Sfântul Irineu) 
*- "Iisus Hristos ne sugerează că El este centrul infinit al 
relaţiilor interpersonale, care eliberează omul de sub domnia 
determinismului și individualismului lumii acesteia, de orice 
panteism, pentru a-l înălța și introduce în sfera de viață a 
comuniunii lui Dumnezeu în Treime." (pr. Dumitru Popescu) 
 

 
 

Sfânta Treime 

*- "Hristos a ridicat în om chipul 
dumnezeiesc la deplina lui 
actualitate, adică la deplina lui 
comuniune cu Dumnezeu și cu 
semenii." (pr. Dumitru Stăniloae) 
*- "Credinţa în Hristos, ca Fiu al lui 
Dumnezeu, este și credinţa în Sfânta 
Treime." (Serghei Bulgakov) 
*- "Iisus Hristos, ipostasul supremei 
afecţiuni și raţiuni, intră cu noi într-o 
comuniune ca de la om la om, într-o 
legătură interumană, umanizându-ne 
deplin prin îndumnezeire." (pr. D-tru  
Stăniloae) 

 
*- "Dumnezeu S-a făcut purtător de trup, pentru ca omul să 
poată deveni purtător de duh." (Sfântul Atanasie cel Mare) 
*- "Fiţi însetaţi de Hristos și El vă va împlini cu dragostea Sa." 
(Sfântul Isaac Sirul) 
*- "Un singur Cuvânt a spus Tatăl și anume pe Fiul Său și pe 
Acesta-L spune mereu în tăcerea veşnică. Și Cuvântul acesta 
trebuie ascultat în tăcerea sufletului." (Sfântul Ioan al Crucii) 
*- "Precum în Adam toţi mor, așa și în Hristos toţi vor învia." 
(Sfânta Scriptură) 
*- "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața." (Sfânta Scriptură) 
*- "Hristos,Taina lui Dumnezeu. (...) în El locuieşte trupeşte 
toată plinătatea Dumnezeirii." (Sfânta Scriptură) 
 
          *- "Va veni și ziua-n care, va reînvia Hristos, 

Prefăcând totu-a mirare, în tot omul păcătos. 
Să-L iubim, să-L înălțăm, să privim mereu în sus 
Și, smeriți să sărutăm lacrimile lui Iisus!" 

                 MI 
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ILUZIE 
 

 

*- "Uneori, oamenii nu vor să 
audă adevărul deoarece nu vor 
să le fie distruse iluziile." 
(Friedrich Nietzsche) 
*- "Omul sensibil la artă se află 
faţă de realitatea visului în 
acelaşi raport în care se află 
filosoful faţă de realitatea vieţii; 
el se complace în a privi totul 
cu un interes acut, căci îşi 
tălmăceşte viaţa tocmai prin 
aceste imagini; astfel îşi face 
ucenicia vieţii. "Atotînţelegerea"  

lui nu prinde numai imagini plăcute şi surâzătoare; tot ce este 
grav, tulbure, trist, întunecat, piedicile neaşteptate, capriciile 
hazardului, aşteptările anxioase, pe scurt toată "comedia 
divină" a vieţii cu "infernul" ei îi trece prin faţa ochilor, nu 
numai ca un joc de umbre – căci şi el participă cu toată firea şi 
durerea sa la aceste scene – dar păstrând totuşi acea impresie 
fugară că totul e aparenţă; poate că mulţi îşi amintesc, ca şi 
mine, cum au reuşit să se îmbărbăteze, în spaimele şi 
primejdiile visului, spunându-şi: "Este un vis! Să visăm 
înainte!"." (Friedrich Nietzsche) 
*- "Plăcerea se poate sprijini pe iluzie, fericirea însă se 
întemeiază pe adevăr." (Chamfort) 
*- "Este rău să deznădăjduiești, fiindcă cel deznădăjduit se 
amărăște și își pierde bunăvoirea și puterea, în vreme ce acela 
care nădăjduiește înaintează mereu. Întrucât simte că este 
sărac, se străduiește să se îmbogățească." (Sfântul Porfirie 
Kafsokalivitul) 
*- "Nu trebuie să refuzăm duminica Sfânta Împărtăşanie, 
fiindcă ne ştim păcătoşi [...] Nu am fi de altfel vrednici să 
primim Împărtăşania nici măcar o dată pe an…, dar cu mult 
este mai drept ca, de vreme ce în această umilinţă a inimii în 
care credem şi mărturisim că niciodată nu putem să ne atingem 
pentru merit de acele Sfinte Taine, s-o primim ca pe un leac al 
tristeţilor noastre în fiecare duminică, decât ca, stăpâniţi de 
deşarta trufie şi stăruinţă a inimii, să credem că numai o dată 
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pe an suntem vrednici de a ne împărtăşi cu Sfintele Taine…" 
(Sfântul Ioan Casian 360 – 435) 
*- "Nu vă angajați prea mult în cele lumești și în cele 
financiare, că acela e un cal nărăvaș care dă cu piciorul. La 
început îți surâde și baiul cel mare e că după ce ai bani, 
dimineața aluneci spre păcat." (Părintele Ioan Iovan) 
*- "Daţi-le oamenilor o iluzie şi vă vor mulţumi cu ochii în 
lacrimi." (Alex Dospian)  
*- "Luna este o iluzie ce dă senzaţia oamenilor că pot înfrunta 
universul." (Alex Dospian)  
*- "Deziluzia este o iluzie ajunsă la maturitate." (Alex Dospian)  
*- "Frumuseţea este o înşelăciune mută." (Theofrast) 
*- "Când este vorba de lucruri trecătoare și pământeşti, 
suntem sârguitori și râvnitori, dar când putem agonisi atât de 
uşor pe cele netrecătoare și veşnice, noi întârziem și 
trândăvim." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Vezi să nu te inducă în eroare sensul echivoc al cuvintelor." 
(Sfântul Vasile cel Mare)  
 
ÎNŢELEPCIUNE 
 

 
 

Sf. Talasie Libianul 

*- "Ceea ce este lumina pentru cei 
ce văd și pentru cele văzute, aceea 
este Dumnezeu pentru cei ce cugetă 
și pentru cele cugetate." (Talasie 
Libianul) 
*- "Este o ruşine pentru omenire că 
exista unii ce gândesc mai nechibzuit 
decât un vierme; viermele își 
pregăteşte moartea construindu-și 
un sicriu de mătase, nu ca să dispară 
în el, ci să învie într-o aeriană viață 
de fluture." (Origen) 
*- "Grâul este foarte mic în 
comparaţie cu paiul." (Fericitul 
Augustin) 

*- "Unde este înţelepciunea lui Dumnezeu nu mai este nevoie 
de înţelepciunea oamenilor." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Smerita cugetare este rugăciune neîntreruptă." (Sfântul 
Maxim Mărturisitorul) 
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Altarul Familiei 

*- "Omul înţelept este 
credincios." (Sfânta Scriptură) 
*- "În Hristos sunt ascunse 
toate comorile înţelepciunii și 
ale ştiinţei." (Sfânta Scriptură) 
*- "Cel ce s-a născut înţelept, 
poarta bogăţia cu el." (Sfânta 
Scriptură) 
*- "Înţelepciunea este izvor de 
viață." (Sfânta Scriptură)   

 
*- "Este cu neputinţă să dobândim înţelepciunea fără să trăim 
într-un mod înţelept." (Sfântul Grigorie de Nazianz) 
*- "Înalță-te mai mult prin viață decât prin gândire." (Sfântul 
Grigorie de Nazianz) 
 
INVIDIE 
 

 
 
*- "Așa cum rugina mănâncă fierul, tot astfel invidia macină 
sufletul." (Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Invidia este cel mai greu de mânuit dintre toate felurile de 
duşmănie, căci pe toţi ceilalţi duşmani îi îmblânzesc 
binefacerile, dar pe cel pizmaş și răutăcios, darul și binele îl 
ațâță mai rău." (Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Nu este patimă mai grea și care să prindă mai repede 
sufletele oamenilor ca invidia, iar aceasta, prea puţin 
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întristându-i pe ceilalţi, îi face rău, în primul rând, celui ce-o 
poartă." (Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Invidia întunecă fericirea aproapelui." (Sfântul Vasile cel 
Mare)  
 

 
 

Sf. Ioan Damaschinul 

*- "Invidia este mâhnirea provocată 
de bunurile altora. Mila este mâhnirea 
provocată de relele altora." (Sfântul 
Ioan Damaschinul) 
*- "Invidia separă, sfinţenia uneşte. 
(...). Dacă ai dragoste, ai totul." 
(Fericitul Augustin) 
*- "Invidia este cea mai nedreaptă 
dintre toate patimile, dar și cea mai 
dreaptă: pe de o parte izgoneşte tot 
binele, iar pe de altă parte îl chinuie 
pe cel care o poartă." (Sfântul 
Grigorie de Nazianz) 
*- "Invidia calomniază virtutea: pe 
cel viteaz îl numesc nechibzuit, pe cel 
cumpătat -nesimţitor, pe cel drept - 
aspru, pe cel înţelept - nelegiuit, pe 
cel mărinimos îl numesc mărunt, pe 
cel darnic - risipitor, iar pe cel avar, 
din contră, îl numesc econom." 
(Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Invidia este un fel de întristare 
pentru fericirea de care ni se pare că 
se bucură egalii noștri." (Aristotel) 
 

*- "Nu se naște în sufletele oamenilor o patimă mai pierzătoare 
decât invidia; supără foarte puțin pe cei din jur, dar pricinuiește 
în primul loc un rău personal celui stăpânit de această patimă. 
După cum rugina mănâncă fierul, tot așa invidia roade sufletul 
invidiosului. Dar, mai bine spus, după cum viperele, potrivit 
spuselor oamenilor, mănâncă, la nașterea lor, pântecele care 
le-a zămislit, tot așa și invidia obișnuiește să sfâșie sufletele 
care au odrăslit-o. (…)" („Omilia a X-a. Despre invidie”, rostită 
de Vasile cel Mare,)  
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ISPIT� 
 

 
 

Pr. Paisie Olaru 

*- "Cine este bun, mai bun să se 
facă și cine a biruit ispita, să se 
roage pentru cel care e încă în 
ispite." (pr. Paisie Olaru) 
*- "Smulge gândurile rele cu alte 
gânduri." (Sfântul Nil Sinaitul) 
*- "Dumnezeu ne cercetează cu cele 
plăcute sau cu cele neplăcute. Noi să 
le primim pe amândouă cu aceeaşi 
supunere. Pe amândouă căile ne 
readuce Dumnezeu la sănătatea 
sufletului și la reunirea cu Dânsul." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 

 

 
 

Martin Luther 

*- "Lumea este hanul diavolului. De 
aceea, oriunde ne ducem, găsim pe 
hangiu acasă." (Martin Luther) 
*- "Este mai ferit de primejdie cel 
care nu îngăduie duşmanului să intre 
în casă, decât cel care, după ce l-a 
lăsat să intre, se luptă cu el să-
l  scoată." (Sfântul Tihon) 
*- "Când un om bun nu primeşte 
obiceiurile celor răi, chiar dacă ar trăi 
împreună cu ei, nu este nici un 
pericol." (Fericitul Augustin) 
*- "Corupând sufletul răpeşti ceea ce 
aparţine veşniciei lui Dumnezeu." 
(Fericitul Augustin) 

*- "Căderea nu este atât de rea ca o recădere." (Bernard de 
Clairvaux 
*- "De două feluri este ispita: sau strâmtorile vieţii încearcă 
inimile, vădind răbdarea lor, sau belşugul vieţii devine iarăși 
chip de ispită. E deopotrivă de greu, atât să-ți păstrezi sufletul 
neînjosit de greutăţi, cât și să nu ți-l jigneşti în situaţii înalte." 
(Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Toată ispita este îngăduită de Dumnezeu pentru vindecarea 
sufletului bolnav." (Sfântul Ioan Damaschin) 



70                                                CUGETĂRI CREȘTINE 

 
 

*- "Nu locul îl mântuieste pe om, ci voinţa lui. Adam a căzut 
chiar în rai, în timp ce Lot s-a păzit chiar în Sodoma." (Sfântul 
Efrem Sirul) 
*- "Dispreţuieşte farmecele acestei lumi și iubește-L pe 
Dumnezeu și vei trăi nevătămat ca și Lot în Sodoma." (Sfântul 
Tihon) 
 
JUSTIŢIE 
 
*- "Pentru ce a primit Iov și caii și asinii și cămilele și oile și 
toate mângâierile, din belşug, într-un număr îndoit, iar numărul 
copiilor a fost egal cu cel al morţilor? Pentru că 
necuvântătoarele și toată bogăţia au pierit cu desăvârşire, dar 
copiii îi va avea pe toţi la înviere." (Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Pentru păcatele tale, Dumnezeu te-a făcut pe tine 
judecător: dacă ierţi puţine, puţine ți se vor ierta; dacă ierţi 
multe, multe ți se vor ierta; dacă ierţi din inimă, la fel îți va 
ierta și Dumnezeu ție." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
 

 
 

Citate biblice 

*- "Cu judecata cu care 
judecaţi, veţi fi judecaţi!" 
(Sfânta Scriptură) 
*- "Nu invidia gloria celui 
păcătos, căci nu ştii care va fi 
sfârşitul lui." (Sfânta Scriptură) 
*- "Judecata este fără milă 
pentru cel ce n-a făcut milă." 
(Sfânta Scriptură) 
*- "Nu judecaţi ca să nu fiţi 
judecaţi!" (Sfânta Scriptură) 

*- "Suferiţi de pe urma unui om rău? Iertați-l, ca să nu fie 
astfel doi oameni răi." (Fericitul Augustin) 
*- "Legea talionului (dinte pentru dinte - n.n.) este dreptatea 
celor nedrepţi. (Fericitul Augustin) 
*- "Când vom ierta totul, le vom câştiga pe toate." (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 
*- "Justiţia este stăpâna şi regina tuturor virtuţilor." (Cicero) 
*- "Justiţia este dorinţa constantă şi perpetuă de a da fiecăruia 
ce i se cuvine." (Domitus Ulpian) 
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Sf. Iacov Persul 
 

 

*- "Osândește-te pe tine însuți și, 
atunci, vei înceta să-i osândeşti pe 
ceilalţi." (Avva Iacov Persul) 
*- "Legea talionului este dreptatea 
celor nedrepţi." (Fericitul Augustin) 
*- "Când trebuie să sfătuim și să 
certăm pe unul din fraţii noştri, să ne 
amintim spusele Apostolului: <Și el 
este om!>." (Sfântul Ioan Gură de 
Aur) 
*- "Nu-ți osândi aproapele, căci tu îi 
cunoşti păcatul, dar pocăinţa nu." 
(Avva Dorotei) 
*- "Nu huliţi spunând că Dumnezeu 
este drept!" (El este milos - n.n.) 
(Sfântul Isaac Sirul) 
*- "Ori vei face ce vrea Dumnezeu, 
ori vei primi ce nu vrei tu!" (Evagrie 
din Pont) 

 
LENE 
 
*- "Indiferența și lenea sunt mai vătămătoare decât toata 
lucrarea diavolească." (Sfântul Ioan Damaschin) 
*- „Timpul se dilată pentru cei harnici şi au timp să facă tot ce-şi 
propun, dar fuge parcă de cei ce se plâng mereu şi astfel n-au 
timp de nimic!” (Sf. Scriptură) 
*- „Din ziua în care a scos Domnul pe părinţii noştri din pământul 
Egiptului şi până în ziua aceasta, am fost neascultători de Domnul 
Dumnezeul nostru şi ne-am lenevit, ca să nu auzim glasul 
Lui.” (Ec. 10, 18) 
*- „Din pricina lenei, grinzile casei se lasă, iar când stai cu mâinile 
în sin, apa picură în casă.” (Baruh 1, 19) 
*- „Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, 
dacă nu ne vom lenevi.” (Ga. 6, 9) (Sfântul Apostol Pavel) 

 
   *- "Lenea schimbă duhu-n carne, iar carnea în putrezire  

De nu lucreaza cineva, nu-L are pe Hristos în simțire!  
Dumnezeule mare te rugăm să faci încât să dispară, 
Toate răutățile vieții, care tot mai mult ne-nconjoară!"  

       MI 
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Regele Solomon al Israelului, 

pe o icoană rusească 

*- „Du-te, leneşule, la furnică şi vezi 
munca ei şi prinde minte!. Ea, care nu 
are nici mai-mare peste ea, nici 
îndrumător, nici sfătuitor, îşi 
pregăteşte de cu vară hrana ei şi îşi 
strânge la seceriş mâncare. Sau mergi 
la albină şi vezi cât e de harnică şi ce 
lucrare iscusită săvârşeşte. Munca ei o 
folosesc spre sănătate şi regii şi 
oamenii de rând. Ea e iubită şi lăudată 
de toţi, deşi e slabă în putere, dar e 
minunată cu iscusinţa. Până când, 
leneşule, vei mai sta culcat?  

 
Când te vei scula din somnul tău? "Puţin somn, încă puţină aţipire, 
puţin să mai stau în pat cu mâinile încrucişate!" Iată vine sărăcia 
ca un trecător şi nevoia te prinde ca un tâlhar. Dar dacă nu vei 
lenevi, atunci va veni secerişul tău ca un izvor, iar lipsa va fi 
departe de tine.” (Pildele lui Solomon 6, 6-11) 
 
Alte pilde ale lui Solomon 

*- „Leneşul nu-şi frige nici vânatul lui; cea mai scumpă 
comoară pentru om este munca.” 
*- „Sufletul celui leneş pofteşte, însă în zadar. Numai sufletul 
celor silitori este îndestulat.” 
*- „Calea celui leneş e ca un gard de spini, iar calea celui silitor 
e netedă.” 

� „Lenea te face să cazi în toropeală; sufletului trândav îi  
va fi foame.” 

� „Leneşul întinde mâna în blid şi nu are putere s-o ducă la  
gură.” 
*- „Toamna leneşul nu lucrează, iar când vine să culeagă rodul 
la seceriş, nimic nu află.” 
*- „Pofta celui leneş îl omoară, căci mâinile nu voiesc să 
lucreze.” 
*- "Cel leneş pune pricini şi zice: "Afară este un leu, aş putea 
să fiu sugrumat în mijlocul uliţelor". 
*- „Precum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, aşa este 
omul leneş pentru cei ce-l pun la treabă.” (Pildele lui Solomon, 10, 
26) 
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LIBERTATE 
 

 
 

Vladimir Soloviev 

*- "Esenţa cea mai adânca a omului 
este libertatea sau voinţa sa morală 
și, de aceea unirea existenţială cu 
Dumnezeu înseamnă pentru om a-I 
preda în mod liber voinţa sa." 
(Vladimir Soloviov) 
*- "Libertatea (...) nu este un drept, 
este o obligaţiune." (N. A. Berdiaev) 
*- "Libertatea omului e partea divină 
din el." (Petre Ţuțea) 
*- "Ai fost creat liber și chemat spre 
libertate, așa că nu te face robul 
petimilor necurate!" (Avva Talasie) 

 
*- "Dumnezeu poate face orice în afară de a ne sili să-L iubim. 
(...) Unde nu există libertate, nu poate exista iubire." (Paul 
Evdokimov) 
*- "Libertatea este asociată cu harul, e opera harului și puterea 
dată omului de a se menţine în har, adică deasupra lumii și de 
a nu cădea sub lume." (Teodoret al Cirului) 
*- "Acela este cu adevărat liber, care trăieşte pentru Hristos. El 
se află deasupra tuturor nenorocirilor. Dacă el însuşi nu-și va 
face rău, atunci niciodată altul nu va fi în stare să-i facă." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Doamne, fă-mă robul Tău, ca să fiu cu adevărat liber!" 
(Fericitul Augustin) 
*- "Adevărul vă va elibera." (Sfânta Scriptura)   
*- "Libertatea nu se confundă cu libertinajul și nebunia." 
(Părintele Nicolae Steinhardt) 
*- "Între instinct și inteligență, între furnicar și individ, între 
automatism și libertate, pentru creștinul care nu-i hotărât să 
intre la mănăstire ci rămâne în lume, singura soluție este 
echilibrul și dreapta socotință." (Părintele Nicolae Steinhardt). 
*- "Datorită civismului, pe de o parte, și libertății sprijinită și 
limitată de morală și de credință în Dumnezeu, pe de alta, 
putem ieși din coșmarul stupului, organizației, dresajului, fără a 
cădea prostește în anarhie." (Părintele Nicolae Steinhardt) 
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MAICA DOMNULUI 
 

 
 

*- "Ea nu L-ar fi putut purta pe 
Cuvântul lui Dumnezeu în trup, 
dacă nu ar fi primit mai întâi 
Cuvântul lui Dumnezeu în inimă." 
(pr. Kallistos Ware) 
*- "Preasfânta Fecioara Maria, ea 
singură, șezând între Dumnezeu și 
oameni, pe Dumnezeu L-a făcut 
Fiul omului, iar pe oameni i-a făcut 
fiii lui Dumnezeu." (Sf. Nicodim) 
*- "Cât poate Dumnezeu cu 
puterea, poate și Maica Domnului 
cu rugăciunea." (Dicton patristic)   

MÂNDRIE 
 

 
 

Vameșul și Fariseul 

*- "Mândria este dată de 
necunoaşterea lui Dumnezeu." 
(Sfântul Maxim Mărturisitorul) 
*- "Trei gropi ne deschid diavolii: 
întâi, ne opresc de la facerile de 
bine, apoi, dacă nu reuşesc, caută 
să ne determine să facem binele 
fără Dumnezeu, iar, dacă nici așa 
nu pot, ne laudă pentru binele făcut 
pentru a ne mândri." (Sfântul Ioan 
Scărarul) 
*- "Cel ce se înalță împotriva 
oamenilor, se va înălța și împotriva 
lui Dumnezeu." (Sfântul Ioan Gură 
de Aur) 
*- "Mândria este semnul celui 
osândit." (Evagrie din Pont) 

*- "Mândria este contra naturii." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Mai bine să fii înfrânt în smerenie, decât să fii biruitor cu 
mândrie." (Patericul) 
*- "Dumnezeu stă împotriva celor mândri, iar celor smeriţi le 
dă har." (Sfânta Scriptură) 
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MÂNIE 
 
*- "Mânia vine din necredinţă." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Mai uşor este să alungi mânia când simţi că vine, decât să o 
stăpâneşti după ce a venit." (Francisc de Sales) 
*- "Mânia desfigurează pe om. Tot trupul i se umflă, venele la 
fel, vocea devine aspră ... Când mânia ajunge la culme, el nu 
mai cruţă pe nimeni. Dacă un singur om arată astfel la mânie, 
ce va fi cu doi sau cu mai mulţi oameni mânioşi?" (Sfântul 
Vasile cel Mare) 
*- "Mâniosul este un epileptic sufletesc." (Sfântul Ioan 
Scărarul) 
*- "Nelegiuiţii se mânie." (Sfânta Scriptură)  
 

 
 

Mânia ucide – Cain și Abel 

*- "Dintre toate patimile, mânia 
este cea care întunecă cel mai mult 
raţiunea." (Toma d ꞋAquino) 
*- "Indignarea trebuie să fie 
împletită cu judecată și cu 
chibzuinţă, căci și cuţitul este folosit 
și de criminali și de medici." 
(Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Cel mai bine este să curmi 
mânia cu un zâmbet." (Sfântul 
Efrem Sirul) 
*- "Un cuvânt aspru îi înrăiește și 
pe cei buni, pe când un cuvânt bun 
aduce folos tuturor." (Patericul) 
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MÂNTUIRE 
 
*- "Lumea toată n-o avem pentru nevoile trupeşti." (Sfântul 
Simeon Noul Teolog) 
*- "Dumnezeu ne permite să fim față în față cu El, nu prin 
enigme. El se apropie de cei care merită și se identifică cu ei, 
ba chiar se întrupează în ei, astfel ca, la rândul lor, ei 
sălăşluiesc cu trup și suflet în El." (Sfântul Grigorie Palama) 
*- "În veacurile fără sfârşit, noi ne vom odihni în Dumnezeu și 
Dumnezeu se va odihni în noi." (Sfântul Macarie) 
 

 
 

Pr. Dumitru Stăniloaie 

*- "Îndumnezeirea este desăvârşirea 
și deplina pătrundere a omului de 
Dummnezeu, dat fiind că în alt chip 
el nu poate ajunge la desăvârşire și 
deplina spiritualizare." (pr. Dumitru 
Stăniloae) 
*- "Lucrarea mântuitoare asupra 
întregii umanităţi nu este decât o 
prelungire a lucrării mântuitoare a lui 
Hristos asupra firii Lui omeneşti." 
(Dicton patristic) 
*- "Eşti desăvârşit atunci când, în 
locul tău, îl preferi pe aproapele." 
(Awa Iacov) 

 
*- "Făcând cele plăcute lui Dumnezeu, mai întâi ne vor folosi 
nouă, căci așa vrea Dumnezeu, să dorim binele fraţilor noştri și 
mântuirea tuturor oamenilor mai mult decât pe a noastră." 
(Sfântul Teodor Studitul) 
*- Mântuirea este, în acelaşi timp, și lucrarea lui Dumnezeu și a 
noastră." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Mai mult ne ajută Dumnezeu în mântuire, decât ne strică 
diavolul în pierzanie, pentru că dragostea lui Dumnezeu este 
mai mare decât ura diavolului." (Origen) 
*- "Dumnezeu este ascuns în poruncile Sale, iar cei ce-L caută, 
Îl găsesc doar în măsura împlinirii lor." (Fericitul Augustin) 
*- "Începutul și sfârşitul mântuirii este dragostea." (Sfântul 
Antonie cel Mare) 
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Pr. Prof. Academician Dr. 
Dumitru Popescu 

*- "Sfinţirea și transfigurarea omului 
în Hristos, prin Duhul Sfânt, 
constituie cheia de boltă a 
spiritualităţii răsăritene." (pr. 
Dumitru Popescu) 
*- "Viața și moartea mea depind de 
ceilalţi, căci, dacă l-am câştigat pe 
aproapele meu, L-am câştigat pe 
Dumnezeu." (Sfântul Antonie cel 
Mare) 
*- "A imita pe Hristos nu cere timp, 
nici meşteşug, ci doar intenţie bună." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Dumnezeu ne-a făcut fără de noi, 
dar ne va mântui numai cu noi." 
(Fericitul Augustin) 

*- "Primul om era chemat, după Sfântul Maxim Mărturisitorul, 
(...) să reunească Raiul cu restul pământului, adică purtând 
totdeauna în el însuşi Raiul, într-o comuniune statornică cu 
Dumnezeu, el trebuia să transforme tot pământul în Rai. După 
aceea, trebuia să desfiinţeze condiţiile spaţiale nu numai pentru 
mintea, ci și pentru trupul său, adunând pământul și cerul, 
toată lumea văzuta. Depăşind marginile lumii sensibile, trebuia 
să pătrundă în lumea inteligibilă printr-o cunoaştere egală cu 
cea a duhurilor îngereşti, ca să reunească în el însuşi lumea 
inteligibilă și lumea sensibilă. În sfârşit, neavând în afara lui 
decât numai pe Dumnezeu, n-ar mai fi rămas omului decât să 
se dăruiască în întregime Lui, într-un elan de dragoste, 
redându-I universul întreg unit în fiinţa omenească. Atunci 
Dumnezeu însuşi S-ar fi dat la rândul Său omului, care ar fi 
avut în virtutea acestui dar, adică prin har, tot ceea ce 
Dumnezeu posedă prin firea Sa. În felul acesta, s-ar fi 
îndeplinit îndumnezeirea omului și a întregii lumi create. 
Această sarcină, prescrisă omului, nefiind împlinită de Adam, o 
putem întrezări prin lucrarea lui Hristos, al doilea Adam." 
(Vladimir Lossky) 
*- "În acest chip vieţuind (după legile Sfinţilor Părinţi - n.n.), 
nu vom muri de moartea neascultării, ci vom trăi în dreptate și 
vom câştiga împărăţia cerurilor." (Sfântul Teodor Studitul) 
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Sfântul Ioan de Kronstadt 

*- "Totul este făcut spre binele nostru, 
pentru mântuirea noastră." (Sfântul 
Ioan de Kronstadt) 
*- "Dumnezeu S-a făcut totul pentru 
tine, așa că fă-te și tu totul pentru El." 
(Sfântul Ioan de Kronstadt)   
*- "Să devenim dumnezei din pricina 
lui Hristos, așa cum El S-a făcut om 
din pricina noastră!" (Sfântul Grigorie 
de Nazianz) 
*- "A fi aproape sau departe de 
Dumnezeu depinde de om, deoarece 
Dumnezeu este oriunde." (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 
*- "Mântuirea este numai lucrarea 
harului. (Fericitul Augustin) 

 
M�SUR� 
 

 
 

Avva Moise 

*- "Tot ce întrece dreapta măsură e 
vătămător: atât întinderea peste 
măsură a postului, cât și saturarea; 
atât privegherea peste măsură, cât și 
somnul prea mult." (Avva Moise) 
*- "Fiecare judecă lucrurile după 
măsura stării lui duhovnicești. Dacă 
unul are cugetul stricat, și "mașina lui 
este stricată", și chiar aur să pui 
întrânsa, va face "gloanțe de aur", ca 
să ucidă." (Cuviosul Paisie Aghioritul) 
*- "Vinul este de la Dumnezeu, dar 
beţia este de la diavol." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 

 

*- "Sfinții Părinți sunt măsura și 
îndreptarul a tot ce este ortodox. Ce 
nu este de la ei și în duhul lor nu este 
ortodox. Viețile sfinților înseamnă 
dogmatică aplicată." (Sfântul Iustin 
Popovici.) 
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*- "Postul stă nu numai în a mânca rar, ci în a mânca puțin; și 
nu numai în a mânca o dată, ci în a nu mânca mult. Nechibzuit 
este postitorul care așteaptă până la ceasul mesei ca atunci să 
se dedea mâncatului cu nesaț atât cu trupul, cât și cu mintea." 
(Sfântul Serafim de Sarov) 
*- "Cel ce nu se supune cuvântului nu se supune nici lucrului. 
Căci cel ce e necredincios în ceea ce e puţin, e necredincios și 
în ceea ce este mult. Acela se osteneşte în zadar (...)" (Sfântul 
Ioan Scărarul) 
 

 
 

Bernard de Clairvaux 

*- "Există o singură măsură a iubirii: 
aceea de a iubi fără măsură." 
(Bernard de Clairvaux) 
*- "Pe calea lui Dumnezeu, a sta pe 
loc înseamnă a da înapoi." (Bernard 
de Clairvaux) 
*- "Nu strică lipsa, cât strică 
surplusul." (Sfântul Ioan Gură de  
Aur) 
*- "Trebuie să socotim pe copii ca pe 
fiii noștri, iar pe femeile altora să le 
privim ca pe propriile noastre fiice; 
să ne înfrânăm plăcerile și să fim 
stăpâni pe stomac și încă pe cele  

de dedesubtul stomacului; acesta este lucrul cel mai de 
seamă." (Sfântul Clement Alexandrinul) 
 
MENIRE 
 

 
 
Izgonirea lui Adam și a Evei din Rai 

*- "Încerc să obţin ca divinul 
care se află în noi să se ridice 
până la divinul Care există în 
Univers." (Plotin) 
*- "Pentru Tine ne-ai creat, 
Doamne, și inima noastră nu-și 
găseşte pacea până când nu se 
odihneşte în Tine!" (Fericitul 
Augustin) 
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*- "Încerc să obţin ca divinul care se află în noi să se ridice 
până la divinul Care există în Univers." (Plotin) 
*- "Primii oameni n-au fost zidiţi, nici nemuritori, nici muritori, 
ci în atare de a ajunge fie la moarte, fie la nemurire, după 
ascultarea față de Dumnezeu." (Sfântul Teofil al Antiohiei) 
*- "Isihastul este cel care aspiră să circumscrie Imaterialul 
înlăuntrul trupului." (Sfântul Ioan Scărarul) 
*- "Vedem că celor care navighează pe mare, nu li se spune 
izbăviţi pentru că au parcurs atâtea și atâtea mile, ci doar când 
au ajuns în port și calea pe pământ." (Sfântul Simeon Noul 
Teolog) 
*- "Binele nu-l găsim în cele trecătoare, ci suntem chemaţi să 
ne împărtăşim din bunurile cele veşnice și adevărate." (Sfântul 
Vasile cel Mare) 
*- "Ce sunt toate lucrurile vieţii în comparaţie cu liniştea 
inimii?" (Francisc de Sales) 
*- "Acolo unde este linişte, este și slavă; iar, acolo unde este 
slavă, este și linişte." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
 

 
 

Pogorârea Sfântului Duh 
 

*- "Slava spre care e chemat 
omul este aceea de a deveni tot 
mai mult asemenea cu 
Dumnezeu, cu cât devine mai 
mult om." (pr. D-tru Stăniloae) 
*- "Caută-L pretutindeni pe Cel 
ce este pretutindeni." (Sfântul 
Ioan Damaschin) 
*- "În catedrala imensă, care 
este lumea lui Dumnezeu, fiecare 
om, savant sau muncitor, este 
chemat să lucreze ca preot al 
întregii sale vieţi, să transforme 
umanul într-o ofrandă și un imn 
de slavă." (Paul Evdokimov) 
*- "Fiţi mica reflexie a unei mari 
Lumini!" (Sfântul Grigorie de 
Nazianz)   

*- "Orice om de rând, care L-a aflat pe Dumnezeu, îl poate 
arăta prin felul lui de viață, mărturisindu-L în toate." (Tertullian 
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MIL� 
 
*- "Paradoxul suferinţei și al răului este rezolvat prin 
experienţa milei și a dragostei." (N. A. Berdiaev) 
*- "Adevărata milostenie e relaţia pur morală, harică, cu 
aproapele, tot așa cum adevărata rugăciune e relaţia pur 
morală, harică, cu Dumnezeu." (Vladimir Soloviov) 
*- "A da milostenie înseamnă a da cu bunăvoinţă și bucurie. 
Dacă nu dai astfel, mai bine nu mai da, fiindcă aceasta nu este 
milostenie, ci pagubă." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Dăruieşte de dragul binelui, nu de frica răului." (Avva 
Heremon) 
*- "Nu dărui celorlalţi după cum merită, ci după cum au 
nevoie." (Sfântul Ioan din Kronstadt) 
*- "Milostenia face bine, înainte de toate, celui ce este 
milostiv." (Sfântul Ioan din Kronstadt) 

 

 
 

Arthur Schopenhauer 

*- "Mila este singura bază reală 
a oricărei justiţii libere și a 
oricărei adevărate carităţi." 
(Arthur Schopenhauer) 
*- "Dumnezeu ne-a dat mila ca 
o poruncă a dragostei." (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 
*- "Mila este plata pentru 
răscumpărarea sufletelor 
noastre." (Sfântul Ioan Gură de 
Aur) 
*- "Când miluim pe cineva, ne 
miluim în primul rând pe noi." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 

 
*- "Cu un bănuț dăruit, poţi cumpăra cerul. Nu fiindcă cerul ar 
fi atât de ieftin, ci fiindcă Dumnezeu este atât de plin de iubire. 
Dacă n-ai nici măcar acel bănut, atunci dă un pahar cu apă 
rece." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Cu adevărat milostiv este acela care îi îmbrăţişează pe toţi 
și nu lasă pe nimeni în afara inimii sale." (Sfântul Ioan din 
Kronstadt) 
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*- "Dând celui ce zace pe pământ, dai Celui ce șade în ceruri." 
(Sfântul Grigorie Dialogul) 

 

 
 

Sfântul Grigorie Dialogul 

*- "De eşti drept, teme-te de 
mânia lui Dumnezeu ca să nu 
cazi; de eşti păcătos, încrede-te 
în mila Domnului ca să te poţi 
ridica." (Sfântul Grigorie 
Dialogul)   
*- "Hrănește-l pe cel ce moare 
de foame. Dacă nu o faci, îl 
ucizi." (Sfântul Ambrozie) 
*- "Rugăciunea și postul sunt 
lipsite de putere, neînsoțite de 
milă. Fără milostenie, ele nu se 
ridică la cer." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "Mila se naşte din credinţă." 
(Teofilact) 

 
MINCIUN� 
 

 
 

Sf. Ioan Evanghelistul 

*- "Şi întru aceasta ştim că L-am 
cunoscut: dacă-I păzim poruncile. 
Cel ce zice: L-am cunoscut!, dar 
nu-I păzeşte poruncile, mincinos 
este şi adevărul nu este'ntru el. 
Dar cel ce-I păzeşte cuvântul, 
întru acela iubirea lui Dumnezeu 
este într'adevăr desăvârşită. După 
aceasta cunoaştem că suntem 
întru El. Cel ce zice că rămâne 
întru El, dator este ca şi el să 
umble aşa cum Acela a umblat." 
(Sfântul Ioan Evanghelistul) 
*- "Frica este consecința 
minciunii."(Sfântul Paisie 
Aghioritul) 

 
*- "Fraţilor, este important să nu vă minţiţi pe voi înşivă. Cel 
care se minte pe sine însuşi şi se lasă pătruns de propria 
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minciună ajunge să nu mai deosebească niciodată minciuna de 
adevăr şi, treptat, chiar se înstrăinează de orice formă de 
adevăr, şi de cel din interiorul său, şi de cel din afară, din jur, 
pierzându-şi, totodată, stima faţă de sine şi faţă de alţii." 
(Feodor M. Dostoievski 1821 – 1881) 
 
*- "Acum însă şi voi pe toate să le lepădaţi: mânia, întărâtarea, 
răutatea, blasfemia, cuvântul neruşinat din gura voastră. Nu vă 
minţiţi unul pe altul, de vreme ce v'aţi dezbrăcat de omul cel 
vechi laolaltă cu faptele lui, şi v'aţi îmbrăcat cu cel nou, care 
spre cunoaştere se reînnoieşte după chipul Celui ce l-a zidit." 
(Sfântul Apostol Pavel 3 – 67) 
*- "Minciuna este ca un bulgăre de zăpadă: cu cât îl 
rostogoleşti mai mult, cu atât se face mai mare." (Martin 
Luther) 
 

 
 

Sfântul Simeon Noul Teolog 

*- "Cei ce spun că nimeni, în 
vremea noastră și în mijlocul 
nostru, nu poate ține poruncile 
evanghelice (...), aceia închid 
cerul pe care ni L-a deschis 
Hristos." (Sf. Simeon Noul Teolog) 
*- "Omul își poate imagina lucruri 
care sunt false, dar poate înțelege 
doar lucrurile care sunt adevărate, 
pentru că dacă lucrurile sunt false, 
perceperea lor e de neînțeles 
(imperceptibilă)." (Sir Isaac 
Newton 1643 – 1727) 
*- "Minciuna este pâinea dulce a 
omului care îi lasă gura plină de 
nisip." (Sfânta Scriptură)   

 
                  *- "Cele mai multe socoteli uită timpul 

Care aduce pe aripile lui dreptatea. 
Minciuna radiază plăcutul – păcatul, 
Care-și schimbă zilnic identitatea. 
 
Minciuna-i o pată, n-o spală potopul." 
 
     MI  
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MOARTE 
 
*- "Din moment ce nu ştim vremea și locul în care ne aşteaptă 
moartea, o vom aştepta noi în orice vreme și în orice loc." 
(Fericitul Augustin) 
*- "Dacă te temi de moarte, încă nu te-ai împreunat în 
dragoste cu Hristos." (Teognost) 
*- "Pentru drepţi nu există moarte, ci doar o trecere în viața 
veşnică." (Sfântul Atanasie cel Mare)                                                                                        
*- "Cei care îl vor îngropa prin smerenie pe Hristos în sufletul 
lor, îl vor vedea și înviind prin slavă." (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul) 
 
*- "Aducerea aminte de moarte este o moarte de fiecare zi. 
(...) Frica de moarte este o însuşire a firii, intrată în ea prin 
neascultare. Iar tremurarea în fața morţii este semnul 
păcatelor nepocăite." (Sfântul Ioan Scărarul) 

� "Plata păcatului este moartea." (Sfânta Scriptură)   
 

 
 

Teofilact Mărturisitorul 

*- "Moartea adevărată este 
înlăuntru, în inimă și este ascunsă. 
Omul cel dinlăuntru moare. Cine a 
trecut din moarte la viață, în cele 
ascunse, acela trăieşte în veci și 
nu mai moare." (Sfântul Teofilact 
Mărturisitorul)   
*- "Ce este moartea, dacă nu 
mormântul păcatelor?" (Sfântul 
Ambrozie) 
*- "Se tem de moarte cei ce nu 
cred în înviere." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "Moartea este cel mai 
semnificativ profund eveniment al 
vieţii." (N. A. Berdiaev) 

 
       *- "Să-L rugăm pe Domnul pentr-o moarte curată, 

Că una ne este crucea și-avem numai o soartă, 
Cu multă umilință și cu închinăciuni tot mereu! 
Stăpânul morții noastre este numai Dumnezeu." 

       MI 
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MODESTIE 
 
*- "Modestia este citadela frumuseţii." (Demades) 
*- "Modestia este o decoraţie interioară." Victor Martin 
*- "Modestia şi înţelepciunea sunt complementare." (Bernard 
de Fontenelle) 
*- "Fii modest: modestia e un veşmânt uşor, de culoare blândă, 
plăcută vederii şi uşor de purtat." (Pitagora) 
*- "Umilinţa este adevărata piatră de încercare a celui măreț." 
(Francois de Sales) 
 

 
 

Octavian Paler 

*- "Eu nu consider modestia o 
virtute. O invocă, în genere, 
indivizii cu însuşiri mediocre pentru 
a lăsa impresia că mediocritatea lor 
ţine loc de modestie, nu de lipsa lor 
de calităţi." (Octavian Paler)  
*- "Modestia este conştiinţa 
trupului." (Balzac) 
*- "Modestia este fundaţia solidă a 
tuturor virtuţilor." (Confucius) 
*- "Modestia e o lumină 
strălucitoare; ea pregăteşte mintea 
să primească cunoaşterea şi inima, 
adevărul." (Madam Guizot) 

 
*- "Oamenii inteligenţi sunt modeşti, dar nu toţi modeştii sunt 
neapărat inteligenţi."  (Dorel Schor) 
*- "Cine e modest în dorinţe e bogat în mulţumire." (Chavron) 
*- "Trăieşte modest! Cei bogaţi sunt continuu asaltaţi de acei 
săraci care vor să le ia locul. Cel modest îşi îndeplineşte uşor 
dorinţele. Modestia exprimă starea de echilibru. Modestia este 
un semn al moderaţiei." (Octavian Sărbătoare) 
*- "Toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie." 
(Cezar Ivănescu) 
*- "Modestia e podoaba omului: stă bine oricui, totuşi, ea e de 
două ori mai mare la acela care ar fi în drept să se 
mândrească." (Friedrich Ruckert) 
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MUNC� 
 

 
 

Sf. Teofan Zăvorâtul 

*- "Mâinile la muncă, mintea și inima 
la Dumnezeu." (Sfântul Teofan 
Zăvorâtul) 
*- "A munci cineva ca să se hrănească 
este o mare filosofie!" (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "Iubeşte munca, chiar dacă nu ai 
nevoie de ea pentru a te întreţine." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Viața este munca și numai munca 
îi dă omului dreptul la viață. Apa 
curgătoare dă viață, cea stătătoare 
devine otrăvitoare." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur)   

*- "Munca este folositoare nu doar pentru stăpânirea corpului, 
ci și pentru dragostea față de aproapele nostru, ca Dumnezeu 
să dea prin noi cele necesare altora." (Sf. Ioan Gură de Aur) 
 
NATUR� 
  

 
 

Episcop Kalisstos Ware 

*- "Omul nu este mântuit de trupul 
său, ci în trupul său. Nu este mântuit 
de lumea materială, ci împreună cu 
ea. Pentru că omul este microcosmos 
și mijlocitor al creaţiei, mântuirea sa 
presupune împăcarea și transfigurarea 
întregii creaţii." (pr. Kallistos Ware) 
*- "Prietenia lumii este vrăjmăşie cu 
Dumnezeu." (Sfânta Scriptură) 
*- "Nu iubiţi lumea cu lucrurile ei! 
Cine iubeşte lumea, nu are în el 
dragostea Domnului." (Sf. Scriptură)  

 
*- "Lumea nu este doar un dar, ci și o sarcină pentru om." (pr. 
Dumitru Stăniloae) 
*- "Lumea ni s-a dat pentru comunicare între noi, pentru a ne 
ajuta, prin ea, pe noi înşine." (pr. Dumitru Stăniloae) 
*- "Omul nu va putea ajunge niciodată la supremaţia spiritului 
pentru a depăși decalajul dintre progresul ştiinţific și cel 
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spiritual, dacă va continua să rămână aplecat asupra lui însuşi, 
închis în imanența unei lumi care se vrea autonomă, ci numai 
în unire cu izvorul prim și inepuizabil de viață, lumină și iubire, 
Care este Dumnezeu." (pr. Dumitru Popescu) 
 

 
 

Pr. Ion Bria 

*- "Umanitatea și creaţia sunt 
inseparabile în iconomia lui 
Dumnezeu." (Pr. Ion Bria) 
*- "Creaţia întreagă nu ajunge la 
unire cu Dumnezeu, decât prin om." 
(Sfântul Maxim Mărturisitorul) 
*- "Cartea mea, filosofule, este firea 
celor făcute și, ori de câte ori doresc, 
pot să citesc în cele făcute de 
Dumnezeu." (Sf. Antonie cel Mare) 
*- "Universul a fost creat pentru om, 
nu omul pentru univers." (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 

 
*- "Folosirea greşita a gândurilor duce la întrebuinţarea greşită 
a lucrurilor." (Sfântul Maxim Mărturisitorul) 
*- "Nu te întreba dacă este conform cu natura ceea ce face 
Creatorul naturii." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Toate lucrurile ne-au fost încredinţate nouă și noi acestora." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Toate sunt folositoare, chiar dacă noi nu le cunoaştem 
rostul." (Sfântul Ioan Gură de Aur)  
  
    Natura  
 
       *- "Înțelepții din toată lumea susțin mereu ideea, 

Că fiecare plantă în parte, la fel ca  Universul 
Are ca lege de bază Armonia, adică are cheia, 
Integrării componentelor Creației cu Tot Divin-ul. 
  
Natura omenească, prin Iisus, s-a înălțat la cer. 
Natura e cel mai mare creator în orice domeniu, 
Dar Creatorul naturii i-a dat acesteia mit și mister. 
Doamne, Creatorule Suprem, ai dat naturii geniu!" 
              MI 
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OMUL 
 
"Înţelege că înlăuntrul tău există un al doilea univers, mai mic, 
un soare, o lună și stelele!" (Origen) 
 

 
 

N. A. Berdiaev 

*- "Omul e o flință ce se 
caracterizează prin apartenenţa la 
două lumi, o flință ce nu poate fi 
cuprinsă în întregime în lumea 
naturală a necesitaţii, 
transcendându-se ca flință empiric 
dată și manifestând o libertate care 
nu poate fi dedusă din această 
lume." (N. A. Berdiaev) 
*- "Omul nu este doar o flință finită, 
cum vrea să afirme gândirea 
contemporană, ci și o flință infinită; 
el este infinitul sub o formă finită, 
sinteza finitului și a infinitului.  

Insatisfacţia omului în fața finitului, aspiraţia sa către infinit 
sunt manifestări ale divinului în om, sunt mărturia omului în 
ceea ce priveşte existența lui Dumnezeu și nu doar a lumii." (N. 
A. Berdiaev) 
*- "Omul a primit din partea lui Dumnezeu porunca să 
stăpânească pământul, dar cu două condiţii. Să nu uite 
niciodată că lumea peste care a fost pus stăpân vine de la 
Dumnezeu și nu poate exista fără Dumnezeu. (...). Atât prin 
creaţie, cât si prin mântuire, omul nu se poate separa niciodată 
de Dumnezeu și de creaţie." (pr. Dumitru Popescu) 

 
*- "Omul se naște fără dinţi, fără păr şi fără iluzii, 
Și, dacă moare de bâtrânețe, va fi tot fără ele, 
Un om fără de religie este un om plin de confuzii, 
Cei credincioși sunt cruci vii între pământ și stele. 
 
Oamenii crează miracole reale de-și vor atribui 
Curajul, mintea și cinstea, date de Dumnezeu, 
Fiecare om crede că Dumnezeu e de partea lui. 
Dumnezeu a creat omul, să-L proslăvim mereu!"  
 

MI 
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*- "În viziunea filocalică, omul constituie prin sufletul și trupul 
său inelul de legătură între lume și Dumnezeu. Menirea lui a 
fost aceea de a se înălța cu lumea spre Dumnezeu, ca să 
participe la eternitatea Ceatorului, ca să nu moară." (pr. 
Dumitru Popescu) 
 

 
 

Sfântul Macarie cel Mare 

*- "Omul: o corabie mică: dar acolo 
se află lei și balauri, creaturi 
otrăvitoare și răutate, cărări bolnave 
și prăpăstii fără fund. Dar sunt, de 
asemenea, și Dumnezeu și îngerii, 
viața și împărăţia, lumina și 
Apostolii, cetăţile cereşti și comorile 
de har: acolo sunt toate." (Sfântul 
Macarie) 
*- Omul dinafară nu este decât o 
oglindă a celui dinlăuntru. (Sfântul 
Macarie) 
*- "Omul este singurul rătăcit din 
creaţie." (Sfântul Atanasie cel Mare) 
*- "Omul este un altar." (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 

*- "Omul este un infinit în virtualitate, omul este făcut pentru 
infinit, dar nu este infinit în sine. Devine infinit în legătura cu 
Dumnezeu." (pr. Dumitru Stăniloae) 
 

 
 

Dumnezeu Omul 

*- "Acesta e Omul!" (Inscripţia 
de pe Sfânta Cruce)   
*- "Dumnezeu vrea totdeauna 
să Se întrupeze în om, în cei 
care sunt demni de asta." 
(Sfântul Maxim Mărturisitorul) 
*- "Dumnezeu a zidit pe om 
spre nestricăciune și l-a făcut 
după chipul fiinţei Sale." 
(Sfânta Scriptură) 
*- "Omul este microtheos, prin 
har." (Sf. Grigorie de Nyssa) 

*- "Chipul slavei Tale sunt, deşi port urmele păcatului!" 
(Sfântul Grigorie de Nyssa) 
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*- "Cel mai mare duşman al omului este el însuşi." (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 
*- "Nu omul cel vechi este om, ci omul cel nou. (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "Omul este mai preţios decât cerul." (Sf. Ioan Gură de Aur) 
*- "Sunt om prin fire și Dumnezeu prin har; prin dragostea 
Domnului." (Sfântul Simeon Noul Teolog) 
 
P�CAT 
 
*- "Prin păcat, omul se închide în haosul creaţiei." (pr. Ion Bria) 
*- "Din pricina păcatelor mele mi se îmbolnăvesc trupul și 
sufletul." (Paraclisul Maicii Domnului) 
*- "Păcatul cu cugetul este reaua întrebuinţare a gândurilor; 
păcatul cu fapta este reaua întrebuinţare a lucrurilor." (Talasie 
Libianul) 
*- "Dacă poţi și nu vrei, este păcat." (pr. Paisie Olaru) 
*- "Degeaba tăiem crengile păcatului în afara noastră, dacă în 
noi rămân rădăcinile care vor crește din nou." (Sfântul Grigorie 
Dialogul) 
 

 
 

Sfântul Atanasie cel Mare 

*- "Păcatul îl împiedică pe 
Dumnezeu să strălucească în noi." 
(Sfântul Atanasie cel Mare) 
*- "Păcatul rupe comuniunea cu 
Dumnezeu." (Sf. Grigorie Dialogul) 
*- "Omului nu-i este cu putinţă să 
dezrădăcineze păcatul cu propria 
putere, ci doar cu puterea 
dumnezeiască." (Sfântul Macarie) 
*- "Nimic nu se săvâșește mai nu 
uşurinţă și nu se înţelege mai cu 
greutate ca păcatul." (Ilie Miniatis) 
*- "Să vedem grozăvia nu în 
pedeapsă, ci în păcat." (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 
*- "Păcatul te stăpâneşte nu prin 
puterea sa, ci prin delăsarea ta." 
(Sfântul Ioan Gura de Aur) 
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*- "Păcatul are două laturi: cea adevărată pentru senzualitatea 
noastră, latura pe care și-o descoperă, și cea vătămătoare, pe 
care totdeauna o ascunde." (Inocentiu al Odesei) 
*- "Dacă vom zice că nu avem păcat, ne înşelăm pe noi înşine." 
(Sfânta Scriptură) 
*- "Am păcătuit fiindcă n-am căutat bucuria, mărirea și 
adevărul în El însuşi, ci în făpturile Sale, în mine și în ceilalţi." 
(Fericitul Augustin) 
*- "Doar cel care a înţeles hotarul acestei vieţi poate pune 
hotar păcatelor sale." (Sfântul Isaac Sirul) 
*- "Să ne temem doar de păcat. (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- Cei ce trăiesc în păcate și-au trădat natura." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "Niciodată omul nu trebuie să deznădăjduiască pentru 
păcatele sale, dar nici să se încreadă în faptele sale." (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 
 

 
 

Pr. Constantin Galeriu 

*- "În lumea noastră, marcată de 
iubirea de sine, izvor al păcatului și 
al morţii, Iisus a adus lepădarea de 
sine, starea de jertfă, izvor al vieţii, 
al învierii, a adus mântuirea 
noastră, ne-a adus viața." (pr. 
Constantin Galeriu) 
*- "A greşi este omeneşte; a 
deznădăjdui este diavolesc." 
(Sfântul Nil Sinaitul) 
*- "Nu atacul gândului este păcat, 
ci convorbirea prietenească a minții 
cu el." (Marcu Ascetul) 
*- "Nu este pace pentru cel fără de 
lege." (Sfânta Scriptură) 

 
*- "Păcatul apare atunci când vrei să foloseşti lucrurile 
pământeşti spre a te separa de Creator." (Fericitul Augustin) 
*- "Iubește-i pe păcătoşi, dar urăște faptele lor!" (Sfântul Isaac 
Sirul) 
*- "Este greu să spunem că Dumnezeu îngăduie să păcătuim. 
Dumnezeu niciodată nu îngăduie să păcătuim. Noi facem 
îngăduinţe, iar apoi vine diavolul şi ne ispiteşte. Când, de pildă, 
mă mândresc, atunci alung harul dumnezeiesc, pleacă îngerul 
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meu păzitor, vine celălalt, îngerul căzut, diavolul, şi-mi sparg 
capul. Aceasta este îngăduinţa mea, iar nu a lui Dumnezeu." 
(Sfântul Paisie Aghioritul) 
Dumnezeu  

 
 

Sfântul Ioan Gură de Aur 

*- "Orice păcat este o ocară." 
(Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Păcatul desfrânării te duce la 
alte păcate." (Sf. Vasile cel Mare) 
*- "Păcatul este nedreptate: cine 
păcătuieşte fie se nedreptăţeşte pe 
sine, fie nedreptăţeşte pe altul." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Cel mai primejdios lucru este ca 
cineva să fie bolnav și nici măcar să 
nu ştie că e bolnav." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "Nu arunca vinovăţia păcatelor 
tale asupra Satanei." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 

 
PATIM� 
 
*- "Omul nu poate fi cu desăvârşire liber de patimi; dar le 
poate stăpâni." (Sfântul Ioan Gură de Aur)  
*- "Nu în afară, în noi chiar, în fiecare, Iisus are mulţi 
potrivnici, care-I închid uşa, Îi întorc spatele, Îi sting lampa 
raţiunii sau I-o afumă cu patimile, Îi ridică piedici „practice în 
cale”.  (Părintele Arsenie Boca) 
*- "Ce folos este ca trupul să fie deșert de bucate, iar sufletul 
a-l umplea de păcate? Ce folos este a fi galbeni și ofiliți de 
post, iar de pizmă și ură să fim aprinși? Ce folos este a nu bea 
vin și a fi beți de veninul mâniei? Ce folos este a nu mânca 
cineva carne și cu hulele a rupe carnea fraților noștri? Ce folos 
este a ne opri de cele ce sunt uneori slobode și a face cele ce 
nu sunt niciodată slobode? Că Dumnezeu pe aceia îi iubește și îi 
cinstește, care se feresc de cele oprite." (Sfântul Antim 
Ivireanul) 
*- "Ne dorim libertate. De ce? Ca să putem fi robii propriilor 
patimi." (Maica Gavrilia Papaiannis) 
*- "Deci aceia sunt fericiţi, cei care nu se lasă prinşi cu 
repeziciune în mişcările pătimaşe ale sufletului, ci se adună în 
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ei înşişi prin raţiune, aceia care-şi slăbesc pornirile cu frâul 
raţiunii nu-şi lasă sufletul să fie purtat înspre neorânduială." 
(Sfântul Grigore de Nyssa 335 – 384) 
 

 
 

Sfântul Porfirie Kafsokalivitul  

 

*- "Când intră Hristos în inimă, 
patimile se mistuie. Nu mai poţi 
nici să înjuri, nici să urăşti, nici să 
te răzbuni, nici, nici ... Unde să se 
mai găsească urile, antipatiile, 
osândirile, egoismele, 
frământările, întristările?" 
(Sfântul Porfirie Kafsokalivitul)  
*- "Vrei să-i faci pe alții să se 
îndrepte de greșeli, în timp ce tu 
întârzii să te îndrepți; oare nu 
suferi și tu de boala de care suferă 
toți ceilalți? Oare nu chiar din 
cauza ta, a neîndreptării tale 
stăruie și alții în greșeli și în 
patimi?" (Sfântul Ioan de 
Kronstadt 1829 – 1908) 
*- "Rugăciunea e respirația 
sufletului, iar postul e apa care 
stinge văpaia patimilor." (Părintele 
Arsenie Boca) 

*- "Asta face iubirea: împlinește, completează, adaugă. Dacă ai 
pe cineva apropiat, îi treci cu vederea și defectele. Dacă iubești 
pe cineva, îl iubești cu scăderile lui cu tot, cu patimi cu tot, cu 
răutăți cu tot. Dacă nu-l iubești, nu-l iubești nici cu calitățile lui, 
nu-l iubești nici cu virtuțile lui. Sigur, fiecare dintre noi avem și 
virtuți, avem și scăderi, dar iubirea acoperă scăderile și 
completează acolo unde este de completat și pune în evidență 
acolo unde este ceva de pus în evidență. Numai că până acolo 
este departe! Este departe în înțelesul că trebuie să rezolvăm 
odată patimile, răutățile, scăderile, insuficiențele, să trecem 
peste toate și atunci vine iubirea, care e fericire." (Părintele 
Teofil Părăian 1929 – 2009) 
*- "La cea mai mare parte a oamenilor, calmul seamănă cu 
letargia, iar emoţia cu patima." — (Epicur) 
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Sfântul Chiril al Alexandriei 

*- "Așa să te împărtășești din 
Euharistie: crezând că ea alungă nu 
numai moartea, ci bolile din noi; 
căci, ajungând în noi, Hristos 
adoarme legea sălbatică din 
mădularele trupului, aprinde evlavia 
față de Dumnezeu și omoară 
patimile." (Sfântul Chiril al 
Alexandriei) 
*- "Năzuim spre o lume creştină, 
arzând în flacăra credinţei şi a iubirii, 
urmând patimile şi martiriul, 
preamărind Învierea, Schimbarea la 
faţă şi Înălţarea."  (Valeriu Gafencu) 
*- "Când te apropii să te rogi, adu-ţi 
aminte de patimile tale, de 
slăbiciunile tale, de uşurinţa cu care 
tu rătăceşti şi cazi, dar adu-ţi aminte 
şi de faptul că Hristos te poate 
sprijini." (Părintele Ioil Ianakopoulos 
1901 – 1966) 

POMENIRE 
 

 

*- "Căutați să fiți pomeniți la 
Liturghie. Fie că vă cunoaște 
un preot sau vă cunoaște 
duhovnicul, fie că frățiile 
voastre dați la Liturghie, dar 
să fiți pomeniți. Asta e 
totul." (Părintele Arsenie 
Papacioc) 
*- "Pe morţi nu-i căutaţi în 
mormânt, ci în inima 
voastră." (Nicolae Iorga)  

*- "Atunci, când Domnul a predat această Taină ucenicilor Lui, 
n-a spus sub formă de sfat: Cine vrea să mănânce Trupul Meu 
și cine vrea să bea Sângele Meu, cum a spus 'Cine vrea să vină 
după Mine' (Mt. 16,24) și 'Dacă vrei să fii desăvârșit' (Mt. 19, 
21), ci a rostit sub formă de poruncă: 'Luați, mâncați, acesta 
este Trupul Meu' (Mt. 26, 26-27); cu alte cuvinte: în mod 
inevitabil trebuie să mâncați Trupul Meu și să beți Sângele Meu. 
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Și iarăși zice: 'Aceasta să faceți întru pomenirea Mea' (Lc. 22, 
19), adică: această Taină v-o predau să o săvârșiți nu o dată, 
sau de două și de trei, ci in fiecare zi spre aducere aminte de 
Patimile Mele." (Sfântul Nicodim Aghioritul.) 
 

 
 

Pr. Protopop Ioan Lisnic 

*- "Zilele de pomenire a 
răposaților  sunt toate 
sâmbetele de peste an, cu 
unele excepții, mai ales 
sâmbetele Postului  Mare când 
se fac la biserici parastase 
speciale. 
Mai sunt trei zile speciale pe 
tot anul  când se face în 
biserici slujbă de pomenire 
pentru cei 
răposați:  Sâmbăta  înaintea 
serbării  Sf. Mc. Dimitrie 
(înaintea postului  Nașterea 
Mântuitorului);  în ajunul 
Duminicii  lăsatului  de sec de  

 
carne, numită în popor ”Moșii de iarnă”; Sâmbătă în ajunul 
Duminicii  Cincizecimii, numită și Moșii de vară." (Pr. Ioan 
Lisnic) 
       Sunt încă două zile  speciale de pomenire a celor răposați 
legate de sărbătoarea Sf. Paști și anume, ziua de pomenire de 
obște  la cimitire –  Paștile  Blajinilor și ziua  de pomenire a 
eroilor la sărbătoarea  Înălțarea Domnului.  
       La marile sărbători ale sfinților se pomenesc la fel morții 
care poartă numele sfântului respectiv.  
       Să le facem pomenire, ca Bunul Dumnezeu, stăpânul viilor 
și al morților, prin mijlocirea sfinților bineplăcuți Lui, să așeze 
sufletele lor unde toți drepții se odihnesc." (Părintele Ioan 
Lisnic) 
*- "Doamne Iisuse Hristoase, caută din lăcașul Tău cel sfânt; 
am lăsat toate și după Tine am călătorit în toată viața mea. Și 
acum, îndură-Te Doamne, spune îngerului blând să ia cu pace 
sufletul meu" (Adrian Sârbu) 
*- "Să nu ne pierdem mintea plângând pe morți, ci să-i 
pomenim și să facem milostenie în numele lor." (Anonim) 



96                                                CUGETĂRI CREȘTINE 

 
 

POST 
 

 
 

Sfântul Nil Sinaitul 

*- "Eşti stăpân pe pântece? Fii 
atunci stăpân și pe limbă!" (Sfântul 
Nil Sinaitul) 
*- "Postul este izvor de bucurie." 
(Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Postul trupului este hrana 
sufletului." (Sfântul Ioan Gură de 
Aur) 
*- "Dacă nu îți schimbi viața, la ce 
mai posteşti? Schimbarea bucatelor 
nu ajută la nimic." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "Să nu pierdem rodul postului, 
după ce am răbdat truda postului!" 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Cel ce nu cunoaşte postul, nu 
cunoaşte crucea." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "Postul ocroteşte orice virtute. 
Este începutul luptei spirituale, 
cununa celor cumpătaţi, frumuseţea 
fecioriei și sfinţeniei, strălucirea 
cuminţeniei, începutul vieţii 
creştine, mama rugăciunii, izvorul 
smereniei. Postul te învață liniştea 
și el precede celelalte fapte bune." 
(Sfântul Isaac Sirul) 
*- "Postul adevărat este abţinerea 
de la orice lucru rău." (Sfântul 
Teodor Studitul) 

*- "Postul îi învață pe toţi nu doar cumpătarea de la mâncare, 
ci și înstrăinarea de iubirea de argint, de nesaţ și de orice 
răutate." (Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Postul este marea armă împotriva ispitelor, precum 
plăcerea este începutul tuturor păcatelor." (Teofilact al 
Bulgariei) 
*- "Fecioria trupului aparţine câtorva, dar fecioria inimii trebuie 
să aparţină tuturor." (Fericitul Augustin) 
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*- "Postul, acest doctor al sufletelor noastre, (...) îl face pe 
fiecare să ia aminte la sine însuşi și-l învață să-și amintescă de 
păcatele și de lipsurile sale." (Sfântul Simeon Noul Teolog) 
 

 
 
Sfântul Grigorie Palama 

*- "Postul acela este adevărat, care 
este prezent în toate; pe toate le 
curățește și pe toate le vindecă." 
(Sfântul Grigorie Palama) 
*- "<Minte sănătoasa în trup 
sănătos> - spuneau strămoşii 
noştri. La aceasta putem adăuga: 
suflet curat în trup curat." (Nicodim 
Patriarhul României) 
*- "Fiţi cu luare aminte să nu vi se 
îngreuieze inimile de mâncare și 
băutura peste măsură și de grijile 
vieţii acesteia." (Sfânta Scriptură)  
*- "Postul (...): o școală a căinţei." 
(pr. Alexander Schmemann) 

 
PREOTUL 
 
Cine este preotul? 
 
*- "Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe 
voi!" (Sfânta Scriptură)   
*- "Preoţia se săvârşeşte aici, pe pământ, dar ea are rang între 
dregătoriile ceresti. (...) Însuşi Hristos a întemeiat această 
slujire. El a stabilit că, în timp ce suntem încă în trup, să facem 
serviciu îngeresc." (Sfântul Ioan Gură de Aur)  
*- "Preotul la judecată nu se poate prezenţa doar cu viaţa sa, ci 
cu viaţa întregii turme. Aş îndrăzni să spun că viaţa lui trebuie 
să fie viaţa turmei. Şi pe cât de sănătoasă a fost turma, pe atât 
de sănătoasă e şi viaţa lui. Deci, nu putem avea un preot în rai, 
şi întreaga sa turmă în iad. “Eu sunt nesăţios: nu vreau să se 
mântuiască doar câţiva, ci toţi; căci numai unul dacă se va 
pierde, eu mă pierd." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- Preotul e părintele care ne iubește, ne ocrotește, ne învață, 
ne îndrumă. El mai e martorul nostru la spovedanie. - Martor 
îmi este Dumnezeu: eu nu vreau decât mântuirea voastră." 
(Fericitul Augustin) 
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Iisus Hristos, Preotul 

*- "Preotul este reprezentantul și 
mijlocitorul credincioșilor către 
Hristos. Când vedem că el ne dă Sf 
Împărtăşanie, în realitatea teologică 
Hristos este cel care ne oferă însuşi 
Sf Trup şi Sânge al Său. Să nu 
uităm: El este Apa cea Vie şi chiar El 
este şi aducătorul Apei Vii. Deci, 
când ne cuminecăm, Hristos este nu 
numai materia de administrat, ci şi 
administratorul ei. 
„Eu nu sînt vrednic să fiu preot. Dar 
am cunoscut, fără îndoială, cît de 
vrednic trebuie să fie cel ce va avea 
să slujească tainele lui Dumnezeu. în 
primul rînd, să fie curat nu numai cu 
trupul, ci şi cu sufletul;  

pe lingă acestea, trebuie să nu fie părtaş la nici un păcat. în al 
doilea rînd, să fie smerit atît în purtarea din afară, cît şi în 
simţirea din lăuntru a sufletului. Apoi cînd stă înaintea sfintei şi 
sfinţitei Mese, trebuie să vadă, fără îndoială, cu mintea pe 
Dumnezeu, iar cu simţurile, Sfintele aşezate înainte. Dar nu 
numai acestea ci e dator să-L aibă în chip conştient, sălăşluit în 
inima sa, şi pe Însuşi Cel prezent în chip nevăzut în daruri, ca 
să poată aduce cererile cu îndrăznire." (dreptul Simeon). 
*- "Dacă cineva îl dispreţuieşte pe preot, și Dumnezeu îl va 
dispretui pe el." (Sfântul Atanasie cel Mare) 
*- "Preotul este un părinte, un binevestitor, un sfințitor, un 
tămăduitor. Prin harul sfânt al preoţiei, acesta este deodată 
chip al patriarhilor biblici, chip al îngerilor, chip al prorocilor, 
chip al apostolilor, dar mai ales chip al lui Hristos. Preotul 
trebuie să aibe mereu inima deschisă aproapelui, să de-a 
sfaturi celui neajutorat iar gândul său să fie luminat în toate 
problemele acestei vieţi, pentru a da sfaturi spre a nu cădea în 
ispită. Preotul este acel "puţin aluat" menit să dospească 
întreagă frământătură, este "sarea pământului" şi "lumina 
lumii". Turma lui Hristos se păstoreşte cu fluierașul, nu cu 
băţul, adică, cu blândeţe, nu cu asprime. Se păstoreşte mai 
mult cu exemplul vieţii preotului, nu numai cu predica de la 
amvon." (părintele Paisie Olaru) 



AXIOME CREȘTINE                                                     99 

 
 

 

 
 

Sf. Teodor Suditul 

*- "Preotul  este în primul rând un 
om, dar este și un slujitor al bisericii, 
este  legatura intre Dumnezeu si om 
prin harul care l-a primit în Taina 
Hirotoniei, este "administratorul" 
Tainelor Divine. Preotul este chemat 
pentru a fi printre credincioși și a-i 
păstori. El primește în grija sa 
sufletul credincioșilor, și asta este o 
responsabilitate  mult mai delicată 
decât toate studiile sale teologice, 
decât toate canoanele si chiar 
slujirea lui Dumnezeu. Nu există o 
slujire a lui Dumnezeu, fără a sluji 
semenii. Preotul este cel care ne 
poartă paşii spre desăvârşire, după 
cuvintele apostolului Pavel: "M-am 
răstignit împreună cu Hristos; şi nu  

mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în 
trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit 
şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine." (Sf. Teodor Suditul) 
 

 
 

Fr. R. de Chateaubriand 

*- "Există un om în orice biserică, un 
om a cărui familie este lumea 
întreagă, un om pe care îl chemi ca 
martor, ca sfătuitor sau ca să te 
slujească în toate faptele solemne 
ale vieţii; un om fără de care nu se 
naşte și nu moare nimeni; care ia pe 
om de la sânul maicii sale și nu-l lasă 
decât în mormânt; un om care 
binecuvântează sau sfinţeşte 
leagănul, patul conjugal și sicriul. 
Copiii se obişnuiesc să-l  iubească și 
să-l  respecte; chiar necunoscuţii îl 
numesc tată al lor.  

 
La picioarele lui, creştinii își fac mărturisirile cele mai 

ascunse și varsă lacrimile cele mai tainice. El este mângâietorul 
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tuturor neajunsurilor sufletului și trupului, care vede, rând pe 
rând, și pe bogat și pe sărac bătând la poarta sa: bogatul ca să 
depună milostenia sa în taină, săracul pentru a o primi fără să 
roşească de ruşine. Omul acesta nu ține de un rang social, ci 
deopotrivă de toate clasele (...), în sfârşit, un om care ştie tot, 
care are dreptul de a spune totul și al cărui cuvânt cade de sus 
asupra inimilor cu autoritatea unei misiuni dumnezeieşti și cu 
porunca unei credinţe desăvârşite. (Fr. R. de Chateaubriand)  
 
PREVEDERE 
 
*- "Să ne temem de Domnul ca de fiare. Căci am văzut oameni 
care, ducându-se să fure, nu se temeau de Dumnezeu, dar, 
auzind lătrat de câini în acel loc, s-au înapoiat îndată; și ceea 
ce n-a făcut frica de Dumnezeu, a făcut frica de fiare. (Sfântul 
Ioan Scărarul)  
*- "Prudenţa este arta de a controla riscul." (Alexandru 
Paleologul)       
*- "Nu există nimic pe lume care să ceară mai multă prudenţă 
decât adevărul." (Umberto Eco) 
 

 
 

Sofocle 

*- "Nu există pentru oameni un 
câştig mai mare decât prevederea 
şi o minte înţeleaptă." (Sofocle) 
*- "Prevederea e adevăratul 
curaj." (Euripide) 
*- "Prudenţa este o precauţie a 
egoismului." (Adolphe de Chesnel)            
*- "Precauţia este fiul cel mai 
mare al înţelepciunii." (Victor 
Hugo)  
*- "Cu prudenţă se pot comite tot 
felul de imprudenţe." (Jules 
Renard)              

  
   *- "Prudenţa-n acţiune depinde de cunoașterea situaţiei, 

Căci ea poate deveni cea mai bună parte a vitejiei  
Prevăzătorii iau învăţăminte din primejdiile altora, 
Nebunu-și arată mânia, prudentu-și ascunde ocara." 
 
      MI 
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PRIETENI 
 

 

       Imaginea din stânga îl reprezintă 
pe Toma d'Aquino  scriind sub 
inspirație divină. 
*- "Am pe prietenul meu în mine și eu 
sunt cu el." (Toma dꞌ΄Aquino) 
*- "Nu cunoaştem pe nimeni, decât 
prin prietenie." (Fericitul Augustin) 
*- "Fii prieten cu toţi oamenii, dar cu 
gândul petrece singur!" (Sfântul Isaac 
Sirul) 
*- "Bunăstarea îți aduce prieteni, 
nenorocirea îi încearcă." (Sfântul 
Ambrozie) 

*- "Pilda cu drumul spre cimitir <mulți chemaţi, puțini aleși>. 
Prietenia nu subordonează, ci egalează. Ea înseamnă ridicarea 
unuia prin celălalt la Dumnezeu." (Sfântul Grigorie de Nazianz) 
*- "Nu este bun mai mare decât a fi prietenul lui Dumnezeu." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
 

 
 
       *- "Bogăția prietenilor stă în calitate și nu în cantitate, 

Ea aduce bogăție în suflet, în mari necazuri ne ajută, 
Asta înseamnă că rugăciunile prietenului au calitate. 
Doamne dă-ne mulți prieteni, că prietenia e sfântă!" 
 
      MI 
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PROSTIE, NEBUNIE 
 
*- "Prostia este o suferință nedureroasă a inteligenței." (Emil 
Cioran) 
*-" Proștii mor, dar prostia rămâne." (Ion Luca Caragiale) 
*- "Prostul cel mai prost e prostul alterat de filosofie." (Lucian 
Blaga) 
*- "Numai prostia poate să n-aibă intermitențe." (Grigore 
Moisil) 
*- "Cu cât regula e mai strictă, cu atât capul care a conceput-o 
e mai prost." (Jean de la Bruyere) 
*- "Prost nu e cel ce nu înțelege unele lucruri, cât de multe, ci 
acela care le înțelege pe toate pe dos." (Nicolae Iorga) 
*- "Cele mai comune două elemente ale universului sunt 
Hidrogenul și prostia." (Harlan Ellison) 
*- "O greșeală des întâlnită, pe care oamenii o fac când încercă 
sa proiecteze ceva 100% antiprostie, este aceea de a 
subestima inventivitatea nebunilor veritabili." (Douglas Adams) 
 

 

*- "Doar două lucruri sunt infinite: 
universul și prostia umană; iar de 
cea din urma sunt foarte 
sigur." (Albert Einstein) 
*- "Nebunia înseamnă să faci 
acelaşi lucru în mod repetat şi să 
te aştepţi să obţii alt rezultat." 
(Albert Einstein) 
*- "Singurul nostru dușman pe 
lume este prostia, întunecimea de 
minte." (Thomas Carlyle) 
*- "Genialitatea poate avea 
limitările sale, dar prostia nu are 
acest handicap." (Elbert Hubbard) 

*- "Nu există nici plante rele, nici oameni răi, nu există decât 
proști cultivatori." (Victor Hugo) 
*- "Numai un nebun preferă bunurile pământeşti celor 
duhovniceşti (...) Bunurile duhovniceşti sunt atât de mari și se 
dobândesc atât de uşor, încât sunt date în dar tuturor celor ce 
le doresc." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*-" Nu aruncaţi mărgăritare la porci!" (Sfânta Scriptură) 
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PROVIDENŢ� 
 
*- "Vița care aduce rod, Dumnezeu o îngijește ca și mai multă 
roadă să aducă." (Sfânta Scriptură)   
*- "Niciun folos nu vine din lucrarea omului, fără înrâurirea de 
sus." (Petru Damaschin) 
*- "Omul trebuie să colaboreze în mod continuu și liber cu 
harul dumnezeiesc." (Sfântul Maxim Mărturisitorul) 
*- "Fiecare din noi e ajutat de celălalt în mod providenţial." 
(Sfântul Marcu Ascetul) 
 

 
 

Sfânta Scriptură –  
Providența Divină 

*- "Fii totdeauna cu Dumnezeu, dacă 
vrei ca Dumnezeu să fie totdeauna 
cu tine." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "După fire, El este în afara tuturor 
lucrurilor, dar prin lucrările Sale, este 
în toate." (Sfântul Atanasie cel Mare) 
*- "Dumnezeu, în Sine, este o 
unitate nedistinctă. El își iese din 
Sine pentru scopurile lumii." 
(Sabelie) 

 

 
 

Sf. Petru Damaschinul 

*- "De ar fi cineva chiar și Petru sau 
Pavel sau Iacov sau Ioan și i-ar lipsi 
ajutorul dumnezeiesc, uşor ar fi 
învins; s-ar împiedica și ar cădea." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Dumnezeu, nu doar că nu lasă să 
fim ispitiţi peste puterile noastre, dar 
ne și ajută, chiar în ispită, ne sprijină 
și ne întăreşte, dacă noi facem ce se 
cuvine din partea noastră și nu ne 
lipseşte bunăvoinţa, nădejdea în El și 
răbdarea." (Sf. Ioan Gură de Aur) 

 
*- "Dumnezeu ne trimite darurile Sale cu o bucurie mai mare 
decât cea cu care le primim noi." (Sfântul Grigorie de Nazianz) 
*- "Am văzut case și m-am gândit la arhitect; am văzut lumea 
și am înţeles Pronia; am văzut corabia fără cârmaci 



104                                                CUGETĂRI CREȘTINE 

 
 

scufundându-se; am văzut oamenii neisprăvind nimic fără 
Dumnezeu; (...) am înţeles că toate există prin rânduiala 
Domnului." (Sfântul Efrem Sirul) 
*- "Fără îndoială că Dumnezeu rânduieşte faptele noastre mai 
bine decât am putea-o face noi înşine." (Sf. Vasile cel Mare) 
*- "Corect este să se spună că toate lucrurile sunt în Dumnezeu 
și nu Dumnezeu în toate lucrurile." (Fericitul Augustin) 
*- "Chiar dacă noi ne depărtăm de Dumnezeu, Dumnezeu 
rămâne aproape de noi." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
 
R�BDARE 
 
*- "Patimile nu se sting decât cu cumpătarea. (...) Cel 
cumpătat ştie că prin cumpătare vine înţelepciunea și cu 
ajutorul ei vine smerenia." (Avva Dorotei) 
*- "Ascultarea este mormânt al voinţei și înviere a smereniei." 
(Sfântul Ioan Scărarul) 
 

 
 

Părintele Ilie Cleopa  
la 86 de ani 

*- "Pentru mântuire sunt 
necesare trei lucruri. Primul: 
răbdare; al doilea: răbdare; al 
treilea: răbdare. Frate Ioane, da-
ţi mai trebuie ceva: milostenie. 
Nu trebuie să dai vaca! Nu ţi-a 
cerut Dumnezeu vaca, niciodată! 
Ferească Dumnezeu! Nici viţelul. 
Da' sticla de lapte trebuie s-o 
dai! Şi încă un lucru, frate Ioane: 
rugăciunea. Pasul şi Dumnezeu! 
Fără răbdare, fără milostenie şi 
fără rugăciune nu se poate 
mântui omul!" (Părintele Cleopa 
Ilie 1912 – 1998) 
*- "Unde nu este răbdare, nu 
este nici iubire." (Sfântul Grigorie 
Dialogul) 

 
*- "Prin răbdare se ușurează suferința. Ia aminte la cei ce 
suferă îndelung de vreo boală: atât de mult s-au desprins cu 
acea boală prin răbdare încât parcă nici nu o mai simt; si, 
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dimpotrivă, prin nerăbdare boala se înmulțește, cum ne dă de 
înțeles însăși viața noastră." Sfântul Ierarh Tihon de Zadonsk 
*- "Eu așa le spun la cei care vin la mine: smerenia vameșului, 
răbdarea lui Iov, blândețea lui David (că David o fost blând), 
dragostea, care niciodată nu cade, tăcerea, nemânierea." 
(Părintele Selafiil de la Noul Neamț) 
*- "Nu-i greu să fii evlavios şi plin de credinţă când nu dai de 
nenorociri, dar ţine minte că cel care este răbdător în vremuri 
grele, acela merge cu paşi repezi spre desăvârşire." (Părintele 
Dometie Manolache) 
*- "Ascultaţi, atunci când celălalt este mânios, orice i-ai spune 
nu poţi face nimic. Este mai bine ca în clipa aceea să taci şi să 
te rogi. Prin rugăciune acela se va calma, se va linişti şi după 
aceea te vei putea înţelege cu el. Uită-te şi la pescari! Ei nu 
merg la pescuit dacă marea nu este liniştită, ci fac răbdare 
până ce va îndrepta vremea." (Sfântul Paisie Aghioritul) 
*- "Greu, greu! Da, vă este greu, dar altfel ce-aţi avea de 
răbdat? Iar fără răbdare nu este mântuire. Iată că Domnul, 
care vă rânduieşte mântuirea, vă şi dă prilejuri să arătaţi 
răbdare şi să înaintaţi pe calea mântuirii. Un sfat pentru 
Dumneavoastră: când vă este greu, trebuie să vă întoarceţi 
către Dumnezeu atât cu graiul, cât şi cu simţirea, zicând: 
„Slavă Ţie, Doamne!"." (Sfântul Teofan Zăvorâtul) 
          
   Răbdare  
 
      *- "Răbdarea e putere morală. Ea reușește să calmeze 

Sentimentele de supărare, de revoltă și să le sfideze, 
Sau poate liniști toate durerile și suferințele grele. 
Răbdarea alină suferința și adâncește experiențele. 
 
Unde nu există răbdare, acolo nu este nici iubire. 
Faptul că nu faci un rău nu stă doar în îngăduire, 
Ci în faptul că rabzi  răul cu mult curaj bărbătesc, 
Cel fericit e cel care are răbdare în chip creștinesc. 
 
Cine vrea să-nvingă ispitele fără rugăciune și răbdare, 
Nu le va depărta, ci se va încâlci în ele și mai tare. 
Să nu ne despărțim de iubirea prin Iisus a Domnului, 
Ci să răbdăm greul din suflet, așteptând ajutorul Lui!" 

                                                             MI 
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RAI 
 

 

*- "Cele ce ochiul n-a văzut, nici 
urechea n-a auzit, nici la inima 
omului nu s-au urcat, acestea le-a 
gătit Dumnezeu celor ce îl iubesc pe 
Dânsul." (Sfânta Scriptură) 
*- "O, raiule al lui Dumnezeu! Noi 
putem să te câştigăm, dar nu 
putem să te înţelegem." (Un 
călugăr) 
*- "Mă duc să vă gătesc un loc, ca 
unde voi fi Eu și voi sa fiţi." (Sfânta 
Scriptură) 
*- "Tare mă tem să nu rămânem 
numai cu raiul acesta de aici și să-
l  pierdem pe celălalt, din pricina 
lenevirii noastre." (pr. Paisie Olarul) 

 
*- "Oricine încearcă să descrie lumea cealaltă prin cuvinte este, 
cu adevărat, un mincinos; și nu pentru că uraste adevărul, ci 
prin nepotrivirea descrierii." (Sfântul Grigorie de Nyssa) 
*- "Dacă primele semne ale fericirii viitoare ne umplu inima de 
atâta blândeţe, de atâta bucurie, ce să mai spunem de fericirea 
care îi aşteaptă în împărăţia Cerurilor pe toţi cei care plâng pe 
Pământ?" (Sfântul Serafim de Sarov) 
 
RAŢIUNE 
 
*- "Gândurile celor neprihăniţi nu sunt altceva decât dreptate." 
(Sfânta Scriptură) 
*- "Privirea sufletului este raţiunea." (Fericitul Augustin) 
*- "Raţiunea este o forţă care tinde spre unitate." (Fericitul 
Augustin) 
*- "Dumnezeu a dat fiecăruia minte, ca astfel, uitându-se la tot 
ce-l înconjoară, să înţeleagă ceea ce trebuie." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "Precum ochiul este atras de frumuseţea celor văzute, la fel 
și mintea curată este atrasă de cunoaşterea celor nevăzute." 
(Sfântul Maxim Mărturisitorul) 
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*- "Raţiunea porneşte de la 
cunoaştere pentru a ajunge la 
credinţă." (Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Gândul lui Hristos îl are cel ce 
cugetă ca El și, prin toate, îl cugetă pe 
El." (Sfântul Maxim Mărturisitorul) 
*- "Când mintea se întinează, se 
pătează împreună cu ea și activitatea 
omului." (Sf. Maxim Mărturisitorul) 
*- "Raţiunea este prima care, prin 
cele ce se văd, ne-a călăuzit spre 
Dumnezeu." (Sfântul Grigorie de 
Nazianz) 
*- "Nicăieri nu este atâta rău ca în 
erezie." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 

 
R�U – R�UTATE 
 

 
 

Sfântul Marcu Ascetul 

*- "Răul este lipsa binelui, așa cum 
întunericul este lipsa luminii." 
(Sfântul Marcu Ascetul) 
*- "Ortodoxia respinge dualismul în 
toate formele sale; răul nu este co-
etern cu Dumnezeu." (pr. Kallistos 
Ware) 
*- "Esenţa răului ce domină în lume 
constă în înstrăinarea reciprocă și 
dezbinarea tuturor existențelor, în a 
le opune și a le exclude reciproc." 
(Vladimir Soloviov) 
*- "Orice rău este o infirmitate a 
sufletului. (Sfântul Vasile cel Mare) 
*- Când sufletul este rău, toate le 
crede rele." (Sf. Ioan Gură de Aur) 

 
*- "Si atunci? Ne vom mărgini la acuzarea răului? Aceasta ar fi 
doar jumătate de vindecare. (...). Să nu-l lăsam pe bolnav, fără 
a-l conduce spre sănătate." (Sfântul Maxim Mărturisitorul) 
*- "Obişnuinţa la rău nu-l lasă pe om să vadă răul." (Fericitul 
Augustin) 
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*- "Răul este depărtarea de esenţa și tinderea spre ceea ce nu 
este." (Fericitul Augustin) 
*- "Răul este abaterea de la locul lor a lucrărilor sădite de 
Dumnezeu în fire (...) , tinderea spre altceva decât spre scopul 
lor, în urma unei judecăţi greşite." (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul) 
*- "Răutatea este contra naturii, așa cum boala este contra 
sănătăţii." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Răul e contrar binelui și, ceea ce nu există este contrar la 
ceea ce există (...). Răul nu există pentru că este neipostatic." 
(Origen) 
*- "Fiinţa e binele, nefiinţa e răul." (Sfântul Atanasie cel Mare)   
 
R�ZBOI 
 
*- "Pacea între oameni și popoare izvorăşte din pacea omului 
cu Dumnezeu." (învăţaturi de credinţă ortodoxă) 
*- "Unde nu e pace, acolo nu e Dumnezeu." (Avva Isaia) 
*- "Cel ce caută pacea, îl caută pe Hristos." (Sfântul Vasile cel 
Mare) 
*- "Când te lupţi împotriva aproapelui tău, înţelege că te lupţi 
împotriva Trupului lui Hristos." (Sfântul Ioan Gură de Aur)  
 

 
 

John F. Kennedy 

*- "Omenirea trebuie să pună capăt 
războiului, altfel războiul va pune 
capăt omenirii." (John F. Kennedy) 
*- "Războiul este ştiinţa distrugerii." 
(John Abbott) 
*- "Războiul este ospăţul morţii." 
(George Herbert) 
*- "Războiul e doar o evadare 
fricoasă din problemele timpului 
paşnic." (Thomas Mann) 
*- "Războiul este actul prin care un 
popor rezistă nedreptăţii cu preţul 
sângelui său.  (Henri Lacordaire)  

 
*- "Atâta timp cât războiul va fi considerat rău, îşi va menţine 
permanent fascinaţia. Când va fi considerat vulgar, va înceta 
de a mai fi popular."  Oscar Wilde 
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R�ZBUNARE 
 

 
 

Winston Churchill 

*- „Nimic nu este mai costisitor 
și mai steril decât răzbunarea.” 
— (Winston Churchill) 
*- „Răzbunarea cea mai crudă 
este când duşmanul tău e silit a 
recunoaşte că tu eşti bun şi 
dânsu-i rău.” — (Bogdan 
Petriceicu Hasdeu) 
*- „De te latră un câine, 
astupă-i gura cu pâine; n-
arunca în el cu piatra, că atunci 
mai rău te va lătra.‟ (Anton 
Pann) 
*- „Înainte să pornești pe calea 
răzbunării, sapă două 
morminte.”— (Confucius) 
 
   

*- „Oamenii au înălțat răutatea, spiritul de răzbunare la rang 
de sentiment legitim, de justiție, iar propria lor mârșăvie o 
atribuie lui Dumnezeu.”— (Lev Tolstoi) 
 
RELIGIE 
 

 

*- "Nu este de ajuns să faci lumea 
religioasă. Adevărata credinţă în 
Dumnezeu și adevărata religie 
constă, dimpotrivă, în certitudinea 
tainică și totuşi evidentă că 
împărăţia lui Dumnezeu - obiectul 
ultim al oricărei dorinţe, al oricărei 
speranţe și iubiri - nu este din 
lumea aceasta, ci de dincolo, din 
acea lume care poate da sens și 
valoare tuturor lucrurilor de aici." 
(pr. Alexander Schmemann) 

 

*- "Adevărata religie este singura care-l face pe om să 
iubească omul." (Lactantiu)   
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*- "Nu există teologie în afară de trăire; trebuie să te schimbi, 
să devii un om nou." (Vladimir Lossky) 
*- "A vorbi despre Dumnezeu este un lucru mare, dar este un 
lucru și mai mare a te curăţi pentru Dumnezeu." (Sfântul 
Grigorie de Nazianz) 
*- "Religia are un singur adversar: cultura." (N. A. Berdiaev) 
*- "Religia este expresia unui mister trăit." (Petre Țuțea) 
 
RUG�CIUNE 
 
*- "Unindu-se moral în rugăciunea adevărată cu Dumnezeu, 
omul nu se uneşte cu El doar pe sine însuşi, ci îi uneşte cu El și 
pe ceilalţi; el devine un inel de legătură între Dumnezeu și 
creaţie, între lumea divină și cea naturală. Predându-se liber lui 
Dumnezeu, voinţa omenească nu este mistuită de El, ci este 
asociată ei și devine o forţă nouă, divino-umană, în stare să 
facă lucrarea lui Dumnezeu în lumea oamenilor. Prin aceasta, 
rugăciunea adevărată, ca o legătură moral-harică cu 
Dumnezeu, se deosebeşte de toate celelalte relaţii umane cu 
Divinitatea." (Vladimir Soloviov) 
 

 
 

Rugă în Ghetsimani 

*- "Rugăciunea mentală nu este – 
după părerea mea - decât o relaţie 
de prietenie, în cadrul căreia te afli 
adesea față în față cu Dumnezeu, de 
Care ştii că eşti iubit." (Tereza de 
Avila) 
*- "Cine este acela care nu are nimic 
de cerut lui Dumnezeu?" (pr. Arsenic 
Papacioc) 
*- "Dumnezeu vrea sa-ți dăruiască 
mai multe bunătăţi decât ceri tu." 
(Fericitul Augustin) 
*- "Rugăciunea este mijlocul prin 
care se revarsă în sufletul nostru 
lumina." (Vladimir Lossky) 

 
*- "Folosul rugăciunii stă în împlinirea scopului ei, adică 
iertarea păcatelor și mântuirea sufletului, indiferent dacă o 
facem cu gura, prin cuvânt, cu mintea sau cu inima." (pr. Paisie 
Olaru) 
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Rugăciunea lui Petru 

*- "Nu este de ajuns să posedăm 
arta rugăciunii; trebuie să devenim 
rugăciune, rugăciune întrupată. Nu 
este de ajuns consacrarea unui 
timp pentru rugăciune, căci fiecare 
act, fiecare gest, chiar și un surâs, 
trebuie să devină un imn de 
adorare, o ofrandă, o rugăciune. 
Trebuie să oferim, nu ceea ce 
avem, ci ceea ce suntem." (Paul 
Evdokimov) 
*- "Dacă, câţiva oameni se roagă, 
dacă intra în starea de rugăciune 
<pură> și în mod aparent 
nefolositoare, ei transformă 
universul prin simpla lor prezență, 
prin însăși existența lor." (Olivier 
Clement) 

 

 
 

Reflecție la Coasta Sângerândă 
a lui Hristos 

*- "Rugăciunea este singura ce ne 
poate înălța la cunoșterea lui 
Dumnezeu. (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul) 
*- "Rugăciunea constituie o înălţare 
a intelectului către Dumnezeu; ea 
este o conversaţie aintelectului cu 
Domnul." (Evagrie din Pont) 
*- "Rugăciunea este începutul 
cunoştinţei nemateriale și simple." 
(Evagrie din Pont) 

 
*- "Rugându-te, să nu dai vreun chip lui Dumnezeu, în tine, nici 
să nu îngădui minții tale să se modeleze după vreo formă, ci 
apropie-te în chip material de Cel nematerial și vei înţelege." 
(Evagrie din Pont) 
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Sf. Teofan Zăvorâtul 

*- "Sufletul omului este un 
altar." (Origen) 
*- "Nu se poate ca Dumnezeu să 
nu asculte rugile omului, dacă 
omul ascultă poruncile 
Domnului." (Avva Isaia) 
*- "Rugăciunea ta rămâne 
neauzită, când o acoperă 
strigătul celui năpăstuit de tine." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Ceea ce este respiraţia 
pentru viața trupească, aceea 
este și rugăciunea pentru viața 
sufletească." (Isichie Sinaitul) 
*- "Rugăciunea este bucurie 
sfântă, ce atrage spre sine 
mintea (...) revărsând bucuria 
duhovnicescă și în trup." (Sfântul 
Grigorie Sinaitul) 
*- "Înainte de a-ți ridica mâinile 
către cer, trebuie să-ți ridici 
sufletul și, înainte de a-ți ridica 
ochii, ridică-ți gândul la 
Dumnezeu." (Origen) 
*- "Când tu vorbeşti în ascuns cu 
tine însuți, cuvintele tale sunt 
cercetate în cer. De aceea și 
răspunsurile îți vin de acolo." 
(Sfântul Vasile Cel Mare) 
*- "Rugăciunea este o stare de 
permanentă recunoştinţă." 
(Sfântul Ioan de Kronstadt) 
 

 
*- "Rugăciunea este alungarea întristării și a descurajării, (...) 
rodul bucuriei și al mulţumirii." (Evagrie din Pont) 
*- "Dacă, rugându-te, ai ajuns la o bucurie mai presus de orice 
veselie, ai ajuns la adevărata rugăciune. (Sfântul Nil Sinaitul) 
*- "Inima cea mai milostivă este aceea care arde pentru toată 
făptura, pentru oameni, pentru păsări, pentru demoni și pentru 
toată zidirea." (Sfântul Isaac Sirul) 
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Roagă-te, Dumnezeu este 
pretutindeni 

*- "Rugăciunea ne arată că umilinţa 
înalță, iar nu coboară pe om." 
(Petre Ţuțea) 
*- "Din adâncuri strigat-am către 
Tine, Doamne!" (Sfânta Scriptură) 
*- "Trebuie să cerem de la 
Dumnezeu ceea ce este de folos 
sufletului, nu ceea ce ne este de 
folos nouă." (Dicton patristic) 

 

 

*- "Rugați-vă neîncetat!" (Sfânta 
Scriptură)   
*- "Rugăciunea nu este urmarea 
meritelor noastre, ci a îndurării lui 
Dumnezeu." (Toma d'Aquino) 
*- "Dacă te vei ruga pentru toţi, 
toţi se vor ruga pentru tine." 
(Fericitul Augustin) 

*- "Nici fecioare, nici femei măritate, nici monah, nici mirean, ci 
o hotărâre dreaptă caută Dumnezeu. Și, primind-o ca pe însăși 
fapta, trimite aceluia Duhul Sfânt pentru a lucra împreună cu 
el, pentru a îndrepta viața tuturor celor ce vor să se 
mântuiască." (Sfântul Macarie) 
*- "Este necesar să ne rugăm cu evlavie, fiindcă noi singuri, 
fără ajutorul lui Dumnezeu, nu avem puterea să învingem 
ispitele. (...) Rugăciunea este lucrul cel mai simplu și, în acelaşi 
timp, cel mai dificil." (Sfântul Ioan de Kronstadt) 
*- "Ce să facă Dumnezeu cu mulţumirile noastre, când cu 
faptele îi arătăm doar nemulţumire?" (Sfântul Ioan de 
Kronstadt) 
*- "A-I mulţumi lui Dumnezeu când vântul este prielnic pe 
mare nu este ceva deosebit; a-I mulţumi, însă, când este 
furtună, atunci se arată adevărata recunoştinţă." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "Să mulţumim în toate și pentru toate!" (Sfântul Ioan Gură 
de Aur) 
*- "Omul care-I mulţumeşte lui Dumnezeu pentru relele ce trec 
peste el, nu simte acele rele." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Cel ce se sileşte să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru 
toate cele primite de la aproapele său, acela se sileşte și să 
iubească." (Teofilact) 
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*- "A descrie frumuseţea omului înseamnă a cânta cel mai 
frumos imn gloriei lui Dumnezeu. În om este cuprinsă 
minunea: în gândire, atâta inteligență; în inimă, atâta iubire; în 
viață, atâta voinţă." (pr. Agatanghel Gutu) 
*- "Cel care se roagă e cu adevărat teolog." (Evagrie din Pont) 
*- "Slava lui Dumnezeu este omul." (Sfântul Irineu) 
*- "Unde se termină rugăciunea, începe păcatul." (Sfântul 
Efrem Sirul) 
*- "Fratele Laurențiu era mai mult unit cu Dumnezeu în cadrul 
activităţilor sale obişnuite, decât în timpul serviciilor religioase. 
Este o mare iluzie - spunea el - să ne imaginăm că timpul 
dedicat rugăciunii ar fi altfel decât restul zilei." (pr. Kallistos 
Ware) 

 

 
 

Troița Mărturisitorilor de la 
Fântâna Albă (Basarabia) 

*- "Rugăciunea este prezența lui 
Dumnezeu în toţi și în toate." 
(Sfântul Grigorie Sinaitul) 
*- "Rugăciunea este, după flința 
ei, apropierea și unirea omului cu 
Dumnezeu; iar după lucrare, 
rugăciunea este puterea 
susţinătoare a lumii, împăcarea 
cu Dumnezeu (...)." (Sfântul 
Ioan Scărarul) 
*- "Numai Dumnezeu, cu 
nesfârşirea Lui, poate ține 
sufletul absorbit în contemplarea 
Lui, adică în linişte, fără trecerea 
necesară de la un lucru mărginit 
la altul." (pr. Dumitru Stăniloae) 
 

 
*- "Liniştea este neîntreruptă închinare lui Dumnezeu și 
statornicie în fața Lui." (Sfântul Ioan Scărarul) 
*- "Cerul este, adesea, mai aproape de noi atunci când ne 
aplecăm, decât atunci când ne îndreptăm în sus." (Sfântul 
Grigorie de Nazianz) 
*- "Rugăciunea îl eliberează pe om, îl degajă de natura 
exterioară și de sine însuşi. În acest fel, ea ține sufletul deschis 
către Dumnezeu, ca Persoană. Cel ce nu se roagă rămâne rob, 
închis în mecanismul complex al naturii exterioare și al 
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înclinaţiilor patimilor sale, care îl domină pe om mai mult decât 
o face natura. Rugăciunea asigura libertatea (...)." (pr. Dumitru 
Stăniloae) 
*- "Nimic nu mi se pare mai atrăgător decât dialogul secret al 
sufletului cu el însuşi și cu Dumnezeu." (Sfântul Grigorie de 
Nazianz) 
*- "Aceasta este rugăciunea adevărată: a tăcea și a asculta 
vocea fără cuvinte a lui Dumnezeu din adâncul inimii, a înceta 
să lucrezi de unul singur, a pătrunde în lucrarea lui Dumnezeu." 
(pr. Kallistos Ware) 
 

 
 

Francisc din Assisi 

*- "Doamne, fă din mine o 
unealtă a Păcii Tale!" (Francisc 
din Assisi) 
*- "Lucrul cel mai important în 
rugăciune este de a sta în fața 
lui Dumnezeu cu mintea 
coborâtă în inimă." (Sfântul 
Teofan Zăvorâtul) 
*- "Tu erai înlăuntrul meu, dar 
vai, eu însumi eram înafara 
mea." (Fericitul Augustin) 
*- "Rugăciunea este unitatea de 
măsură a dragostei." (Fericitul 
Augustin) 

*- "Rugăciunea este o iarbă de vindecare și de folos, dar, dacă 
nu ştim unde se cade s-o punem, nu vindecă boala noastră." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Rugăciunea este lucrarea credinţei, arătarea celor 
nădăjduite, iubirea realizată, mişcarea îngerească, puterea 
celor fără trupuri, descoperirea inimii, nădejdea mântuirii, 
semnul sfinţirii, devenirea sfinţeniei, cunoaşterea lui 
Dumnezeu, unirea Duhului Sfânt, bucuria lui Iisus, veselia 
sufletului, mila lui Dumnezeu, semnul împăcării, pecetea lui 
Hristos, steaua de dimineaţa a inimilor, descoperirea lui 
Dumnezeu, izvorul tăcerii, pecetea lăcaşului îngeresc." (Sfântul 
Grigorie Sinaitul) 
*- "Mântuirea și rugăciunea nu stau în vorbe." (Sf. Scriptură) 
*- "Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se 
lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul 
tău." (Exodul 20:12) 
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SACRIFICIU 
 
*- "Jertfa, în substanţa ei spirituală, este iubire. (...) Jertfa e și 
conştiinţă; este cunoaşterea precisă a unui țel superior, căruia 
mă devotez. Nu este oarbă, ci totdeauna este luminată de 
adevăr. (...) Jertfa e, de asemenea, libertate. (...) Jertfa, ca 
deschidere a noastră către Dumnezeu și către lume, ca 
autodăruire, este, în esenţă, expresia cea mai deplină a iubirii 
care ne defineşte fiinţa." (pr. Constantin Galeriu) 
 

 
 

Binecuvântare  

*- "Eu sunt Pâinea vieţii, care S-a 
pogorât din cer. Dacă mănâncă 
cineva pâinea aceasta, va trăi în 
veac. Și, pâinea, pe care o voi da Eu, 
este trupul Meu, pe care-L voi da 
pentru viața lumii." (Sf. Scriptură) 
*- "Cine îsi va pierde sufletul pentru 
Mine, acela îl va afla." (Sfânta 
Scriptură)   
*- "Toate socotesc jertfa ca piatră de 
temelie pusă de Dumnezeu 
existenței noastre." (pr. Constantin 
Galeriu) 

 

 
 

*- "Răstignirea este prima înălţare!" 
(pr. Dumitru Stăniloae) 
*- "Dacă, în lume, este mai întâi 
viața și apoi moartea, în Biserica lui 
Hristos este mai întâi moartea și 
apoi viața." (Fericitul Augustin) 
*- "Nimeni nu poate ajunge la 
Dumnezeu, decât ridicându-se prin 
jertfă." (Sfântul Chirii al 
Ierusalimului) 

*-  "Cine vrea să împărtăşească slava lui Iisus, trebuie să-I 
împărtăşească și viața." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Conştient sau inconştient, oamenii fac sacrificii, de un fel 
sau altul. Din nefericire, cei mai mulţi sacrifică sănătatea, 
familia, religia sau alte valori, pentru a câştiga plăcerile 
trecătoare ale bogăţiei, ale puterii sau ale renumelui." (Sursa) 
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Patriarhul Daniel: 12 citate de întărire duhovnicească 
despre Sfânta Cruce 
 
1. Crucea Mântuitorului Iisus Hristos reprezintă iubirea lui 
Dumnezeu arătată oamenilor într-o lume plină de ură şi de 
violenţă. 
2. Sfânta Cruce este semnul iubirii care învinge păcatul şi 
moartea. 
3. Crucea lui Hristos devine principiu de viață nouă pentru orice 
creștin și anume, un principiu de înnoire duhovnicească 
profundă pentru a dobândi iubirea lui Hristos cea sfântă. 
 

 
 

Patriarhul Daniel 

4. Oriunde vedem Sfânta Cruce 
trebuie să ne aducem aminte cât 
de mult ne iubeşte Dumnezeu şi 
aşteaptă răspunsul nostru la 
iubirea Lui. 
5. Smerenia împreună cu 
răbdarea îndelungă a 
Mântuitorului Iisus Hristos, 
arătată pe Cruce, face din Sfânta 
Cruce armă nebiruită și semn de 
înfricoșare pentru demoni, 
întrucât aceștia nu se pot smeri. 
6. Asumarea Crucii este calea 
mântuirii în Hristos. 
7. Puterea Crucii se arată în 
slava Învierii. 
8. Mântuitorul Iisus Hristos, 
primind a fi răstignit pe cruce din 
iubire pentru oameni şi luând  

asupra Sa păcatele lumii, a transformat crucea din instrument 
de ocară şi de tortură în simbol al iubirii făcătoare de viaţă. 
9. Crucea este semn de mântuire şi de viaţă veşnică. 
10. Sfânta Cruce este semnul biruinței și principiul mărturisirii 
credinței. 
11. Semnele Crucii rămân veșnic în trupul preaslăvit al 
Mântuitorului Iisus Hristos Cel Înviat și Înălțat la ceruri. 
12. Crucea este lumină și binecuvântare pentru mântuire. 
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SFÂNTA CRUCE 
 
*- "Mântuitorul a ales Crucea, fiindcă astfel se moare cu 
mâinile întinse. El S-a sfârşit îmbratișându-ne." (Sfântul 
Atanasie cel Mare) 
*- "Crucea este poarta tainelor." (Sfântul Isaac Sirul) 
*- "Crucea are multe înţelesuri (...) trebuie să numim lățime 
divină, emanaţia infinit de largă a lui Dumnezeu asupra tuturor 
lucrurilor, lungime, puterea care se întinde peste toate, iar 
adâncime, taina nepătrunsă de nimic din cele existente." 
(Sfântul Dionisie Areopagitul) 
*- "Pe Cruce, s-au unit Dumnezeirea cu omenirea." (pr. Nicolae 
Steinhardt) 
 

 
   

Crucificarea 

 
*- "Crucea, geometric și simbolic vorbind, e semnul întretăierii 
celor două planuri, e unirea dintre spiritual și material, e 
metafora dublei noastre naturi: duhovnicească și pământeană. 
Ea ne rezumă, ne recapitulează, ne reprezintă grafic și cardinal, 
ne expune în dubla - paradoxala, perpendiculara, fundamentala 
- noastră solemnă și derizorie situaţie de făptură care ține 
deopotrivă de lume și de cer." (pr. Nicolae Steinhardt) 
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Sfinții Împărați și Sfânta Cruce 

*- "Prin linia verticală, Crucea Îl 
arată pe Dumnezeu, (...) iar prin 
linia orizontală se arată toată 
zidirea în atârnare desăvârşită de 
Dumnezeu, neavând alt suport al 
existenței sau altă bază afară de 
Dumnezeu." (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul) 
*- "Crucea, (...) mijlocirea către 
Dumnezeu a celor muritori." 
(Acatistul Sfintei Cruci) 
*- "În acest semn, vei învinge!" 
(Constantin cel Mare a văzut pe cer 
o cruce cu aceasta inscripţie)  

*- "Orice faptă bună este o cruce." (Sfântul Marcu Ascetul) 
*- "Crucea este puterea lui Hristos care, asumată de noi, poate 
transforma lumea în paradis." (pr. Dumitru Stăniloae) 
 

 
 

Primul Sinod Ecumenic - 325 

*- "Singurul răspuns, mereu 
acelaşi și, totuşi, radical nou 
pentru fiecare flință umană, ne 
este oferit de taina care 
constituie fondul însuşi, inima 
revelaţiei creştine - Taina Crucii." 
(pr. Alexander Schmemann) 
*- "Crucea, (...) izvor de 
tămăduire, (...) ușa Tainelor, 
(...) arma păcii, (...) veselia 
sufletului meu." (Acatistul Sfintei 
Cruci) 

*- "Calea lui Hristos este Crucea de fiecare zi. Nimeni nu s-a 
urcat vreodată la cer prin comoditate." (Sfântul Isaac Sirul) 
 
SFÂNTA TREIME 
 
*- "Noi găsim în propria noastră conştiinţă mărturii atât de 
strălucitoare despre existența unităţii în trei ipostaze (eu, tu, 
noi), încât această dogmă devine o necesitate pentru gândire și 
punctul de plecare al oricărei metafizici. Dogma Sfintei Treimi 
nu este numai o formulă doctrinară, ci o experienţă creştină 
vie." (Serghei Bulgakov) 
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Sfânta Treime  
(pictură renascentină) 

*- "Fiul și Sfântul Duh sunt cele 
două mâini ale Tatălui." (Sfântul 
Irineu) 
*- "În Sfânta Treime există o 
comuniune și o distincţie care 
depăşesc posibilităţile cuvântului 
și înţelegerii, (...) o paradoxală 
diversitate în unitate și o unitate 
în diversitate." (Sfântul Grigorie 
de Nyssa) 

 
*- "Teologia dinainte de Niceea, a văzut în Tatăl, izvorul 
existenței, în Fiul, raţionalitatea, sensul care structurează și 
rânduieşte totul, iar în Sfântul Duh, dinamismul care face ca 
întreaga creaţie să tindă spre plenitudine." (Olivier Clement) 
*- "Când începi să numeri Treimea, părăseşti adevărul." 
(Fericitul Augustin) 
 

 

*- "Persoana se exprimă în 
renunţarea de a exista pentru ea 
însăși. (...) Persoanele Sfintei 
Treimi nu Se afirmă pe Ele însele, 
ci una pe alta." (Vladimir Lossky) 
*- "Treimea nu se reduce la o 
esenţă divină abstractă și 
impersonală, ci este o Treime de 
Persoane Care Se iubesc, Care-și 
extind iubirea Lor peste noi și în 
noi, în Hristos Care pătimeşte 
pentru noi, Care este întreg iubire 
pentru noi. Hristos ne cheamă de 
asemenea să înaintăm cu ajutorul 
Său spre o umanitate asemenea 
umanităţii Sale: o umanitate care 

vrea să sufere pentru ceilalţi ca să-i înnobileze, ca să facă 
bucurie Tatălui ceresc, dându-I bucuria de a vedea că înaintăm 
prin iubirea dintre noi spre iubirea față de El." (pr. Dumitru 
Stăniloae) 
*- "Iubirea dintre cele Trei Persoane dumnezeieşti este singura 
explicaţie pentru actul creării." (pr. Dumitru Stăniloae) 
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*- "Sfânta Treime este suprema taină a existenței." (pr. 
Dumitru Stăniloae) 
 

 
 

Sfântul Duh, tainic prezent 

*- "Totul este săvârşit de la Tatăl, 
prin Fiul, în Duhul Sfânt." (Sfântul 
Chirii al Alexandriei) 
*- "Nădejdea mea este Tatăl, 
Scăparea mea este Fiul, 
Acoperământul meu este Sfântul 
Duh. Treime Sfântă, slavă Ție!" 
(Sfântul Ioanichie)   

 
*- "Sfânta Treime este structura supremei iubiri, izvorul vieţii și 
al raţionalităţii, (...) culminaţia smereniei și a jertfei iubirii." 
(pr. Dumitru Stăniloae) 
 
SFÂNTUL DUH 
 

 
 

Sfânta Treime - Rusaliile 

*- "Sfântul Duh împlineşte voinţa 
comună a Celor Trei, fiind trimis 
de Tatăl și transmis de Fiul." (Sf. 
Simeon Noul Teolog) 
*- "În Pogorârea Duhului Sfânt 
este întrega Treime Care vine 
spre noi, îsi face lăcaşul în noi." 
(Paul Evdokimov) 
*- "Duhul Sfânt se identifica în 
chip tainic cu persoanele umane 
(...). În El, voinţa lui Dumnezeu 
nu mai este ceva exterior; ea ne 
dăruieşte harul pe dinăuntru, 
aratându-Se chiar în persoana 
noastră, atâta vreme cât voinţa 
noastră omenească rămâne în 
acord cu voinţa dumnezeiască și  

 
conlucrează cu ea, dobândind harul. 

Aceasta este calea îndumnezeirii ajungând la împărăţia 
lui Dumnezeu adusă în inimi de către Sfântul Duh încă din 
aceasta viață de acum, căci Sfântul Duh este <ungerea 
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împărătească> aşezată peste Hristos și peste toţi creştinii 
chemaţi să domnească împreună cu El în veacul ce va să fie. 

Atunci, Această Persoană dumnezeiască necunoscută, 
Care nu-Și are chipul într-un alt ipostas, Se va arăta în 
persoanele îndumnezeite: căci mulţimea sfinţilor va fi chipul 
Său." (Vladimir Lossky) 
*- "Duhul Sfânt nu e absent din nici o făptură și, mai ales, din 
cele ce s-au învrednicit de raţiune." (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul) 
*- "Duhul lui Dumnezeu este susţinătorul tuturor lucrurilor, ele 
neexistând prin sine, ci unele în altele." (pr. Dumitru Popescu) 
*- "Sfântul Duh desăvârşeşte plenitudinea unităţii în diversitate 
și a diversităţii în unitate." (Olivier Clement) 
*- "Iisus ne-a descoperit adevărul, iar Duhul ne călăuzeşte la 
el." (Patriarhul Fotie) 
 

 

*- "Duhul lui Dumnezeu este 
susţinătorul tuturor lucrurilor, 
ele neexistând prin sine, ci 
unele în altele." (pr. Dumitru 
Popescu) 
*- "Sfântul Duh desăvârşeşte 
plenitudinea unităţii în 
diversitate și a diversităţii în 
unitate." (Olivier Clement) 
*- "Iisus ne-a descoperit 
adevărul, iar Duhul ne 
călăuzeşte la el." (Patriarhul 
Fotie) 
*- "El le călăuzeşte paşii celor 
slabi, îi face mai buni pe cei ce 
se străduiesc și îi luminează pe 
cei care se purifică." (Sfântul 
Vasile cel Mare) 

*- "El le călăuzeşte paşii celor slabi, îi face mai buni pe cei ce 
se străduiesc și îi luminează pe cei care se purifică." (Sfântul 
Vasile cel Mare) 
*- "De nu se va naşte cineva din apă și din Duh, nu va putea să 
intre în împărăţia lui Dumnezeu." (Sfânta Scriptură)   
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SFINŢII 
 
*- "Respectarea voinţei lui Dumnezeu este un act de sfinţenie. 
Noi ne supunem voinţei lui Dumnezeu, nu Dumnezeu voinţei 
noastre." (Avva Ioan Colov) 
 
*- "Sfinţii au străbătut calea cea mai lungă pe care o poate 
străbate o fiinţă umană: calea ce duce de la iad la rai. Sau, 
chiar, o cale și mai lungă: calea de la diavol la Dumnezeu. (...) 
Sfinţii s-au întrupat în Hristos și s-au hristificat, încât au izbutit 
să înfăptuiască ceea ce Dumnezeu a lăsat ca țel existenței 
omeneşti: ei au devenit <dumnezei, după har> și <hristoși, 
după har>, așa cum ne-a vestit într-un mod atât de expresiv 
Sfântul Simeon Noul Teolog." (pr. Justin Popovici) 
 
*- "Ce frumoasă e sfânta puritate! Dar nu e nici sfântă, nici 
plăcută lui Dumnezeu, dacă-i lipseşte Dragostea." (Sfântul 
Josemaria Escriva) 
*- "Nu ne e de nici un folos să ascultăm învăţăturile sfinte dacă 
nu le trăim." (Sfântul Augustin) 
*- "Fiecare dintre noi poate să fie un sfânt în această lume." 
(Maica Tereza) 
*- "Sfinţii sunt armata de geniu a lui Hristos."  (Sfântul Serafim 
de Sarov)        
*- "Este sfânt pe pământ cel care a ştiut să se împrietenească 
cu sfinţii." (Adam Mickiewicz)  
*- "După Sfântul Care v-a chemat pe voi, fiţi şi voi înşivă sfinţi 
în toată petrecerea vieţii." (Sfântul Petru)  
*- "În viaţa sfinţilor nu există mâine." (Sfânta Tereza de Avila) 
*- "Copilul este aşa de nevinovat că pentru el totul e sfânt." 
(Părintele Justin) 
*- "Sfinţii tuturor religiilor se întâlnesc în acelaşi rai." (proverbe 
arabe.) 
*- "Îi cinstim pe sfinţi, imitându-i." (Sfântul Ioan Gură de Aur)   
*- "Păcătosul se ascunde de Dumnezeu, sfântul se ascunde în 
Dumnezeu." (Fericitul Augustin) 
*- "Apropie-te de cei drepţi și, prin ei, te vei apropia de 
Dumnezeu." (Sfântul Isaac Sirul) 
*- "Unde este sfinţenie, acolo este și curaj." (Sfântul Ioan Gură 
de Aur) 
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Sfânta Treime, Dumnezeul 
nostru împărătește în veci 

*- "Admirăm pe sfinţi, nu atât 
pentru înţelepciunea și iubirea 
lor pentru Dumnezeu în 
necazuri, ci, mai mult, pentru 
că ei rămân la fel de râvnitori și 
după ce furtuna a trecut, lăsând 
loc liniştii. (...) Nu e nici o 
minune căința omului la necaz, 
ţinut în frâu prin frică, ci, după 
ce a trecut încercarea, acesta 
să continue în a-și arăta 
înţelepciunea sufletului." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 

 

 

*- "Sfinţenia vine din dragoste. 
Toţi cei ce cred și iubesc cu 
adevărat sunt sfinţi." (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 
*- "Desăvârşirea omului este de 
a se socoti pe sine 
nedesăvârșit."(FericitulAugustin) 

 
 
SIMPLITATE 
 
*- "Un părinte simplu ca un copil mi-a spus: 
– În trecut călugării erau oameni simpli, nevinovaţi şi fără de 
răutate; erau mieluşeii Domnului. 
Simplul părinte Metodie, deşi ţintuit la pat, încă locuieşte 
în Chilia Sfântului Nil. El se roagă aşa: 
– Doamne, în ziua când vei chema la Tine pe acest sărman, 
aşează-l între slujitorii Tăi. Nu nădăjduiesc să fiu printre 
episcopi sau preoţi, îmi doresc doar un loc într-un colţ al 
împărăţiei Tale." (din Patericul atonit) 
*- "Simplificaţi-vă viaţa ca să se îndepărteze stresul." (Sfântul 
Paisie Aghioritul) 
*- "Simplitate - iată calitatea pe care aş dori s-o am înainte de 
toate." (Lev Tolstoi) 
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Părintele Amfilohie 
Makris din Patmos 

 

*- "Omul mândru nu atrage pe 
nimeni. Și dacă atrage pe cineva, 
acela se va îndepărta repede! 
Legătura duhovnicească este 
indisolubilă numai când există suflet 
de copil, nevinovăție și sfințenie." 
(Părintele Amfilohie Makris din 
Patmos) 
*- "Copilul este o făptură biblică 
originară. Copilul este o făptură a 
vieţii neîntinate, este o floare 
deschisă luminii, este un îndemn la 
simplitate şi frumuseţe. În el 
vorbeşte frântura de cer dată omului 
odată cu începutul." (Ernest Bernea) 
*- "Trăiţi viaţa simplă şi nu uitaţi: 
esenţialul în viaţă este curăţenia 
sufletească şi trupească." (Valeriu 
Gafencu) 

*- "Frumuseţea stilului, a graţiei, a ritmului şi armoniei depinde 
de simplitate."  (Platon) 
*- "Adevărul se găseşte întotdeauna în simplitate, şi nu în 
multiplicitatea şi confuzia lucrurilor." (Isaac Newton) 
 
SINGUR�TATE 
 
*- "Cea mai tragică postură a omului este singurătatea, 
izolarea lui totală. Sfântul Ciprian spune aşa: „Fiecare cade 
singur. Dar ne mântuim în comunitate, în comunitatea 
Bisericii!”. Ne purtăm slăbiciunile unii altora şi aşa mergem 
spre mântuire. Nimeni nu se mântuieşte singur, nici 
credinciosul, nici preotul, nici monahul." (Părintele Gheoghe 
Calciu-Dumitreasa) 
*- "Singurătatea te izolează, te face neputincios, împiedică 
duhul tău să se bucure de bunătăţile lumii acesteia, în special 
de cele ale lumii spirituale. Pe când viaţa în comunitate te 
salvează în multe împrejurări grele. Nimeni nu se mântuieşte 
singur, nici credinciosul, nici preotul, nici monahul. Toţi ne 
mântuim în comunitate, în Biserica lui Hristos şi fiecare este 
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răspunzător pentru celălalt." (Părintele Gheoghe Calciu-
Dumitreasa) 
 

 
 

Sfântul Cuvios daniil Sihastrul 

*- "Cum poate omul scăpa de 
singurătate? Să se apropie de 
Dumnezeu, și nu va mai fi singur." 
(Părintele Iulian Stoicescu) 
*- "Ferice de cel ce trăieşte în 
sihăstrie și care, departe de 
oamenii legaţi de pământul pe 
care-l calcă în picioarele lor, își 
înalță sufletul către Dumnezeu." 
(Sfântul Grigorie de Nazianz) 
*- "Neîncetat să crezi în 
Dumnezeu și pe tine dăruiește-I-
te cu totul. Să nu doreşti să fii 
singur, în puterea ta…" (Fericitul 
Augustin) 

 
*- "Adevărata sensibilitate are o forță a ei, nedefinită și 
necuprinsă. Un om sensibil se poate simți neînțeles, singur, 
părăsit, dar niciodată învins. Atunci când simte că nu mai 
poate, când simte că singurătatea îl doboară, forța sensibilității 
naște grăunțele unei opere, de cele mai multe ori mărețe. 
Odată născut acest grăunte, îl face pe omul sensibil să renască, 
poate chiar ca Pasărea Phoenix, din propria cenușă." 
(Mitropolitul Bartolomeu Anania) 
 
SMERENIE 
 
*- "Trebuie să ții capul plecat, pentru că, în felul acesta, în 
suflet coboară smerenia și evlavia. Astfel învăţăm să-i 
respectăm pe ceilalţi, să-i cinstim, să-i iubim, ca mai buni decât 
noi, ca pe prietenii noştri, ca pe icoane ale lui Dumnezeu." 
(Avva Pamvo) 
*- "Smerenia covârşeşte păcatele noastre și ne ridică, iar 
mândria ne apasă sufletele spre pământ și ne coboară." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
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Smerenia Absolută  
Dumnezeu se face Om 

*- "Dacă vrei să te foloseşti de 
întâietate, cedeaz-o mereu 
altora!" (Sfântul Ioan Gură de 
Aur) 
*- "Ferice de om, atunci când 
ascultă." (Nicodim Patriarhul 
României) 
*- "Adevărata smerenie 
conţine toate celelalte virtuţi." 
(Dicton patristic) 
 

 
 

Hristos spală picioarele ucenicilor 

*- "Evlavia dinafară fără cea 
dinăuntru este ca teaca fără 
sabie." (Sfântul Tihon) 
*- "Dacă vrei să ai slavă, 
dispreţuieşte slava." (Sfântul 
Ioan Gură de Aur)  
*- "Smerenia nu înseamnă că 
un păcătos să se socotescă pe 
sine cu adevărat păcătos, ci 
smerenie este când cel care  

 
ştie că a făcut multe și mari fapte bune, să se considere 
păcătos și nemeritos." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Dumnezeu nu ne-a spus: <învățați de la Mine cum au fost 
făcute cerul și pământul, cum au fost create toate cele văzute 
și nevăzute, cum se fac minuni și se înviază morţii! >; dar ne-a 
spus: <învățați de la Mine, căci sunt blând și smerit cu inima!> 
O smerenie profundă este mai temeinică decât o înălţare 
trufaşă." (Fericitul Augustin) 
 
       *- "Să căutăm iubirea și să o trăim cu smerenie multă, 

Unde nu este smerenie, nimic nu este, viața-i mută, 
Omul smerit are totdeauna odihnă, minte limpede, 
Iubind smerenia, nu lăsăm inima de ea să se lepede. 
 
Mai înainte de toate să fim smeriți față de Dumnezeu, 
Pentru credința noastră să ne ferească de duhul rău, 
Doamne, venim smeriți la Tine, cu multă rugăciune, 
Ca smerenia să primeze și să lumineze întreaga lume!" 
                 MI 
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SPERANŢ� 
 
*- "Nu treceţi cu vederea cele sperate, de grija celor  
prezente." (Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Când dispare speranţa, dispare și iubirea." (Sfântul Ioan 
Scărarul)   
*- "Mergi pe urma unui curcubeu; mergi pe urma unui cântec; 
şi totul pentru tine va fi plin  de frumuseţe. Există 
întotdeauna o cale de ieşire din fiecare ceaţă 
întunecoasă, pe un traseu al curcubeului." (Robert Motherwell) 
 

 

*- "Cel ce își pierde speranţa în 
Dumnezeu, acela face cel mai 
mare păcat tăgăduind că El este 
iubire, milă și putere." (Fericitul 
Augustin) 
*- "Cel ce spera este bogat cu 
mult înainte de a se îmbogăţi." 
(Sfântul Ioan Scararul) 
*- "Înainte de păcat, teme-te de 
dreptatea lui Dumnezeu; după 
păcat, nădăjduieşte în milostivirea 
Sa." (Sfântul Grigorie Dialogul) 
 

 
*- "Mai cumplită este deznădejdea decât păcatul. Cel care și-a 
pierdut speranţa, a pierdut totul. Și Iuda și Petru au păcătuit; 
cel dintâi a căzut în deznădejde, curmându-și viața, cel de-al 
doilea a căzut în deznădejde, dar s-a ridicat prin speranţă, iar 
căința i-a adus iertarea lui Dumnezeu." (Ioan Carpatinul) 
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SPIRIT – SUFLET 
 
*- "Viața spiritului este tainică." (N. A. Berdiaev) 
*- "Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru." (Sfânta 
Scriptură) 
*- "Pentru omul care se roagă în sufletul lui, lumea întreagă 
este o biserică." (Silvan de la Muntele Athos) 
*- "Lumea toată este de mai puţin preţ decât un suflet (...). Ce 
nesfârşită valoare are sufletul omenesc!" (Nicodim Patriarhul 
României) 
*- "Vreţi să aflaţi valoarea sufletului? Ascultaţi în ce a constat 
răscumpărarea lui: sângele și moartea unicului Dumnezeu." 
(Fericitul Augustin) 
*- "Scara ce duce în împărăţie este ascunsă în sufletul tău." 
(Sfântul Isaac Sirul) 
 

 
Dumnezeu Creatorul 

*- "În orice suflet se regăseşte 
sensul spiritual și imaginea lui 
Dumnezeu." (Origen) 
*- "Sufletul tău trebuie să devină 
frumos și divin, dacă vrei să 
contempli pe Dumnezeu și 
frumuseţea." (Plotin) 
*- "Numai Dumnezeu poate 
vindeca sufletele noastre." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 

 
 

Îngerul Domnului:  
Omule, ești pregătit pentru 
întâlnirea ta cu Creatorul? 

*- "Sufletul trăieşte veşnic și nu 
poate muri, căci este suflare din 
suflarea lui Dumnezeu, (...) iar la 
Judecata de Apoi, sufletul, iarăși, 
se va uni cu trupul." (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 
*- "În sufletul uman este o 
transformare minunată pe care 
Dumnezeu însuşi o lucrează." 
(Harent) 
*- "Fii împăcat cu sufletul tău și, 
atunci, cerul și pământul se vor 
împăca cu tine." (Sfântul Isaac 
Sirul) 
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Sfânta Treime – 
 Destinația finală a sufletului 

*- "Sfântul numeşte sufletul 
conştiinţă. (...) Sufletul e ca un 
izvor: din izvor, cu cât se ia apă 
mai multă, cu atât dă la iveala 
apă mai curată." (Cuviosul 
Agaton) 
*- "Când veţi curăța sufletele 
voastre, atunci vor străluci și se 
vor împărtăşi de prezența lui 
Dumnezeu și de dumnezeiasca și 
cereasca Sa strălucire. Atunci, 
sufletele vor fi ca nişte oglinzi 
curate, receptive la lumina 
dumnezeiască și vor putea primi 
și ele strălucire." (Sfântul 
Dionisie Areopagitul) 

 

 
 

Sfântul Cosma Etolul 

*- "Sufletul și Hristos, doar 
acestea două, să te intereseze! 
Lumea toată să cadă, pe acestea 
două, nimeni nu ți le poate lua, 
afară numai dacă nu le dai tu, cu 
voia ta." (Sfântul Cosma Etolul) 
*- "Dacă ajungem lângă 
Dumnezeu, suntem în cer. Sa ne 
facem sufletul cer!" (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "A însetat sufletul meu după 
Dumnezeu." (Sfânta Scriptură) 
*- "Ce-i va folosi omului dacă va 
câştiga lumea întreagă, iar 
sufletul său îl va pierde?" (Sfânta 
Scriptură)  

 
*- "Sufletul curat, dacă va privi în el însuşi, îl va vedea, ca într-
o oglindă, pe Dumnezeu." (Sfântul Atanasie cel Mare) 
*- "Dumnezeu este moştenirea sufletului, iar sufletul este 
moştenirea lui Dumnezeu." (Sfântul Macarie) 
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SPOVEDANIE 
 
*- "Înainte de toate să ne mărturisim bunului și singurului 
nostru Judecător, iar dacă El porunceşte, să ne mărturisim și 
tuturor. Căci rănile descoperite nu se vor mări, ci se vor 
tămădui." (Sfântul Ioan Scărarul) 
*- "Intră în Biserica și te căiește; aici nu se trage la judecată, ci 
se dă iertarea păcatelor!" (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Păcatul este o rană care, ascunsă de ochiul medicului, 
devine incurabilă." (Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Păcatul mărturisit devine mai mic, cel nemărturisit devine 
mai mare." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Mărturisirea faptelor rele este începutul faptelor bune." 
(Fericitul Augustin) 
*- "Nu-ți descoperi gândurile tuturor, ci doar acelora care pot 
să-ți vindece sufletul." (Sfântul Antonie cel Mare) 
*- "Am zis și mi-am mântuit sufletul." (Sfânta Scriptură)   
*- "Când îti faci examenul de constiintã gãseste-te vinovat, nu 
te  justifica; gândeste-te la urmãtoarele puncte: 

 

 

1.. Motivul sau scopul cu care sau 
pentru care ai pãcãtuit. A doua  zi 
cautã sã ocolesti momentul 
potrivit respectiv.   
2.. Intentia-ce ai voit de ai 
pãcãtuit.   
3.. Împrejurãrile, ocoleste-le a 
doua zi.   
4.. Locul unde ai pãcãtuit.   
5.. Cât l-ai rãspândit-ai îndemnat 
pe altii.   
6.. Numãrul...  Spovedania trebuie 
fãcutã cu zdrobire de inimã si cu 
pãrere de rãu.  Zdrobirea inimii 
este supãrarea si durerea ce ti se 
pricinuieste când  îti aduci aminte 
de pãcat." (Valeriu Bafencu) 

*- "Nu e de ajuns să ne spovedim în fața lui Dumnezeu; se 
cuvine să ne spovedim de asemenea și în fața celor ce au 
primit de la Dumnezeu puterea de a spovedi."  (Fericitul 
Augustin) 
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0TIINŢ� 
 

 
 
*- "Cunoaşterea fără dragoste este vătămătoate." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "Dacă vom ști totul, dar nu vom ști cum să ne mântuim 
sufletul, nu ne va folosi la nimic; vom rămâne nefericiţi." 
(Fericitul Augustin) 
*- "Nimic nu veţi ști vreodată precum ar trebui să stiți." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
 
       Știința  
 
          *- "Știința reprezintă totalitatea cunoștințelor 

Acumulate de omenire în decursul vremilor, 
Faptul de a avea cunoașterea informațiilor, 
A cunoaște sigur și rațional natura lucrurilor. 
 
După natura cunoștințelor care sunt studiate, 
Știința este structurată pe domenii de știință: 
Cunoștințe despre natură, gândire, societate. 
Erudiția e cunoașterea întru știință și credință. 
 
Fără Domnul, omul râmâne  animal vorbitor, 
Vine de nicăieri și spre nicăieri se îndreaptă, 
Rămâne așa chiar de e laureat sau măturător, 
Doar homo religiosus, are rațiune înțeleaptă."  
  

      MI 
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TAIN� 
 

 
 

Sf. Calinic de la Cernica 

*- "Mă întrebaţi cum se săvârşeşte 
prefacerea pâinii și a vinului? Vă 
întreb și eu, cum se săvârşeşte 
prefacerea viermelui în fluture, a 
cărbunelui în diamant, a sângelui 
matern în lapte? Prin dumnezeiască 
Atotputernicie!? Prin ea se 
săvârşeşte și această mare Taină. 
Suflă, peste cinstitele Daruri, Sfântul 
Dumnezeu și le preface mai presus 
de cuvânt și de înţelegere!" (pr. C. 
Calinic) 
*- "Cele ce nu se văd sunt deasupra 
celor ce se văd, fiindcă cele văzute 
sunt trecătoare, dar cele nevăzute 
sunt veşnice." (Sfântul Ambrozie) 

 
*- "Singurul răspuns, mereu acelaşi şi, totuşi, radical nou 
pentru fiecare fiinţă umană, ne este oferit de taina care 
constituie fondul însuşi, inima revelaţiei creştine – Taina 
Crucii." (Alexander Schmemann) 
*- "Slavă pe care I-o aducem ne cere multă muncă, într-
adevăr. Şi atunci dobândim răsplata veşniciei, astfel că făcuţi 
fiind ca îngerii, putem să-I slujim Măritului Tată ceresc şi Domn 
în vecii vecilor, a Cărui Împărăţie nu are sfârşit. Aceasta 
este taina Lui Dumnezeu, aceasta este taina lumii!" (Lactanţiu) 
*- "Sfinţii Împăraţi ţin crucea între ei ca fiind taina iubirii 
nesfârşite a lui Hristos cel răstignit, înviat şi înălţat întru slavă. 
Deci,  Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena sunt legaţi 
de Taina Sfintei Cruci pentru că au simţit puterea lui Hristos, 
puterea învierii lui Hristos ascunsă tainic în iubirea Lui 
jertfelnică, smerită şi milostivă." (Patriarhul Daniel) 
*- "Iubirea este taina tainelor din cer." (Alexandra Mihalache) 
*- "De multe ori taina cea mai mare nu umblă în mantie  
neagră." (Nicolae Iorga)  
*- "Rugăciunea este şi pâinea de taină a omului, nu doar a 
îngerilor." (Costel Zăgan) 
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TIMPUL 
 

 

*- "Timpul înseamnă pentru 
Dumnezeu durata aşteptării 
între bătaia Sa la poartă și 
fapta noastră de a deschide." 
(pr. Dumitru Stăniloae) 
*- "Există trei timpuri de 
prezent: prezentul trecutului, 
prezentul prezentului și 
prezentul viitorului." (Fericitul 
Augustin) 

*- "Fără Tine, Doamne, nu sunt nimic în această lume. Prin 
urmare, fără Tine, ce-aș putea fi în veşnicie?!" (Fericitul 
Augustin) 
*- "În viața sfinţilor nu există mâine." (Tereza de Avila) 
*- "Celor ce iubesc cu adevărat, viața întreagă li se pare o zi." 
(Sfântul Grigorie de Nazianz)  
*- "Sfânta Treime a tuturor timpurilor a fost: iubirea, pacea şi 
pâinea." (Vasile Ghica) 
*- "Pentru noi toţi, timpul evoluează, de la Făt-Frumos la 
gâde." (Vasile Ghica) 
*- "Pe unii timpul i-a stors atât de tare, încât nu a rămas decât 
geniul din ei." (Vasile Ghica) 
*- Cu timpul, vei deveni ceea ce ai fost: o fotografie care-mi 
răscoleşte sufletul şi mă întreb: voi putea să uit?" (Mariana 
Fulger) 
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Timpul  
 
Timpul este un mediu omogen și nedefinit, 
Analog spațiului, cu șir ireversibil al faptelor, 
O durată, o perioadă, potrivit unui eveniment, 
Măsură a Universului, de ordine a fenomenelor 
 
Timpul este focul în care ne ardem existenţa, 
El este materia din care este formată viața, 
E maestrul de ceremonii, care ne dă prezența 
Unde se cuvine, avansăm și,..nu-i vedem fața. 
 
Timpul este, cu dreptate, cel mai bun profesor. 
Din păcate, este sortit să-și omoare toți elevii, 
Pentru noi toți, el evoluează, devenind ucigător. 
O, de-am putea închiria timp, de la toți plictisiții! 
 
Să-ntrebuințăm bine timpul, că trece  prea iute, 
Doar ordinea ne va-nvăța cum să câștigăm timp, 
Avem timpul  în viață să facem și greșeli multe, 
Dar oare pentru a le repara, mai avem când!?  
 
Adevăratul timp este un punct numit „acum‟ 
Înțepat de multe drepte, numite alegeri în viață, 
Eternitatea e o perioadă de timp, un etern drum, 
Pe care nu-l putem delimita, nu-l vedem la față. 
 
Timpu e imaginea mobilă a eternității imobile, 
Există momente când timpul se opreşte în loc, 
Nu noi trecem prin timp, ci el ne trece prin zile, 
Începând de la naștere ne arde al  timpului foc. 
 
Timpuri și anotimpuri se succed în noi mereu, 
În calendarul existenței, noi ticăim între timp, 
Stăpânul timpului nostru este doar Dumnezeu. 
Să ne rugăm întruna la dumnezeiescu-I nimb! 

 

     Mircea  Iordache 
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TRADIŢIE 
 

 

*- "Tradiţia este viața Bisericii în Duhul 
Sfânt." (Vladimir Lossky) 
*- "Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiţie 
(...) au aceeaşi putere pentru credinţă." 
(Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Lipsa oricărui ritm etnic durabil 
înseamnă anarhie şi disoluţie etnică. Iar 
ritmul etnic cu oarecare durată 
constitue tradiţia, care aduce la unitate 
toată dezvoltarea unui popor." 
(Părintele Dumitru Stăniloae) 
*- "Datina se preface în a doua 
natură." (Bernard de Clairvaux) 

 
*- "Tradiţia este (...) o comuniune cu misterul istoriei. (N. A. 
Berdiaev) 
*- "Tradiţiile sunt indicatoare care conduc adânc în 
subconştientul nostru." (Ellen Goodman) 
*- "Neamul este o comunitate de sânge, tradiţii, spaţiu şi 
destin... Individul este încadrat în familie şi neam prin sânge, 
tradiţie şi destin. Aceste legături nu le poate rupe nimeni decât 
rupând legile fireşti." (Iuliu Moldovan) 
 
TRUP 
 
*- "Dacă trupul nostru este <templul Duhului Sfânt>, cum să 
îndrăznim noi să ţinem acest templu neîngrijit, în mizerie?" 
(Nicodim Patriarhul României) 
*- "Neputinţa trupului trebuie să dea o noua putere sufletului 
nostru." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Hrănește-ți trupul, dar nu-l omorî prin lăcomie!" (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 
*- "Toata viața sufletului se reazemă pe trup." (Tertullian) 
*- "Trupul nostru cel muritor se va preschimba, muritorul se va 
îmbrăca în nemurire, iar în locul nevoilor va intra o pace sigură 
și un statornic repaos al vieţii." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Așa cum aici se vede sufletul prin trup, tot așa acolo, în 
viața viitoare, se va vedea trupul prin suflet." (Sfântul Grigorie 
Palama)   
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*- „Domnul vine la noi în Sfânta 
Liturghie, aşa cum ne-a făgăduit, 
şi ni Se dăruieşte nouă şi ni Se 
dăruieşte ca Taină. Taină a 
tainelor.Prin Sfânta Împărtăşanie 
primim focul care arde şi curăţă 
rădăcina din care cresc 
buruienele păcatului: iubirea 
pătimaşă de sine concretizată în 
iubirea de confort psihosomatic şi 
de slavă deşartă, slavă de 
oameni. Aici primesc acest foc.  

 
Am săvârşit astfel prima parte a conlucrării cu harul: 

primirea lui cu pregătirea necesară. Acum urmează cea de a 
doua parte acestei sinergii: curăţirea trupului şi a sufletului 
meu devenite potir al Trupului şi Sângelui Domnului. De acum 
mă centrez pe nevoinţa de a curăţa acest potir, ca să devin cu 
adevărat Templu al Duhului Sfânt. Şi mă nevoiesc astfel, 
punând în lucrare harul primit, în fiecare secundă a vieţii 
mele…….‟ (Monahia Siluana Vlad) 
 
VIAȚ� 
 
*- "Mai întâi, trebuie să cunoşti bine ispitele, greutăţile și 
obligaţiile vieţii, fiindcă fiecare drum are crucea lui, încercările 
și bucuriile lui." (pr. Paisie Olaru) 
*- "Adeseori văd săraci care sunt bogaţi și bogaţi care-s săraci, 
bărbaţi care sunt femei și femei care sunt bărbaţi, înţelepţi 
nebuni și oameni fără de carte, înţelepţi." (Sfântul Ioan Gură 
de Aur) 
*- "Îi lăudaţi pe cei din trecut, dar trăiți după obiceiurile celor 
de azi." (Tertullian) 
*- "Faptele săvârşite de oameni sunt de trei feluri: conform 
firii, mai prejos de fire și mai presus de fire. (...) Firească este 
pacea, împotriva firii este duşmănia și, mai presus de fire, este 
iertarea și binele dezinteresat." (Sfântul Atanasie cel Mare) 
*- "O, dacă oamenii ar iubi viața netrecătoare ca și pe cea 
trecătoare ...!" (Fericitul Augustin)   
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Icoana Sf. Grigore Palama și racla în 
care se află capul Sf. Dionisie 

Aeropagitul 

*- "Cele mai divine și mai 
înalte dintre lucrurile văzute și 
înţelese sunt numai nişte 
simboluri." (Sfântul Dionisie 
Areopagitul) 
*- "În această lume trebuie să 
trăim în așa fel, încât să fim cu 
sufletul în cer, iar cu trupul în 
mormânt." (Francisc de Sales) 
*- "Viața pământească îi este 
dată omului să-și pregătească 
veşnicia. (...) Viața de aici 
este doar o școală în 
pregătirea noastră pentru 
viața veşnică." (Nicodim 
Patriarhul României) 

              
  Viața  
 

    *- "Viața te va iubi, dacă o iubești și tu, 
E ca și cum ai interpreta un solo-vioară, 
Pe măsură ce cânți înveți instrumentuꞋ, 
Nu-i va fi rob cel care învață să moară. 

 
Viața-i un drum lung cu multe indicatoare, 
Și, de gonim prin ea să nu ne tocim mintea, 
Să ne eliberăm de ură, de lucruri murdare, 
FărꞋ a ne-ngropa gândurile, cinstind virtutea! 

 
Viața vine a transforma constant în lumină 
Și în flacără ceea ce suntem și tot ce-ntâlnim, 
De-o trăim pentru alții, trăirea-i cu  noimă, 
E-un dar pe care-l merităm doar de-l dăruim.  

 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu, 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu!" 
 
    Mircea Iordache 
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VICIU 
 

 
 

Tentațiile necontrolate duc la vicii,  
(Adam și Eva) 

*- "Viciul este voia statornică 
de a călca legea morală. Prin 
multă păcătuire se naște voința 
statornică de a călca legea 
morală.Păcatul, adică, pătrunde 
atât de adânc în suflet, încât cel 
ce se găsește în starea aceasta, 
simte mulțumire în a stărui în 
fărădelegi. Cel vicios săvârșește 
păcat după păcat și ajunge să 
se împietrească în fapte rele, 
încât cu greu se mai poate  

desface din robia păcatului. Ceea ce este virtutea pentru 
faptele bune, este viciul pentru faptele rele. 

Viciul poate fi înlăturat prin hotărârea tare a voii, ajutată de 
harul sfințitor, de a nu mai păcătui. Apoi, trebuie înlăturate 
pricinile care au lucrat la înrădăcinarea păcatului, ca: ispitele, 
educația greșită, lipsa de supraveghere, precum spune Sfântul 
Apostol Pavel: „Drept aceea omorâți mădularele voastre cele 
pământești…, dezbrăcându-vă de omul cel vechi, dimpreună cu 
faptele lui, și îmbrăcându-vă cu cel nou, care se înnoiește spre 
deplina cunoștință, după chipul Celui ce l-a zidit… Iar peste 
toate acestea, îmbrăcați-vă întru dragoste, care este legătura 
desăvârșirii" (Catehism Ortodox - Col. 3, 5-14). 
*- "Lăcomia este o beţie mai rea decât beţia." (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 
*- "Cel lacom nu se bucură de ceea ce are, ci se întristează 
pentru ce nu are." (Ilie Miniatis) 
*- "Trei lucruri nu-l lasă în pace pe om: vinul, femeia și banul." 
(Proverb românesc) 
*- "Viciile sunt călăi care te omoară încet." (Nicolae Iorga) 
*- "Bea, dar nu te îmbăta. Discută, dar nu te certa." (Proverb 
german) 
*- "Două feluri de oameni nu se îndestulează, nici odinioară: 
cei ce cearcă învăţătura și cei ce strâng avuţie." (Octoihul Mic, 
Iaşi, 1786) 
*- "Vinul este de la Dumnezeu, beţia este de la diavol." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
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*- "Nu dispreţuiţi vinul, dispreţuiţi beţia!" (Sfântul Ioan Gură de 
Aur) 
 

 
  

Rugăciunea – Remediul  
împotriva viciilor 

*- "E mai uşor să dai cuiva un 
viciu decât să-i transmiţi o 
virtute; la fel cum e mai uşor 
să-l  molipseşti de o boală decât 
să-i dai din sănătatea ta." 
(Sfântul Grigorie de Nazianz) 
*- "Cel mai mare viciu este 
atunci când pari virtuos fără să 
fii." (Sfântul Vasile cel Mare) 
 

 

 
 

Istoricul Nicolae Iorga 

*- "Viciile sunt călăii care te 
omoară încet, ca o sabie 
neascuţită." (Nicolae Iorga)  
*- "Izvoarele răutăţilor dintr-o 
ţară sunt cârciumile şi luxul." 
(Nicolae Iorga)  
*- "Viciile noastre cele mai mari 
încep din cea mai fragedă 
copilărie; aşadar îndrumarea de 
căpetenie a noastră e în mâinile 
mamei." (sursă) 
*- "Luxul, moliciunea şi trândăvia 
sunt cauze de decadenţă pentru 
un neam."  (Al. Fouillée)  
*- "Deşertăciunea din afară e 
semn vădit al sărăciei dinlăuntru." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 

*- "Beţia este icoana morţii." (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Grija de pântece (de trai bun, fără măsură - n.n.) este 
rădăcina tuturor relelor." (Sfântul Ioan Scărarul) 
*- "Vinul înroşeşte fața, dar înnegreşte sufletul; înveseleşte 
trupul, dar întristează duhul." (Iacob al Antiohiei) 
*- "Beţia este dată de vin sau de prea multe griji lumeşti." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Pe povârnisul viciului aluneci usor si fara sa bagi de seama; 
pentru a atinge însa culmile perfectiunii, urci încet si întâmpini 
multe si mari greutati." (Feuchtersleben)  
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*- "Cel dintâi viciu este de-a face datorii, cel de-al doilea, de a 
minţi. Minciuna încalecă pe datorie." (B. Franklin)  
*- "Orice patimă este, pentru sufletul omenesc, mai întâi ca 
unul care bate să fie primit, apoi ca oaspe şi, în sfârşit, ca 
stăpân al casei. Nu deschideţi uşa sufletului unui astfel de 
musafir." – (Lev Tolstoi) 
 
           Viciul  
 
       *- "Viciul înseamnă defect, neajuns, cusur, lipsă, 

El poate fi: de conformație – diformitate fizică; 
Și de formă – greșeli esențiale făcute în dosare, 
Pornire spre rele (desfrâu, dezmăț, destrăbălare) 
 
Partea interesantă a viciului e pericolul ca atare 
Asupra propriei vieți și a altora, este o alterare, 
Prin libertatea de a asuma ceva  care dăunează, 
Viciul dă dependență mare, voința o blochează. 
 
Din cauza viciilor, apar bolile sau se agravează, 
Dar plăcerea, adeseori, cu greu se gestionează. 
„Oare viața de apoi, prezentul o compensează?‟, 
Se întreabă necredincioșii, și credința-și trădează. 

 
A! Economia are viciul drept unul din motoare: 
„Economia să-nflorească, ce dacă se mai moare!‟ 
Dar îndreptarea nu începe cu damnarea publică, 
Să vedem viciul ca factură socială și nevrotică! 
 
Pe lume sunt trei clase sociale: conducătoare, 
Care are bani și pentru vicii și pentru mâncare, 
Cea de mijloc, care are doar de mâncare bani, 
Și cea de jos, la care numai viciile le sunt fani. 
 
Așa cum educația, fără a te coborâ, nu reușește, 
Smerindu-ne, la nivelul celui educat creștinește, 
Vom ajunge cu credință la împlinirea bunei meniri. 
Doamne, fă așa ca viciile să nu mai facă cuceriri!" 
 
     Mircea Iordache 
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VIRTUTE 
 

 

*- "Nu-l invidiaţi pe cel bogat 
pentru averea sa, pe cel puternic 
pentru demnitatea sa și pe cel 
înţelept pentru ştiinţa sa, căci toate 
acestea sunt mijloace ale virtuţii 
doar pentru cei care le 
întrebuinţează bine, fiindcă fericirea 
nu stă în ele însele." (Sfântul Vasile 
cel Mare) 
*- "În cele din urmă, cununa și 
rodul tuturor virtuţilor, ale tuturor 
creştinilor și ostenelilor 
duhovniceşti este dragostea." (pr. 
Alexander Schmemann) 
*- "Virtutea depinde de noi." 
(Sfântul Vasile cel Mare) 

 
*- "Dacă virtuţii îi iei libertatea, i-ai luat esenţa." (Origen) 
*- "Virtutea izvorăşte din dragoste, iar dragostea din virtute." 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 
*- "Mulţi chemaţi, putini aleşi." (Sfânta Scriptură) 
 

 
 

Virtutea  
 
Virtutea este însușirea dominantă a caracterului, 
Care va aduce excelență morală vieții individului, 
În măsura în care face consecvent ce este bine 
Din punct de vedere moral și prin activități bune 



AXIOME CREȘTINE                                                     143 

 
 

 
Este o îsușire de caracter care vizează idealul etic, 
Binele, integritatea morală  și frumosul statornic, 
E o manifestare a cunoștinței care susține virtutea, 
Iar virtutea e hrana sufletului, ne aduce fericirea. 
 
Virtuțile, ca știința și arta, se câștigă prin practică. 
Virtutea pe măsură ce-o deprindem, e mai falnică, 
Cu cât înaintăm pe calea ei, ne e mai ușoară calea, 
Dintre averi, singură, virtutea nu se poate înstrăina. 
 
Dreapta socoteală e împărăteasa tuturor virtuților 
Mai presus sunt virtuțile teologale, ca ale sfinților, 
Aici este vorba despre credință, speranță și iubire, 
Apoi virtuțile cardinale, care dau primelor trăire. 
 
Virtuțile cardinale, sau morale ne dau identitatea, 
Ele sunt: prudența, cumpătarea, tăria, dreptatea. 
Și altele, ca: dărnicia, blândețea, curăția, umilința, 
Ascultarea, disciplina, iertarea, mila și sârguința. 
 
De virtute se spune că e rațiunea devenită energie, 
Ea este o torță ce luminează precum o flacără vie, 
Virtutea e talentul înfrânării, arta de a nu fi tu însuți, 
Ea este fundamentul amiciției, pe care-l putem însuti.  
 
Rădăcinile virtuții sunt amare, dar fructele-s dulci, 
Toate trăsăturile divine pot deveni mult mai adânci, 
Dacă sunt strâns legate între ele, întreținute mereu 
Și trăind după chipul și asemănarea lui Dumnezeu 
 
Abandonarea acestor principii a adus situația de azi, 
Pe care-o condamnăm cu toții și suntem indignați. 
Doamne, învață-ne pe noi toate principiile morale, 
Și dă-ne virtuți să putem slăvi toate minunile Tale! 

 

      Mircea Iordache 
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VOINŢ� 
 
*- "În puterea noastră stă doar virtutea și, aceasta poate fi 
obţinută prin voinţă." (Sfântul Vasile cel Mare) 
*- "Dacă Dumnezeu nu ne-ar ajuta, nu doar că n-am învinge, 
dar nici nu am mai putea lupta." (Fericitul Augustin) 
*- "Dumnezeu Se uită mai degrabă la dorinţa voinţei să vadă în 
ce anume îşi găseşte omul plăcerea. Aşa că dorinţa unui suflet 
îi este de ajuns chiar şi fără fapte, dacă săvârşirea lor e cu 
neputinţă" (Sfântul Isaac Sirul) 
 

 

*- „Efortul își arată roadele 
după ce o persoană refuză să 
se oprească.”— Napoleon 
Bonaparte 
*- „Nu poţi împinge pe nimeni 
să urce o scară dacă nu este 
dispus să o urce singur.” 
(Andrew Carnegie) 
*- „Cultivă-ţi voința. Dacă ești 
în stare să urci, nimic nu-ți va 
fi cu neputință.”— (Roger 
Martin du Gard) 
*- „Efortul își arată roadele 
după ce o persoană refuză să 
se oprească.”— Napoleon 
Bonaparte 
*- „A avea voință nu înseamnă 
să spui că vrei, înseamnă să te 
ții de treabă.”— André Maurois 

Voința 
 
Voința e dorința arzătoare de a realiza ceva, 
Dorința de glorie, de onoruri sau de parvenire. 
Voința este dăruirea și perseverența de a urca, 
A deveni surd la orice încercare de descurajare. 
 
Ce este de fapt ambiția? De ce nu toți o cunosc, 
Sau nu o au, dar nu recunosc asta, fără a dovedi? 
Ambiția e forța pe care o deții, un impuls Ceresc, 
Este hotărârea și dorința pe care vrei a le împlini 
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Ambiția provine din psihicul fiecărei persoane, 
Ea conturează puterea și dorința de a triumfa, 
Dar nu mulți știu că acest factor crează frisoane, 
Dacă devine excesiv, omu-i de fel „Gică contra‟ 
 
De voință se leagă perseverența, neclintirea 
Și răbdarea, căci „Cu răbdarea treci și marea‟ 
Focul care ne călește voința, aceasta e răbdarea, 
Ce pare a fi o virtute, mulți neștiindu-i cărarea 
 
Trei calități: ambiția, perseverența și răbdarea, 
Dau calea spre o lume plină de oameni împliniți. 
În primul rând ambiția dă energia și mobilizarea, 
În al doilea rând îndeplinește propuneri și dorinți 
 
Ambiția poate să sălășluiască în toate sufletele, 
Conduce pe cele mici, da-i condusă de cele mari. 
Ea e viciu, dar care-i poate fi  virtuții, părintele. 
Două ambiții sunt legitime, de a fi buni și tari. 
 
O aspirație nu moare, cel mult se împlinește, 
Fă azi ce alții nu fac, și vei trăi cum alții nu pot, 
Biruința nu-i obligatorie, lupta este, întărește, 
Nu este o crimă, dacă se luptă pentru un scop 
 
Ambiţia e o poftă care nu poate să fie potolită, 
Crește mai mare și mai nebună odată cu bucuria, 
Răul ambiției e că ea nu privește inapoi niciodată. 
Să nu renunțăm la bine pentru a atinge măreția! 
 
Inteligenţă fără ambiţie e ca o pasăre fără aripi, 
Ambiţia este sămânţa din care nobilitatea creşte, 
Acolo unde se termină ambiția, fericirea va sclipi. 
Nu-ți fie frică niciodată să faci un pas spre creste! 
 
Marea ambiție este pasiunea unui om puternic, 
Cei înzestrați cu ea pot face lucruri bune sau rele, 
Depinde de principiile care-i ghidează, prielnic, 
Ambiția se poate târâ sau poate zbura spre stele  
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Ambiția este și dorința celui care iubește slava 
De a dobândi pentru sine glorie, cât și renume, 
Nefericit fi-va acesta, că slava-i va aduce otrava 
Și moartea, iar numele lui se va stinge-n genune.   
 
Ar fi bine să ne îndreptăm ambițiile spre bine, 
Să ne supunem, dar, totdeauna lui Dumnezeu, 
Prin gînduri bune, cu toate apucăturile creștine. 
Dă-mi numai ambiții bune, Dumnezeul meu! 

 
     Mircea Iordache 
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II.1.- ISTORIOARE RELIGIOASE, 
DIN C�RȚILE PILDUITOARE  
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PR. IOSIF TRIFA, UNCHIUL LUI IPS +VALERIAN TRIFA, 
MENTORUL PR. CONSTANTIN ALECSE ÎN AMERICA 

 
A. - „HOT�R�ȘTE-TE DE VREI 

PACE ORI R�ZBOI!″ 
 

 

       Istoria ne-a lăsat o 
întâmplare cu mult înţeles 
sufletesc: Pe la anul 160, 
înainte de Hristos, romanii 
ocupaseră Siria, unde domnea 
regele Antioh al IV-lea 
Epifanul. 
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 Însă regele Antioh tărăgăna mereu predarea ţării, 
umblând să câştige timp. Atunci,romanii trimiseră o delegaţie 
care să aducă un răspuns hotărât. 
  Sosind delegaţia în faţa lui Antioh, trimisul Romei luă 
suliţa unui soldat şi, făcând cu ea de jur-împrejurul regelui un 
cerc pe nisip, astfel grăi: 
– Împărate Antioh! Noi suntem trimişi să ducem la Roma un 
răspuns hotărât. Deci hotărăşte-te şi declară de vrei pace sau 
război?… Din acest cerc nu vei ieşi până nu vei da un răspuns 
hotărât! 
  Regele Antioh, dându-şi seama că nu o mai poate duce 
cu tărăgănările, se declară pentru pace. 
  Ce adânc înţeles sufletesc este în această istorie! 
 

 

      Să ştii dragă cititorule că şi tu 
stai înconjurat într-un astfel de 
cerc.  Evanghelia trage în jurul tău 
acest cerc şi te întreabă: „Omule, 
vrei pace, ori război?… Vrei să ai 
pace cu Dumnezeu, ori vrăjmăşie 
cu El?”. 
      Pacea cu Dumnezeu o dau 
Scumpul nostru Mântuitor şi Jertfa 
Lui, cea scumpă (cf. Coloseni 1, 
20). Iar vrăjmăşia o dă lumea, 
căci „prietenia acestei lumi este 
vrăjmăşie cu Dumnezeu… Cine 
vrea să fie prieten cu lumea se 
face vrăjmaş cu Dumnezeu”  

(Iacob 4, 4; I Ioan 2, 15). Între aceste două trebuie să te 
declari şi tu: cu Dumnezeu, ori cu lumea; cu El, ori contra Lui. 
Evanghelia te întreabă categoric: vrei pace, ori război? Cu nici 
o tărăgănare, cu nici o ocoşală, cu nici o „cale de mijloc” nu 
poţi scăpa de întrebarea asta, căci Domnul Iisus a spus precis: 
„Cine nu este cu Mine este contra Mea” (Matei 12, 30). 
Trebuie să mai ştii însă un lucru: pacea cu Dumnezeu o dă 
războiul cu diavolul şi ispitele lui. Cine vrea să aibă pace cu 
Dumnezeu trebuie să intre în război cu vrăjmaşul-diavol. Cine 
fuge de acest război, şi nu intră în el, acela nu poate avea o 
pace adevărată şi statornică. 
  Ce adânc înţeles sufletesc este în această istorie! 
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B. - ISTORIOARE DESPRE JUDECAT� 
 
Hoţul şi ocheanul 
 

 

La o judecătorie de la ţară 
s-a dezbătut un caz interesant. 
Un om era acuzat că a furat lemne 
din pădurea unui proprietar de 
pădure. 

Hoţul tăgăduia, cu putere, 
ştiind că nu l-a văzut nimeni. 
- Cu ce poţi dovedi pe acuzat? – 
întrebă judecătorul pe acuzator. 
Acuzatorul scoase atunci din 
buzunar un ochean şi zise: 
- Domnilor judecători, e adevărat 
că nu l-am prins pe omul acesta 
furând lemne! 

Eu eram departe de pădure, dar l-am văzut cu ocheanul 
acesta. L-am văzut tot anume cum a furat lemnele; am chemat 
şi pe vecinul meu, N.N., care s-a uitat prin ochean şi l-a văzut 
şi el. 
  În baza acestei mărturii, acuzatul a fost pedepsit. 
  Ce adânc înţeles sufletesc este şi în această întâmplare! 
Hoţii cred că nu-i vede nimeni când fură, dar Tatăl Ceresc îi 
vede totdeauna prin ocheanul  a tot-vederii Sale. 
 

Ceasurile trec… 
  

Pe ceasul unei Biserici din Franţa, sunt scrise cuvintele 
latineşti: „Tran-seunt et imputantur”; adică: „ceasurile trec şi 
se socot”. 

De fiecare ceas şi de fiecare minut va trebui să dăm 
seama în Ziua Judecăţii de Apoi. 
 

Gaura morţii  
 

Un om bogat, un boier, îşi făcuse casă nouă şi frumoasă. 
La mutarea în casa cea nouă, boierul a ţinut să facă un ospăţ 
de bucurie prietenilor şi cunoscuţilor săi. 
Ca de obicei, la masă, prietenii l-au gratulat (a gratula – a 
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felicita, a lăuda) cu multe vorbe frumoase şi laude măgulitoare. 
 

 

    Dar, pe sfârşite, s-a ridicat 
unul mai din coada mesei şi a 
grăit cam aşa: 
– Frumos lucru ai făcut aici, 
prietene. Zidirea a ieşit cu 
bine în toate cele, dar,uite, a 
rămas o gaură în casa ta cea 
nouă. Să astupi această 
gaură, dacă vrei să fii pe 
deplin fericit! 
- Ce gaură? – întrebă stăpânul 
casei, mirat. 
- Gaura prin care va intra 
moartea după tine şi prin care  

te va scoate din casa ta cea nouă – răspunse prietenul. 
Creştine! Cititorule!… De locuieşti în bordei sau palat, adu-ţi 
aminte că gaura morţii stă totdeauna deschisă în bordeiul tău 
sau în palatul tău! 

„Privegheaţi şi staţi gata, că nu ştiţi ziua şi ceasul” când 
moartea va intra prin ea, ca să vă ducă înaintea Dreptului 
Judecător! 
 

Spicul cel plin şi spicul cel gol  
 

 

   Despre spicul cel plin şi despre 
cel gol există o cunoscută 
asemănare şi învăţătură religioasă. 
Spicul cel plin este icoana celor 
smeriţi şi încărcaţi de fapte bune, 
iar spicul cel gol este icoana celor 
trufaşi şi îngâmfaţi, lipsiţi de 
greutatea faptelor bune. 
Dar, în afară de aceasta, Sfântul 
Ioan Gură de Aur mai are o 
învăţătură despre spicele cele pline 
şi cele goale. 

   „Pe spicul cel plin – zice Sfântul Ioan Gură de Aur -
soarele îl coace, iar pe cel gol îl usucă.” 
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  Darul lui Dumnezeu ajută celui credincios să coacă roade 
„vrednice de pocăinţă” şi de mântuire, dar celui păcătos acest 
dar îi va fi – în Ziua Judecăţii – spre mustrare şi spre „uscare”… 
spre pieire veşnică. 
 

Cartea vieţii mele  
 

 

      „Cartea vieţii mele are numai 
trei foi – spunea un renumit 
vestitor al Evangheliei.  
     Foaia primă e neagră ca 
tăciunele. 
   Aici sunt scrise toate păcatele 
şi fărădelegile mele, tot trecutul 
meu cel păcătos. Foaia a doua e 
roşie ca sângele. 
   Aici este Sângele Mielului, care 
mă curăţă de orice păcat (I Ioan 
1, 7). Aici e Sângele Mielului, 
care a spălat trecutul meu cel 
păcătos. Era o vreme când 
încercam să şterg «cu guma» 
foaia cea neagră. 

 
Ce lucru zadarnic! Foaia a treia e albă ca zăpada. 

Aceasta e starea ce mi-o dă Sângele Mielului. 
Sângele Lui îmi dă putere să trăiesc în «alb». 
În Sângele Lui îmi curăţ mereu haina sufletului meu (cf. 
Apocalipsa 7, 14). 

În haina aceasta, albită cu Sângele Lui, mă voi prezenta 
în Ziua Judecăţii (cf. Apocalipsa 7, 13).” 

 
"Scopul cărții este să te facă să gândești, 
În ea sălășluiește sufletul vremurilor trecute, 
Este vocea articulată a vremurilor strămoșești, 
Când substanțele materiale devin dispărute. 
Cartea-i formă de cunoaștere a lui Dumnezeu, 
Înainte de a-L cunoaște-n împrejurările vieții, 
Să ne rugăm la Domnul să ne inspire mereu, 
Cu credința în El, să ne lumineze cu filele cărții!" 
     MI 
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Zăpada şi Judecata de Apoi  
 
  Când ninge din greu şi zăpada acoperă pământul, toate 
capătă o haină la fel. 
 

 

    Nu se mai cunoaşte unde 
au fost ogorul sau ţelina, 
grădina sau grămada de 
gunoi, pământul lucrat sau 
nelucrat…Nu se mai cunosc 
nici pomii.  Sunt de o formă cu 
toţii: şi cei uscaţi, şi cei verzi, 
şi cei sălbatici, şi cei roditori. 

Zăpada le-a făcut pe toate la fel. 
  Dar, când vine primăvara şi se topeşte zăpada, atunci 
toate deosebirile ies la iveală. Atunci se vede unde a fost 
grădina şi unde a fost gunoiul; unde a fost pomul cel verde şi 
unde pomul cel uscat. Aşa e şi cu viaţa noastră. Ea e acoperită 
acum. Dar, în Ziua Judecăţii, se va descoperi şi fiecare se va 
vedea aşa cum a fost în viaţa lui. 
 
*- "În mijlocul pieţei cetăţii creşte pomul vieţii şi mereu, 

Dă rod lunar. Frunzele-i sunt tămăduirea neamurilor,  
Blestem nu va mai fi şi pe tron va fi slujit Dumnezeu. 
Lumina zilei şi nopţii nu vor fi, căci El este lumina lor 
Şi îngerul a zis: „Aceste cuvinte sunt demne de crezare!” 
Şi El şi-a trimis îngerul Său, să arate o altă întâmplare 
Iar Ioan, când văzu acestea, îi căzu îngerului la picioare. 
Îngerul a spus: „În genunchi doar Lui, să-i faci închinare!” 
Nedreptul va rămâne aşa, spurcatul se va mai spurca 
Dreptul va face dreptate, iar sfântul va sfinţi ruga sa. 
Sunt Alfa şi Omega şi plată fiecare va avea după fapte, 
Cei ce vor avea bune fapte, vor intra biruitori în cetate. 
Afară vor rămâne câinii, vrăjitorii şi alte fiinţe spurcate. 
Eu, Iisus, am trimis pe îngerul Meu, pentru a mărturisi, 
Si va mărturisi cu privire la Biserici, lucruri adevărate. 
Eu sunt rădăcina, odrasla lui David, steaua din zori de zi, 
Şi Duhul şi mireasa şi zic: „Vino!” Şi cel care vede cununa 
Mărturisitorul, zice: „Vino Iisuse! Harul Lui cu voi, întruna!”    
AMIN!  (Citat din Mircea Iordache, despre Apocalipsă) 
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C. - POVESTIOARE CU TÂLC 
 
Care-i lemnul cel mai roditor?                                                                                                    
 

 

    Mai anii trecuţi, un învăţat a 
pus întrebarea: care-i lemnul 
cel mai roditor din lume? Cele 
mai multe voturi  le-a căpătat 
curmalul, un pom din ţările 
calde, care rodeşte neîncetat 
şi din roadele lui se fac:  

pâine, lapte, haine şi tot ce trebuie pentru traiul omului. 
Eu însă spun că lemnul cel mai roditor din lume este lemnul 
Crucii, pentru că el este veşnic încărcat cu cele mai scumpe 
roade. O lume întreagă se hrăneşte, zi de zi, cu poamele 
acestui lemn frânt şi uscat. El dă tot ce trebuie vieţii noastre 
sufleteşti şi trupeşti. Lemnul acesta este „lemnul vieţii”  şi 
„frunzele lui sunt spre tămăduirea neamurilor” şi oamenilor 
(Apocalipsa 22, 2). 
 
Ferice de cei ce se hrănesc cu roadele acestui lemn! 
 

 

Un adânc înţeles este 
chiar şi în felul cum este 
făcută crucea. O cruce de 
lemn e făcută din două braţe. 
Un braţ e mai lung, mai 
lungăreţ. Acest braţ e parcă o 
cale netedă, un drum deschis 
ce alunecă înainte. Celălalt 
braţ – cel mai scurt – vine şi  

se aşază de-a curmezişul peste braţul cel mai lung. Se aşază ca 
şi când ai închide calea cuiva, ca şi când l-ai opri pe cineva în 
drumul său. 

Aici este taina cea mare a Crucii. Ea înseamnă o oprire a 
noastră, a vieţii noastre, din calea cea largă a păcatului. Ea 
trage o dungă peste toate lumeştile noastre planuri şi gânduri. 
Crucea se aşază de-a curmezişul în calea vieţii   noastre celei 
păcătoase. Ea înseamnă un hotar sufletesc, un hotar de oprire 
a unei vieţi vechi şi de începere a unei vieţi noi. Ea înseamnă o 
schimbare din temelie a  vieţii. 
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Însă, vai, puţini au aflat crucea în acest înţeles! Crucea celor 
mai mulţi creştini are numai un braţ. Are numai braţul cel lung: 
calea deschisă a lumii, a răutăţilor. Celălalt braţ, cel cu hotarul 
sufletesc şi cu schimbarea din temelie a vieţii, lipseşte. 
Nu cumva o astfel de cruce este şi crucea ta, iubite cititorule? 
 
Aşa faci şi tu, cititorule?  
 

Apele mării sunt sărate, grozav de sărate şi, cu toate 
acestea, peştii din ele nu sunt săraţi. 

Trăiesc o viaţă întreagă într-o apă sărată şi totuşi nu au 
un gust sărat. 
 

 

     Aşa e şi creştinul cel 
adevărat. Trăieşte în lume, dar 
nu se dă după „duhul acestei 
lumi”, ci, cum zice 
Mântuitorul: „Voi în lume 
sunteţi, dar nu sunteţi din 
lume” (Ioan 17, 11). 
    În duhul care stăpâneşte 
această lume, un creştin 
adevărat îşi Păstrează firea lui  

cea deosebită, firea lui „cea duhovnicească”. 
  O viaţă întreagă trăieşte în lume, dar nu se dă după 
„modele” lumii, ci îşi trăieşte viaţa lui cea duhovnicească. 
Aşa faci şi tu, cititorule? 
 
Punctul pe „i”  
 
  Dacă din litera „i” iei punctul pus pe ea, nu mai poţi citi 
cuvântul. 
 

 

    Punctul pus pe litera „i” 
este un punct mic; îl poate 
face şi un prunc rău, dar el îşi 
are preţul lui. Dacă din 
cuvântul „Hristos” iei punctul 
pus pe „i”, nu mai poţi citi 
cuvântul (Hristos). 
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Aşa se întâmplă şi când încerci să strecori păcatele. 
Ţi se par unele mărunte, dar ele răstoarnă mântuirea. 

Dacă din cuvintele ce le vorbim luăm vocalele, ele nu se mai 
pot citi. Spre pildă, dacă din cuvântul „Hristos” iei vocalele „i” şi 
„o”, rămân literele „Hrsts”, care nu se mai pot citi, oricât ţi-ai 
forţa gura. 

Tot aşa, dacă din cuvântul „creştin” iei vocalele „e” şi „i”, 
rămân literele „crştn”, care nu se pot citi, pentru că vocalele 
dau viaţă şi grai cuvintelor. 

Creştinismul de azi este un creştinism fără „vocale”, 
pentru că lipseşte din el tocmai miezul, viaţa. 
Au rămas din el numai „consoanele” – găocile – care nu se pot 
citi. 

Cuvântul „creştin” – în înţelesul cel larg de azi – ar 
trebui, după dreptate, să se scrie „crştn”, căci atât a mai rămas 
din creştinătatea celor ce trăiesc în pace cu toate modele şi 
păcatele de azi. 

Deci război tuturor păcatelor! 
 
„Adu foarfecele!”  
 
  UN PREOT se duse cu un cuvânt de mângâiere la patul 
unei bolnave. Femeia se tânguia neîncetat contra bolii şi 
încercărilor. 
 

 

    - Te rog, deschide Psaltirea 
– îi zise preotul – şi citeşte la 
Psalmul 143, versetele 1 şi 2. 
Femeia citi: „Bine este 
cuvântat Domnul, Dumnezeul 
meu (…), Mila mea şi 
Scăparea mea, Sprijinitorul 
meu şi Izbăvitorul meu, 
Apărătorul meu şi Nădejdea 
mea”. 
- Destul! Te rog, acum, adu 
foarfecele! 

 
- Şi ce vrei Sfinţia Ta cu foarfecele? 
- Păi vreau să tai acest loc din Psaltire, pentru că dumneata nu 
crezi ce spune aici… Locul acesta e de prisos să mai stea în 
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Cartea lui Dumnezeu. Pentru dumneata, el nu mai are nici un 
preţ. 
- Ba, lasă-l acolo! zise femeia plângând. 
Şi, din acel ceas, n-a mai cârtit contra încercărilor. 
 
Cuvântul cel mai lung şi cuvântul cel mai scurt  
 

Într-o adunare, un om credincios a pus odată întrebarea: 
„Care e cuvântul cel mai lung?” Nimeni nu a putut da un 
răspuns corect. 

Atunci întrebătorul a răspuns el, zicând: „Cuvântul cel 
mai lung e vorba «veşnicia», pentru că nu se mai gată 
niciodată”. 
 

 

    A pus apoi o altă întrebare: 
„Care e cuvântul cel mai 
scurt?” Răspunsul l-a dat tot 
el, zicând: „Cuvântul cel mai 
scurt e vorba «acum», pentru 
că, îndată ce ai rostit-o, nu 
mai este; s-a dus”. 
„Am pus aceste întrebări – a 
zis mai departe întrebătorul – 
să vă gândiţi și d-voastră că 
«acum» e timpul să câştigăm 
«veşnicia». Viaţa noastră e 
acest «acum», care ţine cât o 
scânteie. Dar «veşnicia» 
rămâne pentru totdeauna”. 
„Astăzi de veţi auzi glasul 
Meu, nu vă învârtoşaţi inimile 
voastre!” (Evrei 3, 7-8).  

Însă diavolul şopteşte mereu omului vorba: „Mâine!… 
Mâine!…” 
Vai celor care ascultă de şoapta lui satan! 
       

„Eu sunt Alfa și Omega! zice Domnul Dumnezeu, 
Sunt Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, 
Atotțiitorul, să știți că e numele Meu 
Și stă-n tot ce fac pentru cer, pentru lume‟ 

 (MI – după Apocalipsa de Sf. Ioan Teologul) 



ISTORIOARE RELIGIOASE                                           159 

 
 

Sarea nu suferă pământul în ea.  
 

 

    Cercetând ocnele de sare 
de la Ocna Sibiului, am văzut 
un lucru interesant. 
    Bolovanii de sare scoşi din 
adâncul pământului erau plini 
de straturi de pământ ce se 
scutura mereu de pe ei. 
- Ce înseamnă acest pământ 
ce iese din sare? – l-am  

întrebat pe ocnaşul care mă conducea prin baie (mină). 
- Asta e puterea sării – mi-a răspuns ocnaşul. Sarea nu suferă 
pământul; se curăţă de el, îl scoate afară din ea… 
  Aşa e şi cu creştinul cel adevărat, despre care a zis 
Mântuitorul că e o ,,sare a pământului” (Matei 5, 13). 
El nu suferă cele lumeşti, ci se curăţă mereu de „pământul” ce 
a apucat în el. 

Omul duhovnicesc nu suferă cele lumeşti, le alungă, se 
curăţă de ele cu „puterea” ce o are de la Duhul Sfânt. 
Un creştin ce suferă păcatul şi lumeştile plăceri este o „sare ce 
şi-a pierdut puterea” (Marcu 9, 50). 
 
Devotamentul apostolilor şi chemarea creștinilor de a fi 
sarea pământului şi lumina lumii.                                                                           
 
  Sminteală făcută de acei clerici nevrednici din zilele 
noastre:   „Din păcate, mulţi vin la preoţie fără râvnă şi se 
manifestă ca nişte funcţionari reci, fără frică de Dumnezeu şi 
fără conştiinţa misiunii lor”  
  Hristos cere de la credincioşi să fie sarea şi lumina 
oamenilor. Este o misiune înalta şi în acelaşi timp grea, care 
presupune o lupta personală şi duhovnicească continuă. 

Sarea, aşa cum ştim cu toţii, împiedică distrugerea şi 
descompunerea multor lucruri folositoare pentru viaţa 
oamenilor. Într-un mod asemănător, şi creştinii, prin puterea 
lor morală şi prin viaţă consecventă în bine, îi împiedică pe cei 
nedrepţi, pe cei iubitori de plăceri, de slavă, şi pe cei neruşinaţi 
să strice societatea şi să o devalorizeze. Însă este nevoie să fim 
atenţi în mod deosebit, pentru că fără putere morală şi viaţă 
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virtuoasă creştinii nu pot obţine nimic important. Dimpotrivă, ei 
devin batjocura oamenilor lumeşti.(Sursa) 
 
Preţul bancnotei.  
 
Un om slab de credinţă îl tot bătea la cap pe un credincios, 
spunând că el nu poate crede cum pâinea şi vinul se prefac – 
prin Taina Împărtăşirii – în Trupul şi Sângele Domnului. 
 

 

 
 

 

     Atunci credinciosul îi zice: 
- Te rog, aprinde un chibrit! 
- Iată, l-am aprins. 
Apoi, credinciosul scoase din 
buzunar o hârtie (o bancnotă) 
de un milion şi i-o întinse, 
zicându-i: 
- Te rog, aprinde acum hârtia 
aceasta! 
- Cum? Să aprind o hârtie de 
un milion?… Asta nu se poate! 
Hârtia asta e o hârtie de mare 
preţ!… 
- Ei, vezi, dragul meu? – zise 
credinciosul. Hârtia aceasta 
este o hârtie ca orice hârtie; 
nu valorează în sine nici doi 
bani; tu însă crezi în preţul ce-
i scris pe ea, dar nu vrei să 
crezi în preţul cel nepreţuit ce-
l au pâinea şi vinul din 
Sfânta Cuminecătură. 
Şi acolo este o simplă pâine şi 
un simplu vin, dar ele capătă, 
prin Taina Sfintei Împărtăşiri, 

un preţ nepreţuit, iar acest preţ „l-a scris” pe ele însuşi Domnul 
şi  Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când a binecuvântat pâinea 
şi vinul, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu!… Beţi 
dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu!.. .Aceasta să faceţi 
spre amintirea Mea!” (Luca 22, 19-20). 
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Potrivit răspuns! Cu adevărat, cred oamenii în atâtea şi atâtea 
lucruri lumeşti, dar, în cele sufleteşti, diavolul îi îndeamnă să se 
îndoiască şi să nu creadă. 
 
Ospăţul lui Vlad Ţepeş.  
 

Lui Vlad Ţepeş, domn al Munteniei, i se dusese vestea 
pentru cruzimile lui. 

Odată, Vlad Ţepeş a strâns la curtea lui pe toţi cerşetorii 
din ţară. Şi le-a dat un ospăţ plin de toate bunătăţile. O zi şi o 
noapte a ţinut veselia acestui ospăţ. Au mâncat, au băut şi-au 
petrecut cerşetorii ca niciodată în viaţa lor. 

Dar, pe urmă, ce s-a întâmplat? Un lucru groaznic. Vlad 
Ţepeş i-a strâns pe toţi într-o şură mare şi le-a dat foc. A fost 
un ospăţ scump, pe care cerşetorii l-au plătit, la sfârşit, cu 
viaţa lor. 
 

 

    Aşa e, dragii mei, şi lumea 
asta cu desfătările ei, cu 
„ospăţul” ei. „A mea este 
lumea!” zicea diavolul către 
Iisus, în pustie (Matei 4, 8). 
Şi cu lumea aceasta îi cheamă 
diavolul pe oameni la ospăţul 
desfătărilor. îi cheamă cu  

parola: „Suflete, bea, mănâncă şi te veseleşte” (Luca 12, 19). 
Iar oamenii ascultă glasul lui satan şi se strâng grămadă ca oile 
la „ospăţul” său. 

Dar vai, amarnic vor plăti pe urmă acest „ospăţ”! Ca şi 
cerşetorii lui Vlad Ţepeş, vor fi poftiţi după aceea în focul 
iadului. Diavolul care i-a ospătat îi va pofti pe urmă în focul cel 
de veci. 
 
Porumbeii din Veneţia  
 
Veneţia este oraşul porumbeilor. 

Cei mai mulţi se află în jurul marii biserici din piaţa San 
Marco. Şi, lucru interesant: de câte ori sună de amiază clopotul 
cel mare al bisericii, porumbeii se strâng cu miile de prin oraş 
în turlele bisericii.  
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- Uite ce lucru minunat! – a exclamat un străin. 
La chemarea clopotului, porumbeii se strâng la biserică, de 
parcă ar fi nişte creştini evlavioşi. 

Ei ascultă chemarea clopotelor mai mult decât oamenii. 
- Stai! Stai! – a răspuns un localnic. 

Strângerea porumbeilor când trage clopotul de amiază 
are un alt tâlc: 

Atunci li se dă porumbeilor de mâncare. 
 

 

     Ei se strâng la biserică nu 
numai pentru chemarea 
clopotelor, ci şi pentru că ştiu 
că atunci li se dă de mâncare. 
Ne plângem mereu că s-au 
golit bisericile… că răsună 
clopotele în zadar… 
      Vor fi ele multe pricini 
pentru acest lucru. 

 
   Desigur că s-a stricat şi poporul, dar, desigur, o pricină e 
şi aceea că, în multe locuri, pe lângă chemarea clopotelor, 
„porumbeilor” nu li se dă şi hrană duhovnicească; nu se predică 
cu putere Cuvântul lui Dumnezeu. 

Oriunde glasul clopotelor cheamă pe oameni spre a li se 
da mâncare duhovnicească,bisericile sunt pline. 
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Paratrăsnetul Golgotei  
 

 
 

 
 

 

   Pe aici, pe la oraşe, clădirile 
mai scumpe sunt apărate 
contra fulgerelor şi trăsnetelor 
cereşti cu aşa-numitul 
paratrăsnet. 
Acest paratrăsnet e un sul de 
metal (cu vârful aurit). El se 
aşază pe vârful caselor, iar cu 
pământul se leagă printr-o 
sârmă. 
     Pe timp de furtună, acest 
paratrăsnet – prin anumite 
legi fizice – are puterea să 
descarce electricitatea din 
văzduhul înfuriat. El „prinde” 
în sârma sa trăsnetul şi îl 
conduce în pământ, apărând 
în acest chip clădirea de sub 
el. Ce minunată icoană a 
Golgotei este şi acest 
paratrăsnet! Dreptatea lui 
Dumnezeu nu poate suferi 
păcatul. 

Păcatul trebuie pedepsit în virtutea paragrafului de lege: 
„plata păcatului este moartea” (Romani 6, 23). 
Cerul de sus este veşnic acoperit de furtuna urgiei lui 
Dumnezeu, pentru păcatele noastre. Tunetele şi fulgerele 
mâniei lui Dumnezeu ne ameninţă neîncetat. 
În această cumplită furtună sufletească, avem însă şi noi un 
minunat „paratrăsnet” sufletesc;avem Crucea şi Jertfa Golgotei. 
Acest „paratrăsnet” prinde fulgerele urgiei cereşti pentru 
păcatele noastre, le ia asupră-şi,scăpându-ne de lovitura şi 
uciderea lor. Pe timpul răstignirii Mântuitorului, s-a făcut o 
furtună mare. Această furtună era urgia şi mânia cerului pentru 
păcatele noastre. Ea s-a descărcat în Jertfa cea scumpă a 
Scumpului nostru Mântuitor. Această furtună stăruie şi azi 
deasupra sufletelor noastre. De ea ne poate scăpa numai Jertfa 
Crucii. Crucea din vârful Golgotei este un uriaş „paratrăsnet” 
sufletesc, ce ne scapă din moarte şi pieire sufletească. 
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Paratrăsnetul este un aparat scump; în vârful lui trebuie şi aur. 
  Golgota este un „paratrăsnet” mai ieftin. El stă la 
îndemâna tuturor gratis. Domnul Iisus ne-a răscumpărat şi ne 
răscumpără nu cu preţ de aur şi argint, ci cu Sângele Lui, iar 
acest dar ni se dă gratuit. „Căci ştiţi că nu cu argint sau cu aur 
aţi fost răscumpăraţi, ci cu Sângele scump al lui Hristos (I 
Petru 1, 18-20). Câţi însă primesc acest dar? Ferice de cei ce-l 
primesc! 
 
„M-a întors la Domnul o… muscă!”  
 

Istoria trezirii şi mântuirii sufleteşti e plină cu tot felul de 
întâmplări minunate. 
 

 

    Un întors la Domnul din 
Anglia spunea în gura mare că 
pe el l-a întors din calea 
pierzării o muscă. 
– Cum aşa? 
– Iată cum! – răspundea el 
întrebărilor:  
     Eu eram un mare iubitor 
de muzică, dar, în schimb, 
uram Cuvântul lui Dumnezeu 
şi lucrurile sufleteşti. 

Odată, am mers la biserică, dar nu să ascult slujba şi 
predica, ci să ascult corul şi orga (auzisem că ar cânta 
minunat). 
  Le-am ascultat cu plăcere, de mai multe ori, însă, la 
predică, mă aşezam în bancă şi îmi înfundam urechile cu 
degetele, să n-aud Cuvântul lui Dumnezeu. 

Dar într-o duminică, cum stam aşa, cu urechile astupate, 
veni o muscă, se aşeză pe nasul meu şi fusei silit să destup 
urechile ca să alung musca. Tocmai în clipa aceea, preotul 
rostea cuvintele: “Cine are urechi de auzit să audă!…” 

Aceste cuvinte mi-au străpuns inima. Am văzut că 
întâmplarea aceasta este un semn al Cerului de Sus. Am 
început să citesc Scriptura şi să mă ocup cu cele sufleteşti şi azi 
mulţumesc lui Dumnezeu că am scăpat de orbia şi surzenia cea 
sufletească. 
         Şi iată, aşa, pe mine m-a întors la Domnul o…muscă!  
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D. - CÂTEVA CERINȚE ALE CREDINȚEI 
 
Ascultarea în Biserică 
 

La o biserică slujeau doi preoţi, cu multă râvnă. 
În fiecare duminică se predica bine Cuvântul lui Dumnezeu. 
Unul dintre preoţi, voind în predica lui să facă legătură cu 
predica celuilalt preot din duminica trecută, îl întrebă pe crâsnic 
(paracliser) despre ce a vorbit părintele în duminica trecută. 
 

 
 

 

    „Să mă iertaţi, – răspunse 
crâsnicul – dar eu eram atunci 
încurcat cu cădelniţa, căci se 
stinseseră cărbunii din ea şi 
nu-mi aduc aminte… Voi 
întreba însă pe cantor.” 
Dar cantorul nu-şi aducea nici 
el aminte, pentru că pe 
vremea predicii căutase prin 
Tipic glasul şi rânduiala 
duminicii viitoare. 
Crâsnicul îl întrebă pe epitrop, 
dar nici epitropul nu-şi aducea 
aminte, pentru că pe timpul 
predicii îşi făcuse socoteala 
banilor strânşi cu tasul. 

 
  Disperat, crâsnicul se suie sus la cor, la domnul 
învăţător, dar nici aici nu se ferici. Pe timpul predicii, domnul 
învăţător ieşise afară „să tragă o ţigară”. 
Bietul crâsnic, ce era să facă?! Să se întoarcă la părintele fără 
nici un răspuns? Ar fi fost prea-prea ca o biserică întreagă să 
nu ştie ce a predicat părintele în duminica trecută. 

Se gândi una bună şi, ivindu-se pe uşa altarului, zise 
încet, şoptind: „Părinte, am aflat: în duminica trecută, părintele 
celălalt a vorbit… despre Dumnezeu!” 

O întâmplare de râs ar fi aceasta, dacă n-ar fi în ea un 
dureros adevăr. 

În câte biserici se rosteşte Cuvântul lui Dumnezeu cu foc 
şi înţelegere – şi câţi îl ascultă cu folos şi înţelegere? 
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Câinele Domnului  
 

 

      Necazul – întristarea, 
suferinţa – este câinele cel 
negru al lui Dumnezeu, care 
stă de pază lângă turma oilor 
Sale. Când atare oaie iese din 
turmă, Dumnezeu trimite 
câinele s-o întoarcă înapoi. Cu 
cât oaia este mai îndărătnică 
şi neascultătoare, cu atât este 
şi câinele mai rău şi supărător. 
De cumva acest câine este 
lângă cineva dintre noi, o, nu 
vă luaţi la harţă cu el, ci 
alergaţi înapoi la turmă. Orice 
împotrivire contra lui e 
zadarnică şi nu foloseşte la 
nimic. În zadar umblaţi să-l 
loviţi şi să scăpaţi de el. Veţi  

putea scăpa de el numai întorcându-vă înapoi la turmă. 
Va veni o vreme când veţi mulţumi lui Dumnezeu că v-a 

supărat acest câine rău. 
 
De ce le merge bine  celor răi?  
 
  De ce le merge bine celor răi?… De ce încercările şi 
necazurile îi izbesc, de regulă, tocmai pe cei care Îl caută pe 
Domnul şi mântuirea?… De ce sunt parcă mai feriţi de încercări 
cei care trăiesc în nepăsare de cele sufleteşti şi se tăvălesc în 
toate patimile şi păcatele?… 
  Iată o întrebare care ispiteşte. Dar nu e greu de 
dezlegat. Vom folosi o asemănare. 
  Când cineva e bolnav, doctorul nu cruţă medicamentele, 
oricât de amare ar fi. Şi, pe lângă aceasta, se dau bolnavului şi 
fel de fel de oprelişti de mâncăruri şi băuturi (aşa-numita 
„dietă‟). Şi bolnavul nu se supără, căci e vorba de viaţa şi 
sănătatea lui. 
     În chipul acesta sunt cei credincioşi, pe care Doctorul cel 
Ceresc îi apără de boala păcatului, de boala pieirii sufleteşti, 
prin „medicamente‟ şi „oprelişti‟; prin fel de fel de necazuri şi 
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încercări. Dar sunt şi altfel de bolnavi, care nu mai pot fi 
salvaţi. Pe aceştia medicul nu-i mai supără cu medicamentele şi 
opreliştile. 
 

 
 

 

     Ci face ceea ce se vede în 
chipul de mai sus. Se apleacă 
spre cei ai casei şi le şopteşte: 
„Bolnavul e pierdut!… Nu-l mai 
chinuiţi cu medicamente şi 
diete… Daţi-i să mănânce şi să 
bea tot ce pofteşte, căci şi aşa 
e pierdut!“. 
În chipul acesta, sunt cei 
necredincioşi, cărora „le merge 
bine“. Dar «binele» lor e 
şoapta medicului: „Lăsa-ţi-l să 
mănânce tot ce-i pofteşte 
inima, căci şi aşa e pierdut!… 
Lăsaţi-l să guste din toate 
plăcerile lumii, căci şi aşa 
mântuirea lui e pierdută!“ 
Să ne ferească Bunul 
Dumnezeu de un astfel de 
«bine»! Cea mai mare 
nenorocire pentru un om 
pământean este când se 
tăvăleşte în păcate şi „îi merge 
bine″; când Dumnezeirea nu 
Se mai ocupă de el; când 
Doctorul cel Ceresc îl lasă „să 
bea şi să mănânce″ tot ce-i 
pofteşte inima. 

 
Cum predica un orb din naştere?  
 

Un orb cerşea într-un colţ de stradă. Mai mulţi trecători 
începură a-l compătimi că nu vedea lumea şi lumina. 
– O, nu mă compătimiţi pe mine, răspunse orbul, voi sunteţi 
mai de compătimit decât mine! 

– Cum aşa? întrebară trecătorii miraţi, strângându-se 
grămadă în jurul lui. 
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– Apoi, dragii mei, începu orbul, eu ascult ce vorbesc cei 
care trec pe lângă mine şi aud vorbe ca acestea: „Uite ce 
frumoasă-i aceea şi aceea!… Uite, tu, soro, ce urâtă-i aceea şi 
aceea, parcă-i mama pădurii!… Uite cât de rău îi stă pălăria!… 
Uite la nerodul acela şi acela!… Uite la neroada aceea şi 
aceea!…Uite pe acela şi acela cum mi-l scoate Iuda în drum!‟. 
Şi aşa mai departe, ascult eu despre ce văd oamenii cu ochii 
lor. Auzind aceste vorbe mă înfior şi mă întreb: oare pentru 
asta le-a dat Bunul Dumnezeu vederea ochilor? Oare o astfel 
de vedere nu-i ea o orbie sufletească mai grozavă decât orbia 
mea cea trupească? 
 

 

     Voi sunteţi, dragii mei, mai 
de compătimit decât mine, 
pentru că voi vă mânjiţi şi vă 
murdăriţi neîncetat ochii cu fel 
de fel de privelişti păcătoase, 
pe când eu îmi păstrez 
vederea ochilor curată până în 
clipa în care Îl voi vedea pe 
Scumpul meu Mântuitor 

 
Eu nu văd nimic până în clipa în care Îl voi vedea pe 

Domnul. Eu îmi cruţ vederea pentru El. 
Trecătorii rămaseră ruşinaţi. Orbul le-a spus un adevăr 

usturător; un adevăr ce trebuie să usture şi pe mulţi, mulţi 
dintre creştinii de azi care îşi murdăresc ochii cu fel de fel de 
privelişti păcătoase. 
 
Tribunalul din noi: Conştiinţa  
 

În fiecare din noi este un Tribunal ceresc; un Tribunal 
care ne judecă toate faptele şi gândurile noastre. Un Tribunal 
care ne laudă pentru cele bune şi ne mustră aspru pentru cele 
rele. Acest Tribunal se cheamă: Conştiinţa. 
  Acesta e Tribunalul care l-a judecat pe ucigaşul Cain, 
făcându-l fugar prin lume. 

Acest Tribunal nu iartă. El ne judecă fără cruţare, după 
dreptate. Când am făcut păcatul, el ne pune îndată în faţă 
sentinţa şi mustrarea pentru păcat. Şi ne-o arată mereu. Nu ne 
mai slăbeşte cu ea. Ne persecută, aşa-zicând. 
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     Un pictor credincios s-a 
gândit mult cum ar putea 
zugrăvi conştiinţa printr-o 
icoană. Şi, pe urmă, a făcut o 
icoană minunată. A zugrăvit 
conştiinţa în chipul unui cal, 
urmărit de un lup grozav. 
Bietul cal fuge îngrozit. Îşi 
încordează toate puterile să 
scape prin fugă. Dar totul e în 
zadar. Moartea se ţine în urma 
lui. Nu mai e nici o scăpare. 
De aceea, a scris pe cal 
cuvintele: „totul e în zadar”. 
     Aşa e şi conştiinţa.  
Ea urmăreşte păcatul şi pe 
păcătos cu o înverşunare de 
lup sălbatic; cu un strigăt 
fioros de moarte. 
Şi, după ce am păcătuit, orice 
am face, nu putem scăpa. El 
se ţine după noi. 
Glasul conştiinţei, strigarea 
conştiinţei, cu nimic în lume 
nu se poate înăbuşi. 
Un ucigaş s-a prezentat de 
bunăvoie la temniţă, după 
cinci ani de la omor. De ce? 

Pentru că de cinci ani îl urmărea mereu „lupul” cel grozav 
şi nicăieri nu afla scăpare. A fugit în temniţă, dar şi aici spunea 
că temniţa „e prea uşoară” pentru fapta lui. „Lupul” îl urmărea 
şi aici. 

Grozav tribunal este conştiinţa! Cu nimic din lume nu 
putem scăpa de mustrarea şi pedeapsa lui. Este însă ceva din 
cer care ne scapă: Crucea şi Jertfa Scumpului nostru Mântuitor. 
Plângându-ne cu amar păcatul la picioarele Crucii, acesta e 
singurul loc unde „lupul” conştiinţei nu ne mai poate urmări. În 
acest loc a scăpat Petru - Apostolul când a plâns cu amar, după 
ce se lepădase de Domnul. 

În acest loc binecuvântat să scăpăm şi noi! 
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„Aceasta am făcut Eu pentru tine! Dar tu ce faci pentru 
Mine?”  
 

 

        Istoria păstrează 
următoarea întâmplare: 
La anul 1819, un tânăr boier 
din Germania făcea o excursie 
de plăcere prin munţi. La o 
răscruce de drum, văzu o rugă 
cu chipul lui Iisus Cel 
Răstignit. Crucea avea de jur-
împrejur următoarea 
scrisoare: 
„Aceasta am făcut eu pentru 
tine! Dar tu ce faci pentru 
mine?” 
      Icoana şi întrebarea ei îi 
străpunseră inima, îi 
schimbară viaţa şi tânărul cel 
iubitor de plăceri deveni un 
vestitor al Domnului. 

Mai târziu, acest întors la Domnul scrise şi el întrebarea 
de mai sus pe o rugă din apropierea unei cârciumi. Peste un an, 
cârciumarul era şi el un întors la Domnul. Întrebarea îi 
străpunsese inima. Încuiase cârciuma şi, dintr-un vestitor al 
diavolului, se făcuse un vestitor al Domnului. 

Fratele meu! Lasă întrebarea de mai sus să sape şi în 
inima ta! Ce răspuns ai tu faţă de această întrebare? Ce faci tu 
pentru Cel ce a suferit şi a murit pentru tine? 
 
Îşi fac prohodul, trăind…  
 

Într-o veche mănăstire din Potsdamo, ţara Lituaniei, se 
păstrează până în ziua de azi un vechi obicei. 
Sunt în această mănăstire vreo patruzeci de călugări; între ei 
se află totdeauna şi câţiva aşa-numiţi „morţi”. 

După anumiţi ani de călugărie şi anumite cerinţe, fiecare 
călugăr din această mănăstire are dreptul să-şi facă 
„îngropăciunea” şi să fie considerat ca un fel de „mort”. 
Pentru ziua aceea, călugărul îşi pregăteşte groapa în zidurile 
mănăstirii şi îşi face sicriul. 
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     Face toate pregătirile de 
„îngropăciune”. 
Se strâng apoi călugării şi 
începe prohodul. 
„Mortul” stă îngenuncheat în 
rugăciune, în faţa sicriului său. 
  I se face prohodul după toată 
rânduiala, ca la orice mort. 
     Din clipa aceea, călugărul 
respectiv e considerat ca 
„mort”. 
   Nu mai rosteşte nici o vorbă. 
Nu mai vorbeşte cu nimeni 
decât, în taină, cu Dumnezeu, 
prin rugăciune. 
     Cu ceilalţi călugări se 
întâlneşte numai în timpul 
slujbelor. 
    Pe haina cea neagră i se 
coase o cruce albă, în semnul 
că e „mort”. 
      Iar când, la timpul său, 
soseşte vremea ca „mortul” să 
moară cu adevărat, nu i se 
mai face nici o slujbă. 

E aşezat în sicriu şi pus în mormântul ce l-a aşteptat. 
Prin această „îngropăciune”, călugării de la Potsdamo vor să 
spună, într-un chip şi mai vădit, că ei sunt morţi faţă de lume. 
Obiceiul de la mănăstirea din Lituania are un adânc înţeles 
sufletesc şi pentru noi. „Îngropăciunea” de acolo trebuie să se 
petreacă şi în viaţa noastră.  Fireşte, în înţeles duhovnicesc. 
Un creştin adevărat trebuie să fie un mort faţă de lume; trebuie 
să moară faţă de lume, faţă de desfătările şi păcatele ei. 

Cuvântul lui Dumnezeu spune apriat (limpede, clar, 
lămurit, precis) acest lucru, prin gura dumnezeiescului Apostol 
Pavel: „Socotiţi-vă, aşadar, morţi faţă de păcat şi vii pentru 
Dumnezeu, în Iisus Hristos, Domnul nostru!” (Romani 6, 11). 

„Îngropăciunea” de la mănăstirea din Lituania să o luăm 
pe sufletul nostru, în special noi, ostaşii Domnului. 

Intrarea în Oaste şi legământul Oastei trebuie să fie şi 
pentru noi o astfel de „îngropăciune” duhovnicească. 
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Un ostaş adevărat e numai acela care a murit şi moare 
mereu faţă de lume şi păcat. 

În ziua legământului, fiecare ostaş trebuie să audă cu 
urechile cele duhovniceşti cântându-i-se prohodul muririi lui 
faţă de lume; şi să trăiască mai departe, până la sfârşit, ca un 
mort faţă de lume, ca un mort faţă de desfătările ei, faţă de 
chemările ei, faţă de ispitele ei, faţă de batjocurile şi hulele ei. 
 

 
 

Sf. Daniil Sihastrul 

  „ - Pustnicia sau sihăstria 
este viaţă celui ce s-a retras 
din legătură cu oamenii, 
pentru a se desăvârşi în 
continuă cugetare cu 
Dumnezeu, prin post, 
rugăciune şi contemplaţie. 
Sunt mari astfel de naturi şi 
capacităţi mistice, care 
posedă acest sublim 
simţământ al chemării harice. 
Unii au putere numai să 
dorească această situaţie, 
dar nu să o şi împlinească. 
De aceea, se şi impune multă 
auto-cercetare şi ajutor din 
partea conducerii 
duhovniceşti, pentru a 
verifică pe cei ce ar paşi pe o 
astfel de cale.  

Ea se poate împlini în două feluri: fie retragerea într-o chilie 
ferită a mănăstirii, fie că se îndepărtează într-o pădure departe 
de oameni, după sfaturile date de Cuviosul Ioan Scărarul şi 
Isaac Şirul‟ (V. Monahismul). 
 

"Fără pasiune, nu te poți realiza nici ca cerșetor. 
Să nu lăsăm nicio zi fără să facem ceva frumos! 
Să facem și din credință pasiune, pentru Creator! 
Doamne – Dumnezeule, dă-ne pasiune cu folos!" 

 

      MI 
 
 



ISTORIOARE RELIGIOASE                                           173 

 
 

E.- PILDE PENTRU NEVOIA DE CREDINȚ� 
 
„Romanus sum!” = „Eu sunt roman!”  
 

 

     Pe timpul împărăţiei 
romanilor, cuvintele „Romanus 
sum!” („Eu sunt roman!”) erau 
cuvinte de mare preţ, 
cunoscute şi respectate într-o 
lume întreagă.  
Un cetăţean roman, oriunde ar 
fi fost în uriaşa împărăţie 
romană, avea drepturi şi  

puteri deosebite. 
Era destul să zică cineva: „Civis Romanus sum!” („Eu 

sunt un cetăţean roman!”), pentru ca toată lumea să se dea la 
o parte şi să scape de orice asuprire sau nedreptate.  
Chiar şi Apostolul Pavel s-a folosit de acest drept, când a cerut 
să fie dus la Roma şi judecat după legile romane (cf. Fapt. Ap. 
16, 37). 

Ce bine ar fi dacă şi creştinii ar avea această parolă: 
„Cristianus sum!” („Eu sunt un creştin!”).  Şi ce bine ar fi dacă 
această parolă ar avea putere, cum era la romani… dacă în faţa 
tuturor încercărilor şi ispitelor ce vin de la diavol şi de la lume, 
creştinul s-ar apăra cu parola: „Eu sunt un creştin!”, „Eu sunt 
un cetăţean al împărăţiei cereşti!”… Câţi sunt însă de aceştia? 
Câţi? 

Să ne fie de învăţătură şi nouă, ostaşilor Domnului, 
această istorioară. 

În faţa tuturor încercărilor şi ispitelor, noi să ne apărăm 
zicând: „Eu sunt un ostaş al Domnului!” 

În aceste cuvinte trebuie să fie o putere cu care să 
biruim lumea şi iadul. 
 

"Lumina credinței aduce în oameni conștiinciozitate, 
Iar întunericul necredinței e sursă de inconsecvență. 
Să ne rugăm la Dumnezeu să ni le îndrepte pe toate 
Greșelile noastre, să ne dea conștiință cu consecvență!" 

 
       MI 
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O carte despre soare  
 

 

   Despre un învăţat se spune 
că s-a apucat odată să scrie o 
carte despre soare. Spre acest 
scop, a strâns o grămadă de 
cărţi mari şi groase şi le studia 
nopţile la lumina unei lămpi. 
– Ce faci, dragă, îi zise un 
prieten aflându-l în acest 
studiu, te-ai apucat să studiezi 
soarele noaptea, la lumina  

unei lămpi? 
  Lucrul acesta se poate face, dragul meu, numai ziua, 
privind soarele şi binefacerile lui. 

Cam aşa stăm şi cu întrebarea despre ce este Biblia.  
Cărţi întregi de-am scrie noi despre Biblie şi cărţi întregi  

de ar citi cineva despre ce este Biblia, nu va putea afla acest 
lucru, până nu va gusta din binefacerile ei. 
  Vreţi să aflaţi ce este Biblia? Gustaţi din izvoarele 
darurilor ei! Gustaţi şi vedeţi că ea este Cartea lui Dumnezeu. 
 
Creştini cu numele  
 

 
 

 

    Un ofiţer povestea: 
„Eram la un regiment cu 
recruţi ce veniseră numai de 
câteva zile. 
     Într-o dimineaţă, mă 
gândesc să aleg pe cei care 
cunosc ceva meserie. 
Îmi aşez soldaţii şi încep cu cei 
ce se pricep la rotărit. 
- Rotarii să păşească înainte! – 
strig eu. 
   Câţiva feciori păşesc înainte. 
Îl întreb pe cel dintâi: 
- Dar tu, băiete, unde ai 
învăţat rotăritul? 
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- Să trăiţi, domnule căpitan, eu nu-s rotar…mă cheamă numai 
Ion Rotariu, dar de când sunt n-am lucrat la roţi.” 

Ofiţerul făcea haz de această întâmplare. 
Eu însă văd în ea un tâlc creştinesc. 

Şi pe cei mai mulţi oameni de azi îi cheamă numai 
„creştini”, dar pentru Hristos şi sufletul lor lucrează tot atât de 
mult cât spunea „Rotariul” din militărie că a lucrat la roţi. 
 Poartă creştinii nume frumoase de sfinţi, dar faptele lor sunt 
urâte fapte de păgâni. Creştini cu numele, păgâni cu faptele.  
 
Păstorul şi ursul  
 

 

   Un păstor, care-şi pierduse 
viţelul cel mai frumos, se ruga 
zicând: „Doamne Dumnezeule, 
arată-mi pe hoţul viţelului meu 
şi duminică la biserică, îţi voi 
aduce jertfă o lumânare din 
cele mari!” 
Abia rosti această rugăciune 
şi, deodată, apăru hoţul din  

 
pădure: un urs mare şi înfiorător. 

 „Atotputernice Dumnezeule, – se ruga păstorul luând-o 
la fugă, scapă-mă de  acest hoţ şi-ţi voi aduce duminică zece 
lumânări din cele mari!” Să cerem în rugăciunile noastre, „mai 
ales, cele bune şi de folos sufletelor noastre”, căci altfel de 
cereri, dacă nu băgăm bine de seamă, pot fi spre răul nostru, 
împlinindu-se cuvintele Scripturii: „nu ştiţi ce cereţi”(din pildele 
Episcopului Grigorie) 
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Diavolul e de vină?  
 

 

     Un sfătos de necredincios 
crezu odată că l-a prins pe un 
credincios, punându-i 
următoarea întrebare: 
- Dacă diavolul l-a înşelat pe 
Adam şi el ne înşală şi pe noi 
să păcătuim, apoi el, diavolul, 
trebuie pedepsit, căci nu 
suntem noi de vină, ci el. 

- Foarte bine, – răspunse credinciosul – dar dacă eu voi zice 
către dumneata: „Du-te omule şi fură, bate, omoară 
etc.” şi dumneata vei face ceea ce te sfătuiesc eu, oare ce se 
va întâmpla? 
- Păi, mă vor înhăţa jandarmii şi legea. 
- Nu se poate, căci doar eu te-am sfătuit. 
- Da, dar legea nu vrea să ştie de aşa ceva. 
- Apoi, vezi, dragul meu? Aşa e şi cu ispitele şi înşelăciunile 
diavolului. 

El ne sfătuieşte numai să facem răul, dar stă în voia 
noastră să îl facem ori ba. 

De-l facem, suntem răspunzători şi ne vom primi pe 
drept pedeapsa cerească. 
 
O fetiţă a făcut de ruşine pe învăţaţi (!) 
 

O ceată de învăţaţi s-a strâns odată la o dispută despre 
Dumnezeire. Unii spuneau una; alţii, alta şi nu se puteau 
înţelege asupra întrebării lor dacă este Dumnezeu şi cum ar fi 
Dumnezeu? Unul dintre ei zicea: 
– Nu este Dumnezeu; copilul când se naşte n-are credinţă; 
numai părinţii i-o apasă cu de-a sila în ceara inimii sale. 

Atunci un altul zise: 
– Să aducem aici un copil şi să vedem cum i s-a tipărit credinţa 
în ceara inimii. 

Aduseră o fetiţă şi o întrebară ce ştie ea despre 
Dumnezeu şi cum şi-L închipuie ea pe Dumnezeu? Atunci fetiţa, 
desfăcându-şi pieptul, astfel grăi: 
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   – Eu cred că bunul 
Dumnezeu este atât de mare, 
încât nu-L pot cuprinde cerul 
şi pământul, dar, pe de altă 
parte, este atât de mic, încât 
încape aici, în inimioara mea… 
Învăţaţii rămaseră ruşinaţi de 
acest minunat răspuns şi 
pricepură şi ei că Dumnezeu 
nu se poate afla prin ocoşeli  

omeneşti, ci numai prin credinţă. 
 
„Ai încercat şi cu cărbunii cei aprinşi?”  
 

O femeie se plângea preotului duhovnic că nu poate 
domoli nicicum vrăjmăşia unei vecine. A încercat – zicea ea – 
cu multe cele, dar în zadar. 
 

 

    - Cu cărbunii cei aprinşi ai 
încercat? o întrebă preotul. 
- Până la cărbuni încă n-am 
ajuns. Am încercat numai cu 
nişte apă fierbinte. 
- Stai, că nu ne înţelegem 
bine! grăi preotul. Eu nu 
înţeleg să opăreşti pe vecina 
ta sau să-i dai foc, ci, uite,este 
vorba despre cărbunii cei 
aprinşi  

despre care Sf. Apostol Pavel scrie:„Preaiubiţilor! Nu întoarceţi 
nimănui rău pentru rău. 
Dimpotrivă, dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să 
mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea! Căci dacă vei face 
astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui” (Romani 12, 
17-21). 
  Ia încearcă şi cu „cărbunii” aceştia şi o să vezi că vei 
avea izbândă! 

Fratele meu! Ai încercat şi tu cu aceşti „cărbuni aprinşi”? 
Dacă nu, încearcă-i, te rog, în toate neplăcerile ce le-ai avea cu 
de-aproapele tău! 
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Corbul lui Ilie  
 

 

    Într-o casă de oameni 
săraci şi lipsiţi, un copilaş auzi 
pe bunică-sa citind în Istoria 
biblică despre corbul ce 
aducea de mâncare lui Ilie 
proorocul. 
– Bunică dragă, – zise copilul 
– să deschidem şi noi uşa, să 
ne aducă şi nouă ceva corbul! 
Bunica încerca să-l dezmintă 
pe copil, dar copilul nu şi nu, 
ci să se deschidă uşa. 
Bunica îi făcu pe voie şi 
deschise uşa, cu toate că era 
iarnă şi frig. Tocmai atunci 
trecea pe acolo părintele 
locului. Se miră văzând uşa 
deschisă şi întrebă asupra  

acestui fapt. Bunica îi spuse cum stă lucrul. 
– Vedeţi cum lucrează credinţa în Dumnezeu? – zise preotul. Eu 
tocmai acum mergeam să împart din lada bisericii nişte 
ajutoare celor săraci şi lipsiţi. Voi începe dar de aici. Uite, 
„corbul‟ v-a adus şi vouă două sute de lei. 
  Copilul a crezut şi Dumnezeu a răspuns la credinţa lui. 
Credinţa face şi azi minuni. Dumnezeu răspunde şi azi – 
răspunde negreşit – la credinţa noastră. 

Dacă am avea credinţă tare şi vie, ne-ar sosi şi nouă câte 
un „corb‟, în toate lipsurile şi necazurile trupeşti şi sufleteşti. 

 
Reţeta medicului  
 

Când eşti bolnav şi medicul îţi prescrie un tratament, nu 
poţi citi reţeta lui. E scrisă atât de încurcat, că, oricât te-ai 
trudi, nu poţi afla ce scrie în ea. 
    De altfel, acest lucru nici nu te interesează. Nu te 
interesează reţeta, ci te interesează medicamentele din ea. 
Exact aşa sunt şi tainele încercărilor şi necazurilor ce vin peste 
noi. Ele sunt o reţetă a Domnului, a Doctorului nostru Cel Mare. 
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    Oricât ne-am trudi să 
„citim“ această reţetă, noi n-o 
putem citi.  Şi nici nu ni-i de 
trebuinţă s-o „citim“. Pentru 
noi este necesar numai 
medicamentul din ea. 

Taina încercărilor este o 
reţetă a Domnului, care ni se 
dă pentru mântuirea şi 
tămăduirea sufletelor noastre. 

  Cât de încurcată este reţeta de mai sus! Eu mă gândesc 
că aşa o „reţetă‟ avem acum şi la Oastea Domnului. Ne-a venit 
 pe neaşteptate – şi ne-am speriat întâi de ea. Dar, pe urmă, 
aflat-am că „reţeta‟ cuprinde un tratament de înviorare. Taina 
„reţetei‟ a înviorat din nou fronturile Oastei. 
 
Păţania unui medic 
  

 

Un doctor s-a adresat 
odată, aşa cam în batjocură, 
unui preot, cu următoarele 
vorbe: 

- Sfinţia ta te numeşti 
păstor de suflete; spune-mi, 
te rog, ai văzut vreodată un 
suflet? 

 
- Nu, răspunse preotul! 
- Dar de auzit, l-ai auzit? 
- Nu! 
- Dar de gustat, l-ai gustat? 
- Nu! 
- Atunci, poate că l-ai mirosit? 
- Nici aceasta! 
- Nici nu l-ai simţit? 
- Ba da, l-am simţit! răspunse preotul. 
- Va să zică, încheie doctorul cu un aer de învingător, din 

cele cinci simţuri ce le ai, patru vorbesc contra sufletului şi 
numai unul pentru suflet! Şi dumneata încă tot mai crezi că 
este suflet? Atunci preotul îl întrebă pe doctor aşa:  
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- Dumneata eşti medic? 
- Da! 
- Spune-mi, ai văzut dumneata vreodată o durere? 
- Nu! 
- Dar de auzit, ai auzit-o? 
- Nu! 
- Dar de gustat, ai gustat-o? 
- Nu! 
- Atunci, poate ai mirosit-o? 
- Nici aceasta! 
- Nici n-ai simţit-o? 
- Ba da, am simţit-o! 
– Iată dar, zise preotul, din cele cinci simţuri ce le ai, patru 
vorbesc contra durerii şi numai unul pentru ea. Şi dumneata tot 
mai crezi că este durere? 
  Doctorul înţelese lecţia şi plecă ruşinat. 
 
Vinovatul şi nevinovaţii  
 

Un ministru se prezintă odată în inspecţie la o temniţă. 
După ce inspectează bunul mers al instituţiei, trece apoi în 
revistă şi pe cei deţinuţi. Se interesează de soarta lor şi de 
păsurile lor. 
– Dumneata cum ai ajuns aici? 
– Sunt nevinovat, domnule ministru! Lucrurile stau aşa şi aşa. 
Am fost judecat pe nedrept. 
– Dar cu dumneata? 
– Şi eu, domnul ministru, tot aşa. Alţii m-au cumpănit să ajung 
aici. Sunt nevinovat! 
– Şi dumneata? 
– Tot satul ştie ca am fost omul cel mai de treabă. Numai 
întâmplător eram şi eu atunci la crâşmă. Lucrul stă aşa şi aşa. 
Eu sunt nevinovat!… 
Şi tot aşa, al patrulea deţinut, al cincilea, al şaselea, al zecelea 
etc. Numai un biet ocnaş stătea la o parte smerit şi cu capul 
plecat 
– Dar cu dumneata, ce-i? îl întreabă ministrul. 
– Eu, domnule ministru – zise robul smerit şi plângând – am 
fost un hoţ şi-un tâlhar şi sufăr după dreptate. Pentru 
blăstămăţiile mele… Sunt un ticălos şi-mi iau acum pedeapsa ce 
mi se cuvine. 
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   Atunci ministrul, întorcându-
se spre directorul temniţei, îi 
zise: 
    – Domnul director, cum ţii 
dumneata pe acest ticălos 
între drepţii ăştialalţi? Da-i 
drumul de-aici! Aici sunt 
numai oameni nevinovaţi. Şi 
locul acestui nevinovat nu este 
aici. Da-i drumul de-aici! 
Şi astfel, vinovatul fu dat afară  

din temniţă, iar „nevinovaţii”   rămăseră şi pe mai departe 
acolo… 
  Exact aşa se întâmplă şi cu creştinul care, făcând 
păcatul, îşi arată mereu „nevinovăţia” şi se apără mereu, în loc 
să-şi plângă greşeala cu amar. Face pe „avocatul‟ în loc să-şi 
plângă păcatul. 
  Toți cei ce-şi apără păcatul, în „temniţă” vor rămânea şi 
toţi cei ce-şi recunosc păcatul şi-l plâng cu amar, vor scăpa din 
temniţă şi pieirea sufletească. (din „Iisus Biruitorul” 1936). 
 
S-au temut că se vindecă 
  

Istoria păstrează o mult-grăitoare întâmplare: 
Pe la anul 1754, se făcu în Franţa o mare procesiune cu 
moaştele făcătoare de minuni ale unui sfânt. 
Mulţime mare de popor se strânse cu acest prilej. 
Venise şi o mulţime de bolnavi şi cerşetori. 
Doi ologi cerşeau la un capăt de drum. 
- Să aveţi credinţă tare! – le ziseră trecătorii. În curând vor 
trece pe aici moaştele Sfântului şi, de veţi avea credinţă,vă veţi 
tămădui. 
- Frate! – se înţeleseră atunci ologii. De noi nu va fi bine cu 
moaştele alea… S-ar putea întâmpla să ne tămăduim; şi atunci 
cine ne va mai da nouă bani?!… Va trebui să ne apucăm iarăşi 
de lucru! Hai să o ştergem de aici!… 

Şi cei doi ologi o şterseră repede din calea moaştelor, nu 
cumva să-i ajungă tămăduirea. 
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Exact aşa se întâmplă şi cu oamenii de azi. 
   Nu le trebuie oamenilor o „sănătate” care să-i despartă 
de patimile şi năravurile lor cele rele. 
 

 

    Într-un sat s-au luat 
oamenii cu huiduieli şi cu bătăi 
după doi ostaşi din Oastea 
Domnului care merseseră să le 
vestească Oastea. 
     „Auziţi, oameni buni, ce 
grăiesc nebunii ăştia! Cică 
trebuie să ne lăsăm de 
băuturi, de fumat, de petreceri  

şi alte datini în care au trăit moşii şi strămoşii noştri!…” 
 Atât de mult s-au dedat oamenii cu belşugul păcatelor, 
că nu le trebuie sănătate sufletească. 
 
Răspunsul lui Diogene 
  

 

    Diogene, vestitul filozof din 
vremea lui Alexandru Macedon, 
fu îmbiat odată cu un pahar de 
băutură. 
Diogene luă paharul şi îndată îl 
răsturnă jos. 
- De ce ai făcut, Diogene, acest 
lucru? 
- Păi, – răspunse Diogene – l-
am răsturnat eu, ca nu cumva, 
pe urmă, să mă răstoarne el pe 
mine. 

 
„ Dar pe Iisus Îl cunoşti?” 
 

Un credincios  ajunse în ceasul morţii. Cei din jurul 
patului îl întrebau pe rând: 
- Soţule dragă, mă cunoşti? Sunt soţia ta!… 
- Tată dragă, mă cunoşti? Sunt fiul tău!… 
- Socrule dragă, mă cunoşti? Sunt ginerele tău!… 
- Vere dragă, mă cunoşti? Sunt vărul tău!… 
- Vecine dragă, mă cunoşti? Sunt vecinul tău!… 
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  Dar, la toate întrebările, muribundul arăta nepăsare şi 
necunoaştere. Nu mai cunoştea pe nimeni. 
   Atunci, un alt credincios se aplecă spre el şi îl întrebă cu 
glas dulce: 
 

 

 - Dar pe Domnul Iisus îl 
cunoşti? 
   În clipa aceea, cel care 
murea îşi deschise privirea 
larg, se uită în Sus, ca şi când 
ar vedea pe Cineva cunoscut 
şi, cu glas stins, grăi: 
- Iisuse! Iisuse!…. Şi, cu 
aceste cuvinte, trecu în 
cealaltă lume. 
     Pe nimeni n-a cunoscut în 
clipele morţii, dar pe Iisus L-a 
cunoscut. 

 Învredniceşte-mă şi pe 
mine, Doamne, să Te cunosc 
până în clipele cele din urmă, 
când voi încredinţa sufletul 
meu în mâinile Tale! 

 
                     OCHIUL  LUI  DUMNEZEU 
 

 
 

De e lună, de e soare,  
De e noapte sau e zi, 
Ochiul Domnului ne vede  
Orişiunde, orice-am fi.                                                
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El e blând şi ne transmite  
Să fim blânzi la fel ca El, 
Şi doar zece Porunci Sfinte  
Să avem mereu model. 
Când în luptele barbare  
Sunt vărsate mări de sânge, 
Ochiul Lui, de supărare, 
Se închide-n cer şi plânge.                        
Plânge, fiindcă tot mai mult  
Diavolul îşi bagă coada                                                       
Şi credinţa-i „la pământ”,  
Iar semnele-I sunt degeaba.                                 
Câte un potop, un viscol,  
Secete, furtuni, mereu 
Sunt semnele de pericol, 
Semne de la Dumnezeu.                        
Ochiul Domnului, zâmbeşte  
Pentru dragostea din lume, 
Când oamenii, creştineşte,  
Se adună-n rugăciune. 
Peste tot: sunet, lumină,  
În neant şi în „mereu” 
Este flacăra Divină   
Și Ochiul lui Dumnezeu.                                                         
Tu, ia seama omule,  
Cât Domnul ţi-a dăruit, 
Mulţumeşte-n rugăciune,  
Că exişti şi eşti iubit! 
 
   Mircea Iordache 



ISTORIOARE RELIGIOASE                                           185 

 
 

II.2 - ISTORIOARE MORAL-RELIGIOASE  
ALE P�RINTELUI VALERIU DOBRESCU 

 

Note biografice - Părintele Valeriu Dobrescu 
(patru generații de preoți din familia Dobrescu, la 
aceeași biserică) 
 

 

 

 

 

Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare 
moral-religioase’’, Editura Icona, 

Arad, 2016 

     Când Biserica din Azuga a 
fost înălţată la 1903, nu avea 
încă paroh, dar venea un preot 
de la Mănăstirea Sf. Nicolae din 
Predeal să ţină slujbele. De-abia 
când a fost târnosită, în 1904, 
de către Preasfinţitul Episcop 
Nifon Ploieşteanul, a fost 
hirotonit aici preotul de mir 
Dumitru Atanasiu, iconom 
stavrofor, de loc dintr-un sat 
din judeţul Dâmboviţa, care a 
slujit până în anul 1942. Una 
dintre fiicele părintelui s-a 
căsătorit tot cu un preot, 
Corneliu Brebenaru, oltean din 
Menţii din Dos, Gorj, care i-a 
urmat socrului la păstorirea 
lăcaşului (din 1942 până în 
1968). Istoria se repetă, căci 
una din fetele lui Corneliu 
Brebenaru se căsătoreşte, la 
rândul ei, cu un preot, Valeriu 
Dobrescu. 
Iar, în prezent, fiul lui Valeriu 
Dobrescu, Mihai Dobrescu, este 
parohul lăcaşului vechi de 100 
de ani. Şi tot de 100 de ani, 
această familie, pe linia socrilor, 
să spunem aşa, s-a aflat în 
slujba credincioşilor din Azuga. 
Aşadar, Dumitru Atanasiu este 
socrul lui Corneliu Brebenaru,  
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Corneliu Brebenaru este socrul lui Valeriu Dobrescu, iar Valeriu 
Dobrescu este tată lui Mihai Dobrescu. Şi povestea continuă... 

Un om avu într-o noapte acest vis: 
Se făcea că mergea împreună cu Dumnezeu pe malul nisipos al 
unui râu. În acest timp, pe cer apăreau scene mai importante 
din viaţa lui. La fiecare scenă se observau în nisip două perechi 
de urme: urma paşilor lui şi urma paşilor lui Dumnezeu.                       
Când ultima scenă din viaţa lui s-a perindat prin faţa ochilor, el 
a privit la urma paşilor de pe nisip. 
A observat, cu mirare, că de multe ori pe drumul vieţii lui era 
numai un rând de urme şi acest fapt s-a întâmplat în vremurile 
cele mai triste şi grele din viaţa lui. Asta l-a pus pe gânduri şi 
L-a întrebat pe Dumnezeu:   - Doamne, mi-ai făgăduit că, din 
momentul în care mă decid să Te urmez, Tu vei fi alături de 
mine în tot cursul vieţii mele. Dar am observat că, în 
momentele cele mai grele din viaţa mea, pe nisip era numai un 
singur rând de urme. Nu înţeleg, de ce? Tocmai când am avut 
mai mare nevoie de ajutorul Tău, Tu m-ai părăsit. 
Dumnezeu a răspuns cu blânda Sa bunătate: - Dragul meu, Eu 
te iubesc mereu şi niciodată nu te voi părăsi. În vremurile tale 
cele grele, de încercări şi de suferinţe, se vede pe nisip numai o 
singură pereche de paşi, deoarece atunci Eu te luam în braţe 
sau în cârcă şi te căram pe drumul vieţii tale. 
 

01. Zilele omului, ca floarea câmpului… 
  

 
 

Zilele omului în mâna Domnului 
 

     Viaţa omului, ca un fulg de 
zăpadă… Să privim cu luare 
aminte la picătura de zăpadă, 
care s-a transformat, în 
înălţimile văzduhului, din 
stropul de apă, în frumosul şi 
strălucitorul fulg de zăpadă. 
Acum are o înfăţişare cu totul 
alta: strălucitoare.  

Fulgul de nea pluteşte prin atmosferă mândru de 
înfăţişarea sa. Dar aşteaptă o clipă: la prima rază de soare, el 
se pierde într-o picătură de apă. 

Aşa se va întâmpla şi cu oamenii, când vor vedea pe 
Dumnezeu. Raza Soarelui Celui neapus, a lui Hristos 
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Mântuitorul, îi atinge pe toţi, transformându-i într-o clipă. Din 
toată viaţa pe care au trăit-o pe pământ nu rămâne decât 
fapta, care-l va aşeza pe om în rai sau în iad. 

 
02. Învierea noastră 
  

 

Dacă iarna îşi întinde 
mantia ei de zăpadă şi nu se 
mai vede nici urmă de viaţă, 
oare s-a stins viaţa în natură? 
  Dacă grăuntele a fost 
îngropat în pământ, oare viaţa 
lui s-a sfârşit? 
  Dacă omida se închide 
în gogoaşă, oare viaţa ei s-a 
terminat?  

Nici vorbă. Primăvara totul re-înviază; din grăuntele îngropat ia 
naştere altă plantă şi din omidă ia naştere altă vieţuitoare – un 
fluture. Oare omul să fie condus de altă lege? Pentru ce 
plantele şi omizile să învieze, iar omul nu?! 
Creatorul Legii veşnice, Dumnezeu, ne spune: „Va veni vremea 
când cei din morminte vor auzi glasul Fiului Omului şi se vor 
scula spre învierea vieţii sau osândei”. 
 

• "Energia este esenţa vieţii. În fiecare zi decizi felul în  
care o vei folosi ştiind ceea ce îţi doreşti de la viaţă şi în acelaşi 
timp, lucrurile de care ai nevoie pentru a atinge acel ideal, 
rămânând în permanenţă concentrat pe el." (Oprah Winfrey) 

• "Hotărât lucru, numai religia ştie să dea răspuns la  
întrebarea privind scopul vieţii. Nu ne vom înşela câtuşi de 
puţin conchizând că ideea de a se atribui un scop vieţii nu 
există decât în funcţie de sistemul religios." (Sigmund Freud)  

• "Păcatul este o abatere de la viaţa spiritului, care se  
săvârşeşte inevitabil în viaţa omenească. Misiunea, sensul 
şi bucuria vieţii omeneşti sunt să-l diminueze şi să-l 
îndrepte." (Lev Tolstoi)  

• "Lucrurile mai presus de fire, pot fi înțelese prin  
credință." (Sfântul Ioan Damaschin) 

• "Cred, Doamne, ajută necredinței mele!" (Sfânta Scriptură) 
 
 



188                                           CUGETĂRI CREȘTINE 

 
 

03. Răscumpărătorul 
  

 

Într-o piaţă de sclavi din Africa, 
era spre vânzare şi o tânără 
negresă, care-şi aştepta soarta 
foarte îngrijorată. Ultimul preţ îl 
oferise un negustor şi acesta se 
pregătea s-o ia cu el, dar un 
creştin milos, care era de faţă, 
oferi un preţ mai mare şi 
cumpărând-o, îi zise cu milă, 
dar fericit că o salvase: „Eşti 
liberă, du-te unde vrei” şi se 
depărta de ea, văzându-şi de 
treburile lui. 

 
  Biata negresă nu-şi dădu imediat seama de ceea ce se 
întâmplase cu ea, până când cei din jurul ei îi spuseră: 
„Domnul acela te-a cumpărat şi ţi-a dăruit libertatea”. 
  Cu ţipete de bucurie, tânăra alergă după 
răscumpărătorul ei şi-i zise, căzându-i în genunchi: „Tu eşti 
răscumpărătorul meu şi vreau să-ţi slujesc de bună voie toată 
viaţa mea”. Şi tu creştine, ai un Binefăcător, Care te-a 
răscumpărat din robia păcatului şi din osânda iadului. Lui îi 
datorezi totul. Cazi în genunchi înaintea Răscumpărătorului tău 
Iisus Hristos – şi slujeşte-I Lui toată viaţa ta. 
 
04. Suferinţa îl transformă pe om 
  

 
 

Durerea, cel mai bun medicament 
pentru schimbarea sufletească 

Un tânăr necredincios se 
întoarse la Dumnezeu, după ce 
trecu prin multe necazuri şi 
suferinţe, datorită vieţii 
păcătoase. Întorcându-se în 
orăşelul său natal se întâlni cu 
unul din prietenii lui de 
petreceri păcătoase, care-i 
zise: Ce, nu mă mai cunoşti? 
Sunt cutare… Te cunosc, 
răspunse tânărul. Tu eşti tot 
tu.  
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  Te cunosc, dar eu nu mai sunt eu. Şi merse mai departe, 
bucuros că a scăpat de viaţa păcătoasă. 
 
05. Cuvântul lui Dumnezeu şi sămânţa 
 

 
 

Ieșit-a semănătorul 

     Asemănarea Cuvântului lui 
Dumnezeu cu sămânţa este 
tot ce poate fi mai potrivit. 
Pune alături o sămânţă şi o 
piatră scumpă. Piatra de preţ, 
fiind mai strălucitoare, va 
atrage asupra ei mai multe 
priviri decât modesta 
sămânţă. Pune-le însă pe 
amândouă în pământ; vei 
vedea că piatra, oricât de 
preţioasă ar fi ea, tot piatră  

rămâne, pe când sămânţa va încolţi, va creşte şi va da naştere 
unei plante, unui pom sau arbore, care va produce roade 
gustoase, folositoare. Întrebarea este şi pentru om aceasta: 
  Nu ce porţi pe tine: blănuri, stofe scumpe, mătăsuri, 
pietre scumpe etc., ci ce porţi în tine: fapte bune sau fapte 
rele? Viaţă sau moarte? 
 
06. Testamentul şi moştenirea 
  

 
 

Biblia (Sfânta Scriptură) 

     Un om a primit 
însărcinarea să studieze 
testamentele şi actele de 
moştenire dintr-un oraş. 
Munca îi părea plictisitoare. 
Iată însă că într-o zi a dat 
peste numele lui într-un 
testament, prin care i se lăsa 
ca moştenire o mare avere. 
     Din acel moment plictiseala 
îi pieri şi citea cu plăcere şi  

 atenţie totul.  
      Şi noi, creştinii ortodocşi, suntem moştenitorii celei mai 
mari împărăţii – împărăţia cerurilor. O avere mai mare ca 
aceasta nici că există. Iar Testamentul nostru este Sf. 
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Scriptură. S-o citim tot timpul şi cu plăcere şi să nu neglijăm 
niciuna din condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a intra în 
stăpânirea moştenirii făgăduite – împărăţia cerurilor, fericirea şi 
viaţa veşnică. 
  
07. Creştinul pe marea vieţii 
  

 

     Vaporul când pleacă peste 
mări şi oceane, pluteşte cu 
siguranţă pe drumul său, ca şi 
cum ar merge pe şine de cale 
ferată, deşi nu vede ţărmul 
timp îndelungat. Cine-l 
conduce cu atâta precizie, 
încât ajunge la ţintă fără 
greşeală? Siguranţa drumului 
i-o dă fie harta, fie busola, fie 
radarul, fie radioul sau toate la 
un loc. La fel se întâmplă şi cu 
creştinul cel adevărat. 

 
  El nu vede cu ochii ţinta călătoriei lui, dar este 
încredinţat că va ajunge la ţinta dorită cu corabia vieţii sale. 
Cine-l conduce cu atâta precizie, ca să ajungă în împărăţia lui 
Dumnezeu? Are şi el harta, busola şi radarul său: acestea sunt: 
Sf. Scriptură, Credinţa, faptele bune şi Harul lui Dumnezeu. 
 
08. Nu există Dumnezeu? 
 
  Un preot care călătorea a intrat într-un restaurant ca să 
prânzească. La o masă alăturată câteva persoane discutau. La 
un moment dat un bărbat mai aprins în discuţie lovi cu pumnul 
în masă spunând că Dumnezeu nu există şi că El este invenţia 
preoţilor şi arătă cu degetul spre preot. 
Unii au început să râdă, alţii se indignară de asemenea faptă. 
Preotul se sculă de la locul lui, se duse la cel care afirmase că    
Dumnezeu nu există şi-i zise: 
 „Dragă domnule, ceea ce spui dumneata nu este ceva nou, 
pentru că se află scris în Sf. Scriptură” – Cum aşa? întrebă 
acela mirat. Asta n-am ştiut-o şi n-am auzit-o până acum de la 
nici un preot! 
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Nu există Dumnezeu? Întreabă 
Universul și vei găsi răspuns  

— Dacă nu crezi, am să-ţi şi 
arăt, continuă preotul şi 
scoţând din buzunar Noul 
Testament cu psalmi, citi 
versetul întâi din psalmul XIII: 
„Zis-a cel nebun în inima sa: 
„Nu este Dumnezeu”„. Vezi, 
adăugă preotul, asemenea 
nebuni erau şi pe vremea 
regelui David, dar erau mai 
modeşti, pentru că gândeau 
asemenea nelegiuiri numai în 
mintea lor, nu strigau în gura 
mare, cum faci dumneata. 

  
09. Nu există suflet? 
  
  Un necredincios, care ajunsese medic, întreabă o dată în 
ironie pe un preot: 
— Sfinţia ta, porţi numele de păstor de suflete, dar ai văzut 
vreodată un suflet? 
— Nu, răspunse preotul. 
— Dar de auzit, l-ai auzit? 
— Nu. 
— Dar poate l-ai gustat? 
— Nu, nu l-am gustat. 
— Atunci poate ai mirosit vreun suflet? 
— Nu, nu l-am mirosit. 
— Dar poate ai simţit un suflet? 
— Da, de simţit l-am simţit şi încă foarte bine. 
— Va să zică, zise doctorul cu un aer triumfător, din cele cinci 
simţuri ale omului, patru vorbesc împotriva sufletului. Pe care 
să le credem? Pe cele patru sau pe cel singur?! 
— Dumneata eşti medic, răspunse preotul. Ai văzut vreodată 
durere? 
— Nu, zise medicul, n-am văzut. 
— Dar de auzit, ai auzit-o? 
— Nu. 
— Dar, poate ai gustat-o? 
— Nu, nici n-am gustat-o. 
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— Atunci poate ai mirosit vreo 
durere? 
— Nu. 
— Dar, poate ai simţit 
durerea? 
— Da, am simţit-o şi încă 
foarte tare. 
Va să zică, spuse preotul cu un 
aer îngăduitor, din cele cinci  

 simţuri patru vorbesc contra durerii. Ce-ai zice, dacă cineva s-
ar întemeia pe acest raţionament şi ar afirma că nu există 
durere?! 
 
10. Telefonul veşniciei 
  

 

       În sala de telefoane a 
turnului Eiffel din Paris, în 
timpul expoziţiei din anul 
1890, se găsea o mulţime de 
oameni, cu coatele rezemate 
de o bară de lemn îmbrăcată 
în catifea, ţinând la ureche 
câte un receptor telefonic. Nu 
trecuseră decât 14 ani de la 
descoperirea telefonului de 
către omul de ştiinţă american 
Graham Alexander Bell (1847-
1922). 

  Cei care aveau la ureche receptoarele erau cufundaţi în 
tăcere, dar foarte fericiţi, căci telefoanele lor erau puse în 
legătură cu o sală de muzică în care cânta o orchestră renumită 
şi cântăreţi celebri. Această muzică superbă o auzeau numai ei, 
iar ceilalţi vizitatori ai expoziţiei nu auzeau nimic; ba mai mult, 
aceia nici nu bănuiau că există aşa ceva. 
   Dacă ne gândim bine, nu se petrece acelaşi lucru şi cu 
glasul lui Dumnezeu? Nu sunt în una şi aceeaşi lume, în aceeaşi 
localitate, în aceeaşi casă chiar, oameni care aud glasul lui 
Dumnezeu şi oameni care nu-l aud? Nu sunt oameni care aud 
glasul lui Dumnezeu în sufletele lor, şi, oameni care-l 
tăgăduiesc sau îl resping? 
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  Oare care din ei au dreptate? Convinge-te singur, făcând 
proba. Părăseşte traiul egoist, alungă din tine indiferenţa, pune 
la ureche telefonul veşniciei, adică tezaurul de cuvinte al Sfintei 
Scripturi şi al Sfintei Tradiţii şi vei auzi glasul Mântuitorului, 
care te cheamă neîncetat la o viaţă curată, senină, fericită, fără 
de sfârşit. Dacă vei urma poruncile Lui, vei auzi şi numele tău: 
„Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, ca să moşteniţi împărăţia 
cerurilor, pregătită vouă”. 
  
11. Cum mureau martirii? 
  

 
 

Sângele martirilor…. Sămânța 
creștinilor 

 

 

Cine vizitează Roma, 
are de văzut şi renumitul 
Colosseum, amfiteatru 
monumental, construit în 
timpul lui Vespasian şi Titus şi 
inaugurat în anul 80. 
Ruinele Colosseum-ului sunt 
vestigii sfinte pentru cei care 
le vizitează şi-şi  
aduc aminte de creştinii care 
au pierit acolo sfâşiaţi de 
fiarele sălbatice, pentru că n-
au voit să renunţe la credinţa 
în Hristos. 
În ziua inaugurării împăratul 
spuse în aplauzele mulţimii: 
Ne-am adunat aici, ca să 
inaugurăm Colosseum-ul. Facă 
zeii ca el să fie plin de glorie! 
Ziua de azi este o zi de 
sărbătoare în cinstea 
arhitectului care l-a construit,  

şi căruia trebuie să-i arăt recunoştinţa mea de împărat. 
   Să fie aduşi creştinii pentru a se lupta cu fiarele. Ne vom 
desfăta astfel cu toţii împreună şi cu cel sărbătorit.7 

Grătarele cuştilor fură trase şi un grup mare de bărbaţi, 
femei şi copii fu aruncat în arenă. Erau creştinii osândiţi hrană 
fiarelor. În câteva minute leii, tigrii şi leoparzii sfâşiară prada şi 
din creştini nu mai rămăseseră decât oase împrăştiate prin 
ţărână şi bălţi de sânge pe care le lingeau cu cruzime fiarele. 
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Din galerii poporul roman strigă cu satisfacţie: „Ave Caesar!”, 
când deodată de pe banca de lângă împărat se ridică un bărbat 
şi strigă: „Şi eu sunt creştin”. Era arhitectul care construise 
Colosseum-ul. Mulţimea rămase uluită, dar în curând strigă 
într-un delir feroce: Ad leones, adică: „La lei”. Împăratul făcu 
semn şi leii avură încă o pradă de sfâşiat. Aşa s-a sfârşit 
serbarea în cinstea arhitectului care ridicase Colosseum-ul. 

O minte creştină a întocmit planul acestui măreţ 
monument şi cu sângele lui creştin a fost stropit în ziua 
inaugurării lui în anul 80. 
  
12. Valoarea şi foloasele creştinismului 
  
  Religia creştină n-are nici o valoare, zicea un 
necredincios către un preot. Creştinii pe care eu i-am cunoscut 
sunt sau ipocriţi, sau ignoranţi. 
  Eu cred că ai cunoscut asemenea creştini, dar n-ai 
cunoscut adevăraţi creştini, răspunse preotul; deci nu este 
adevărată afirmaţia dumitale că toţi creştinii sunt ipocriţi şi 
ignoranţi, iar creştinismul nu are nici un preţ.  
 

 
 

Împărtășirea Apostolilor 

Trebuie să cunoşti cel puţin un 
creştin adevărat, un om 
religios, un suflet evlavios şi 
numai atunci vei înţelege ce 
este şi cât preţuieşte Religia 
Creştină. Când cineva vrea să-
şi dea seama ce este pictura, 
sculptura sau arhitectura, nu 
priveşte la cârpaci sau 
amatori, ci caută să vadă 
tablourile lui Rafael, Rubens, 
Rembrandt, Grigorescu; 

contemplă statuile lui Fidias sau Michelangello; 
vizitează Sfânta Sofia, Sf. Petru sau catedrale din Köln sau 
Milano; observă viaţa unui bun creştin, sau citeşte viaţa unui 
sfânt sau martir, ca Sf. Gheorghe, Ignatie, Dimitrie, ori a unui 
mare dascăl al Bisericii ca Sf. Vasile cel Mare, Grigorie, 
Atanasie şi atâţia alţii şi vei vedea ce este religia creştină şi ce 
foloase colosale a adus omenirii. 
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13. Să lucrezi ca pentru Dumnezeu! 
  

La moartea tatălui său, un tânăr moşteni o avere 
însemnată. Pe patul de moarte tatăl îl îndemnă pe fiul său să 
folosească o parte din averea pe care i-o lăsa în scopuri de 
binefacere, iar acesta îi făgădui. 

În satul acela era un zidar sărac şi cu o casă de copii, dar 
nu era un om al lui Dumnezeu, ci creştin numai cu numele. 
 

 

     Tânărul care moştenise 
averea îl chemă şi zise: „Vreau 
să ridic pe acest loc frumos, o 
casă aşa ca pentru un om 
muncitor cu mai mulţi copii. Îţi 
plătesc bine, numai să-mi faci 
lucru bun şi trainic!” Zidarul a 
făgăduit, a primit banii 
necesari, iar tânărul bogat a 
plecat departe într-o excursie 
pentru câteva luni. 

Înainte de a se apuca de treabă, zidarul ce şi-a zis? 
Nu mă vede nimeni… Voi cumpăra materiale cât mai 

ieftine şi slabe şi-l voi înşela pe cel avut! Lasă că nu-i strică să-i 
trag chiulul, căci nu se bagă de seamă la un om cu stare! Cu 
banii care-mi rămân petrec şi eu, ca să mai scap de necazurile 
mele… Şi aşa a şi făcut. A construit o casă ca vai de lume, 
slabă şi şubredă şi numai aspectuoasă, ca de făţuială; toţi banii 
care i-au rămas i-a cheltuit petrecând cum i-a plăcut lui. 
Când s-a întors tânărul din excursie a văzut casa şi i-a înmânat 
zidarului un act zicându-i: „Iată, omule, acesta este actul de 
proprietate al casei; când te-am chemat ca să-mi construieşti 
casa, am făcut-o cu gândul ca s-o dăruiesc dumitale şi familiei, 
de aceea ţi-am zis să faci o casă bună şi trainică, ca pentru un 
om muncitor cu mai mulţi copii. Acum ia-ţi casa şi s-o 
stăpâneşti sănătos.” 

Zidarul a rămas uimit şi ruşinat. S-a întristat şi şi-a zis: 
„Am vrut să înşel şi iată că m-am înşelat singur”. Şi de atunci 
zidarul şi-a schimbat felul de gândire şi de trai. Lucra ca pentru 
Dumnezeu, ştiind bine că, deşi nu-L vedem, Dumnezeu este 
întotdeauna de faţă cu noi. 
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14. Rugăciunea (din inimă, stăruitoare şi cu credinţă) 
  
  Anul 1814. Întreaga Europă era bântuită de războaiele 
care nu mai conteneau. Oraşul Schleswig din Danemarca 
văzuse cu durere retragerea trupelor ocrotitoare şi populaţia 
rămasă în voia sorţii trăia clipe de groază, simţind apropierea 
duşmanilor. Ruşii şi Suedezii erau aliaţi şi în curând puhoiul 
cotropitor se va năpusti şi asupra acestui paşnic oraş, rămas 
fără apărare. 
 

 
 

Rugăciunea noastră să fie ca a 
Măicuței Domnului, către Fiul Ei 

       La marginea oraşului, 
tocmai la drumul mare era o 
căsuţă, în care toţi ai casei 
erau în mare nelinişte. Cu 
spaima zugrăvită pe feţe şi cu 
deznădejde în priviri, erau 
atenţi la orice zgomot din 
afară. 
     În mijlocul lor, bătrâna 
bunică, împovărată de ani şi 
necazuri, cu ochii înlăcrimaţi 
se ruga, grăind: „O, Doamne 
Dumnezeule, numai către 
Tine, îmi îndrept tot focul 
inimii mele.  
Tu ne eşti sprijin şi ajutor. Ca 
să nu se apropie duşmanul de 
noi, înconjoară-ne, cu ziduri 
de apărare, Atotputernice!” 

 Alături de dânsa, un tinerel de vreo 20 de ani, străin de 
cele sfinte, ca unii tineri de lume nouă cunoscător ale 
învăţăturii lumeşti, dar nu în cele ale Bisericii lui Hristos, o 
priveşte cu dispreţ, zicându-i: „Hei, bunico dragă, duşmanii se 
apropie de noi şi Dumnezeul tău este departe foc. Chiar dacă 
te-ar auzi acum – ceea ce este imposibil – cum crezi că ar 
putea cineva, aşa la repezeală, să-ţi înalţe ziduri de apărare în 
jurul casei?!” „Dragul meu, răspunse bătrâna cu blândeţe, 
credinţa mea e neclintită. Dumnezeu poate să ne înconjoare 
chiar cu ziduri, dacă aşa va fi voia Lui Sfântă. Lui mă voi ruga 
neîncetat.” 
  Dar iată, vuiet, larmă, zgomote, cântece, strigăte şi 



ISTORIOARE RELIGIOASE                                           197 

 
 

urlete se aud dinafară. Năvălitorii, îndârjiţi de asprimea 
războiului, de foame şi frig, pătrund prin case cu sălbăticie. Dar 
netulburată, bătrânica cu credinţă se ruga mai departe. După 
cum credinţa ei înfruntase batjocura tânărului său nepot, aşa 
de neclintită era şi acum, când groaza domnea în jur. 
 

 
 

     Văzând cu spaimă cum se 
apropia zgomotul înfricoşător 
al duşmanilor, tânărul nepot 
se apropie de bunica lui şi o 
rugă să tacă, ca nu cumva 
duşmanii, atraşi de cuvintele 
rugăciunii pe care bătrâna le 
rostea cu voce tare, să 
pătrundă şi în casa lor. Dar 
bătrâna nu-l auzea, ci mai 
fierbinte şi mai stăruitor se 
ruga: „… cu ziduri de apărare 
ne înconjoară pe noi, 
Doamne!” 
      Un fapt extraordinar se 
petrecu; de dimineaţa şi până 
seara târziu, armata 
duşmană trecu necontenit  

prin faţa micii căsuţe, fără ca vreun picior de duşman să-i fi 
trecut pragul. Afară viscolea. 
  Bătrâna zise către ai casei într-un târziu: „Trageţi 
oblonul, copii, şi odihniţi-vă, iar eu voi veghea mai departe în 
rugăciune.” 
Afară se auzeau ropote de cai, zgomote de arme, strigăte, 
ţipete. În casele vecine pătrundeau zeci de inamici care 
devastau, loveau, răneau şi răspândeau teama şi groaza, în 
rândul celor paşnici. 

Cât e noaptea de lungă bătrâna şi-a zis fără întrerupere 
rugăciunea ei: „Cu zid de apărare, ne înconjoară, Doamne…” Pe 
afară de mult orice zgomot a amuţit. Zorile zilei pătrund, ca o 
rază de nădejde într-un suflet chinuit. Bătrâna, după ce îşi 
încheie rugăciunea cu câteva cuvinte de mulţumire către 
Domnul, trimite pe nepotul său să vadă ce-or mai fi făcând 
bieţii lor vecini. 
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Băiatul trase uşa, căci în afară nici că se putea deschide, 
căci zăpada troienită se înălţa ca de doi metri în jurul casei. 
Toată familia privea uluită troienele de zăpadă din jurul casei. 
Nepotul strigă uimit şi el de ceea ce se întâmplase: „Bunico 
dragă, uită-te bine, căci iată în jurul casei noastre, cu adevărat 
se află un zid de apărare. Bunul Dumnezeu, ţi-a ascultat 
rugăciunea şi a făcut cu noi o minune.” „Da, zise bătrâna, 
palidă de atâta priveghere de o noapte întreagă, dar fericită că 
Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea şi i-a ocrotit pe toţi ai ei, 
într-adevăr Dumnezeu cu ziduri de apărare ne-a înconjurat.” 
Şi… tânărul de lume nouă, înfumurat de învăţături deşarte şi 
necredincios până acum, deveni un alt om, sărută cu lacrimi 
mâna bătrânei sale bunici, îngenunche în locul ei şi… din cuget 
smerit se rugă lui Dumnezeu, pentru întâia oară. 
  
15. Ispita (Să nu furi) „Doamne, nu mă lăsa să mă abat 
de la poruncile Tale!” (Psalm 119) 
  

 

   Vasile este un om 
cumsecade. Lui îi place 
Biserica, învăţăturile 
Evangheliei, rugăciunea şi 
cărţile serioase; cărţile 
religioase mai ales îi plac şi îl 
absorb. E binevoitor cu toată 
lumea şi iubit de toţi. Într-o 
seară se întorcea de la câmp, 
trecând pe lângă o vie. 
     Şi pentru că era aproape 
de Schimbarea la Faţă a 
Mântuitorului, strugurii  
începuseră să se coacă; chiar 
zări câţiva pârguiţi bine şi,  

cum vântul adia spre el, simţi în nări parfum de tămâioasă, 
încât îi lăsă gura apă. Pe acolo nu era nimeni nici ţipenie de 
om… Se gândi să fure… 
  Dar se opri. Un glas şi o putere nevăzută îl ţintui locului. 
Cum? Să fure? El?! Îndemnuri ca acestea aude el oare la 
Biserică? Aşa ceva îl îndeamnă „Vestea cea bună” a lui 
Hristos?! Vai! Cum mă încearcă ispita?! Pe loc trebuie s-o 
înfrâng. Buni şi frumoşi vor fi strugurii, dar mai bună şi 
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frumoasă este învăţătura Sf. Evanghelii! Acestea zicându-şi, 
căzu în genunchi şi Vasile se rugă: „Doamne, nu mă lăsa să mă 
abat de la poruncile Tale.” (Ps. 119:10). Abia isprăvi 
rugăciunea şi paznicul viei apăru, zicându-i: „Doamne ajută, 
frate Vasile, şi aici îţi faci rugăciunea?!”. „Auzii tocând” (bătând 
toaca), zise Vasile, cu glasul stins şi îndepărtându-se îşi făcea 
mereu cruci, mulţumind lui Dumnezeu că i-a ajutat să nu cadă 
în ispită şi să păcătuiască.  
 
16. Blândeţea (Forţa care preface răul în bine) 
  
Sf. Macarie Egipteanul se reîntorcea cu un elev de-al său, la 
locuinţa din pustie. Având de urcat un mic deal, discipolul care 
era tânăr avea un avans de câteva sute de metri, înaintea 
maestrului său, care era mult încărunţit. Întâlnind la o 
răspântie un preot păgân, îi zise: „Fugi din calea mea, slujitor 
al diavolului” 
 

 
 

Samariteanul milostiv 

        Simţindu-se ofensat, 
slujitorul idolilor păgâni îl lovi 
pe tânăr cu bastonul, care 
căzu ameţit la pământ. După 
câteva minute de mers, 
păgânul se întâlni cu Macarie. 
Acest om al lui Dumnezeu, 
fără să aştepte salutul din 
partea celuilalt, îl salută 
zicându-i: „Dumnezeu să-ţi 
ajute, iubite frate şi să ai o 
călătorie uşoară”. 

Preotul păgân rămase pironit de uimire, emoţionat şi 
adânc pătruns, ştiind bine că Sf. Macarie e creştin. „Dar eu sunt 
păgân”, zise el, „cum poţi să mă numeşti frate?! Ba, mai mult, 
acum câteva minute, am trântit la pământ cu o lovitură de 
baston, pe unul din discipolii (elevii) tăi. Mai poţi şi acum să-mi 
zici frate şi să-mi mai doreşti şi o călătorie bună?!” Sf. Macarie 
îi răspunse: „Acum, cu atât mai mult îţi doresc drum bun, după 
ce ai apucat pe un drum rău, al răutăţii şi al răzbunării; şi tot 
frate îţi spun, pentru că având ca Tată pe Dumnezeu înseamnă 
că noi toţi suntem fraţi”. 
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După scurt timp, preotul păgân l-a vizitat pe Macarie şi, 
după o lungă convorbire duhovnicească, a cerut să fie botezat 
şi creștinat. Iată unde duce puterea blândeţii. 
  
17. Înjurătura 
  
  Un creştin, temător de Dumnezeu, avea un vecin care 
adesea înjura pe Dumnezeu, ori de câte ori avea vreun necaz 
sau nu-i ieşeau lucrurile precum voia el. Toţi îi spuneau că 
înjurătura este păcat mare, dar el motiva că e iute din fire şi nu 
poate răbda să nu înjure. 
  Într-o bună zi celui bine-credincios îi veni o idee bună. 
Luă o hârtie de 100 de lei, i-o arătă vecinului care avea patima 
înjurăturii şi-i zise: „Măi Mitrule, ieri am hotărât să mergem azi 
amândoi la arat. Iacă, vezi suta aceasta? Dacă azi nu vei 
înjura, diseară ţi-o pun în palmă”. Mitru privi cu coada ochiului 
la bani şi bucuros, promise că nu va înjura. 
  Se urcară amândoi în căruţă şi porniră la treabă. La 
capătul satului caii se speriară de ceva trecură prin şanţul de 
pe marginea drumului şi apoi reveniră pe şosea. Mitru era cât 
p-aci să tragă o înjurătură, dar se abţinu, gândindu-se la suta 
de lei. 
 

 

      Pe la jumătatea drumului, 
caii nu voiră să treacă printr-o 
băltoacă decât la pas şi Mitru 
era gata, gata să repeadă o 
înjurătură, dar îşi înfrâna 
limba, având în mintea lui 
chipul bancnotei de 100 de lei. 
Până seara au mai fost câteva 
prilejuri de înjurat, dar suta i-a 
închis gura. 
     Ajunşi acasă în ogradă, în 
timp ce deshămau caii, bunul 
vecin al lui Mitru îi zise: „Măi 
dragă Mitrule, de câte ori te-
am rugat să nu înjuri, tu mi-ai 
răspuns că nu te poţi abţine, 
că eşti iute. 

Iată, astăzi te-ai abţinut, te-ai înfrânat, ţi-ai stăpânit  
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limba, deşi ai avut destule necazuri. Şi acum îţi pun suta în 
palmă aşa cum am promis; dar să ţii minte că banii aceştia au 
fost Dumnezeul tău, căci de dragul lor te-ai oprit de la înjurat 
astăzi, şi nu de dragul Celui de Sus, al Bunului nostru 
Dumnezeu.” 
  Mitru stătu câteva clipe pe gânduri şi apoi zise cu 
hotărâre: „Primeşte banii înapoi, căci eu de azi încolo, toată 
viaţa mea, nu voi mai înjura. Mi-o fi şi mie mai scump 
Dumnezeu, decât banul.” 
  Şi după cum creştinul adevărat şi-a ţinut făgăduiala, 
punându-i în palmă suta de lei vecinului său care reuşise să-şi 
stăpânească limba o zi întreagă, tot astfel şi Mitru şi-a ţinut 
făgăduiala. În viaţa lui nimeni nu l-a mai auzit înjurând. 
Sf. Scriptură ne povăţuieşte, zicându-ne: „Cel ce-şi păzeşte 
gura (limba) îşi păzeşte sufletul. (Pilde XIII, 3) 
  
18. Să nu huleşti cele Sfinte! 
  
Grecii au avut, ca şi Romanii mulţi zei. Dar când au cunoscut 
religia creştină au simţit dumnezeirea ei şi mulţi au apărat-o cu 
sângele lor. Au fost însă şi cazuri, mai ales cu cei care 
deveneau puternici în stat, care s-au lepădat de credinţa lui 
Hristos, pentru a putea domni cu mai multă tiranie poporul, 
proclamându-se ei înşişi zei. Iată un caz din istoria universală: 
Romanii au avut un împărat cu numele Iulian. Istoria îl 
consemnează sub numele de Flavius Claudius Iulianus (331-
363) care a domnit între 361-363. 
    

 

     Nepot al lui Constantin cel 
Mare (273-337) era creştin, 
dar fiind proclamat împărat de 
către trupele din Galia, se 
leapădă de credinţa creştină, 
fapt pentru care a fost numit 
„apostatul” adică „renegatul” 
sau „lepădatul”. Acest împărat 
avea o plăcere deosebită să-L 
batjocorească pe Dumnezeu. 

 Mântuitorului Iisus Hristos nu-i spunea decât „Galileanul” 
sau „Fiul lemnarului” batjocorind numele lui Iisus. Într-o zi 
întâlnindu-se cu un bun creştin pe care împăratul îl cunoştea îi 
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zise în bătaie de joc: „Oare ce mai face Galileianul acela, fiul 
lemnarului? Acesta îi răspunse: „Împărate – Fiul Lemnarului 
pregăteşte scândurile pentru sicriul înălţimii Voastre”. 
Împăratul râse cu un aer de atotputernic. 
  Dar parcă Dumnezeu a grăit prin gura creştinului 
evlavios, căci după câteva zile, împăratul Iulian muri într-o 
luptă în Mesopotamia, împotriva Perşilor. Fiind rănit de moarte 
în această bătălie, ultimele lui cuvinte au fost acestea, pe care 
istoria le-a consemnat: „Ai învins, Galileiene.” 
Dumnezeu i-a închis pe veci gura cu care împăratul hulea şi, 
tot pe veci, i-a schimbat coroana cea de aur cu alta de foc 
nestins, în iad. 
  
19. Un tânăr huleşte Sf. Taină a spovedaniei 
  
  Într-un sat din Tirol – o provincie în Austria – un tânăr 
şi-a pus în cap să facă o trăsnaie ca să-i meargă vestea; şia 
luat câinele de lanţ şi s-a dus cu el la preot, zicându-i: „Părinte 
am venit să-mi spovedeşti câinele”. 
   

 
 

Omul viclean 

 Preotul s-a întristat, văzând 
că tânărul îşi bate joc de Sf. 
Mărturisire şi răspunse: „Nu 
uita, dragul meu, că 
Dumnezeu vede şi aude totul. 
Probabil că tu ai nevoie de 
spovedanie şi vei cere-o la 
nevoie, iar Dumnezeu nu te va 
învrednici de ea şi vei muri 
nepregătit pentru viaţa de 
dincolo, care este veşnică”.     
După câteva zile, preotul fu 
chemat în grabă de către un 
pădurar să spovedească şi să 
împărtăşească pe tânărul cu 
pricina, care a fost scos de 
câţiva oameni de sub un copac  

pe care-l tăiase şi îl apucase sub el. Din puţinele cuvinte pe 
care tânărul cu multă greutate le mai rostea, oamenii au 
priceput că-i roagă să alerge la preot pentru a se spovedi şi 
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împărtăşi. Cu toată bunăvoinţa şi graba oamenilor şi a 
preotului, când s-a apropiat preotul cu Sfintele Taine, 
tânărul a horcăit de câteva ori, sângele l-a năpădit pe nas şi pe 
gură şi după câteva clipe şi-a dat sufletul în mari dureri trupeşti 
şi sufleteşti. 
  Cuvântul preotului s-a împlinit. Dacă tânărul mai înainte 
a cerut în bătaie de joc Sfânta Taină pentru un animal, 
Dumnezeu l-a lipsit pe el chiar atunci când a cerut-o pentru 
mântuirea lui. 
  
20. Voltaire huleşte creştinismul 
  

Voltaire (1694-1778) marele filosof şi scriitor francez, un 
înverşunat duşman al Bisericii lui Hristos, afirma întro scrisoare 
către un prieten de-al lui, că peste 20 de ani Biserica Creştină 
nu va mai exista, iar Biblia va dispărea, căci nimeni nu o va 
mai citi. Oare s-a împlinit profeţia lui Voltaire, sau el a fost un 
profet mincinos, ca atâţia alţii? 

 

 

       Istoria ne dovedeşte, că 
exact după 20 de ani, Voltaire 
moare, iar casa în care el a 
scris epistola către prietenul 
său, a devenit una din multele 
tipografii destinate tipăririi 
Bibliei în numeroase limbi 
pentru a fi răspândită în lumea 
întreagă. 
     Voltaire a profeţit pieirea 
Bisericii lui Hristos, dar în 
realitate şi-a profeţit pieirea 
lui; Biserica a rămas şi va 
dăinui până la sfârşitul 
veacurilor. 

Doctorul care l-a îngrijit până în clipa morţii, 
mărturiseşte înspăimântat, că muribundul era chinuit de 
groaznice mustrări de cuget, din care cauză aiura. Abia atunci 
şi-a dat el seama cum ar fi trebuit să trăiască şi ce-l aşteaptă 
după moarte, căci îi zise doctorului: Dacă-mi prelungeşti viaţa 
cu 6 luni, îţi dau jumătate din averea mea, iar de nu, să ştii că 
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eu la dracu mă duc şi te iau şi pe dumneata cu mine.” (Vezi – 
Apologetica 1937, p. 110 – Mihălcescu – Em. Vasilescu) 
  
21. Nu blestemaţi! - Dumnezeu urăşte blestemul. 
  
  O femeie văduvă, dar cam nervoasă şi rea de gură avea 
o fată de vreo 19 ani, care lucra la maşina de treierat. Într-o 
dimineaţă zise fetei să taie nişte lemne pentru sobă ca să aibă 
cu ce găti până va veni ea de la treierat. 
  Fata, grăbită ca să nu întârzie de la lucru, tăie lemnele 
cam lungi; maică-sa mâniată îi zise fetei care se grăbea spre 
poartă: „Rupe-ţi-s-ar mâna, parcă n-ai mai tăiat lemne de când 
eşti!” „Iartă-mă mamă, dar mă grăbesc să nu întârzii. Pe vatră 
merg şi aşa mai lungi, zise fata şi se zori la drum. 
  Peste două ore veni vestea că fata, făcând o mişcare 
greşită, i-a prins maşina mâna şi i-a rupt-o, aşa cum o 
blestemase maică-sa. Acum se afla în îngrijire la spital. 
 

 

     Multă lume o sfătuise pe 
bătrâna văduvă să se lase de 
blesteme, dar ea nu s-a lăsat 
de năravul ei până nu i-a 
rămas fata fără mână, deşi era 
singura ei nădejde şi ajutor la 
bătrâneţe. 

Din ziua aceea nimeni 
n-a mai auzit-o blestemând. I-
a venit mintea la cap, dar 
târziu şi cu jertfa nevinovatei 
sale fiice. 
   De ce oare nu înţelege 
lumea că blestemul este de la 
diavol şi Dumnezeu nu-l 
voieşte?! 
    Pentru că stă departe de 
Biserică şi nesocoteşte 
poruncile dumnezeieşti 

• "Eu nu cred că există un "blestem" mai mare decât să nu  
te împărtășești."  (Părintele Constantin Necula) 
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22. Nu te blestema! 
  

În anul 1901, un om beţiv stătea la o masă în crâşma 
satului în apropiere de Ploieşti. După ce a băut vreo 6-7 pahare 
de „tărie”, bătu cu putere în masă cu pumnul şi strigă să-l audă 
toţi cei din jur: „Măcar că mă ia dracu, eu tot mai beau un 
pahar”. 
 

 

     Cârciumarul îi spuse că nu-
i nevoie să se blesteme şi să-şi 
dorească un rău atât de mare, 
ca să mai primească încă un 
pahar cu rachiu. 
    Dar beţivul răspunse sigur 
pe el: „Nu există drac. Dacă 
există să vină să mă ia”. 
  Nu apucă bine să 
rostească ultimul cuvânt şi 
căzu grămadă sub masă. Când 
îl ridicară câţiva oameni pe 
scaun, deschise ochii şi rosti: 
„M-a luat dracu!” Şi-şi dădu 
sufletul aceluia pe care l-a 
chemat. 

Iată pentru ce ne învaţă Scriptura: „Cel ce-şi păzeşte 
limba (gura) îşi păzeşte sufletul (Pilde 13), iar Mântuitorul ne 
porunceşte: „Binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă şi rugaţi-vă 
pentru cei ce vă necăjesc (Luca VI, 28) 
  Cei care înjură şi blestemă pe Dumnezeu sau pe 
aproapele lui, dau dovadă că nu iubesc nici pe Dumnezeu, nici 
pe oameni. Gândeşte totdeauna înainte de a grăi. Limba 
neînfrânată duce multe suflete la pierzare în chinurile iadului. 
Dacă vrei să ajungi în Împărăţia lui Dumnezeu, trebuie să ai şi 
aceşti doi prieteni: RĂBDAREA ŞI IERTAREA. 
  
23. Nu spune glume proaste (păcătoase, murdare)! 
  

Sf. Scriptură ne îndeamnă: „Din gura voastră să nu iasă 
nici un cuvânt rău” (Ef. IV, 29). „Nici vorbe de ruşine, nici 
vorbe nebuneşti, nici glume care nu se cuvin.” (Ef. V, 4) 
Creştinii noştri de azi, însă, parcă au uitat poruncile Sf. 
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Evanghelii şi Apostolului. La jocuri, la nunţi, la petreceri, în 
maşină, în tren, peste tot, adeseori auzi vorbe şi expresii pe 
care Cartea Sfântă ne opreşte chiar să le pomenim. Mulţi parcă 
nici nu mai ştiu să glumească, decât despre lucruri urâte, 
ruşinoase, scandaloase. 
  Unii le spun deschis fără de ruşine, alţii vorbesc cu două 
înţelesuri etc. A vorbi astfel este mare păcat. Dar de ce este 
mare păcat?! Pentru că aceste glume păcătoase, te întinează şi 
pe tine cel care le spui şi-i întinează şi pe cei care le aud. 
 

 

    Păcatul se întinde şi se 
înmulţeşte prin aceste vorbe 
spurcate, încât cel ce le-a grăit 
nu mai poate face nimic 
pentru îndreptarea celor pe 
care i-a otrăvit cu astfel de 
vorbe. 
  Astfel ai ajuns o slugă a 
diavolului, pentru că nu mai e 
nevoie să le aducă el aminte 
de păcat, pentru că nu mai e  

nevoie să ispitească necuratul pe om, că-l ispiteşti tu cu 
vorbele ruşinoase; tu pregăteşti osânda oamenilor, fără să se 
mai obosească diavolul. 
  Te întrebi, poate, şi gândeşti că nişte vorbe mici, 
neînsemnate, pot să facă omului vreun rău?! 
Iată o pildă adevărată: Un preot se afla în gara de la Vatra 
Dornei şi vine spre el o fată tânără şi-i zice: 
— Sărut mâna, Taică Părinte, nu mă mai cunoaşteţi, v-am fost 
elevă?! 
— Dar cum ai ajuns pe aici, întrebă el la rândul său?! 
— O glumă proastă, ruşinoasă m-a adus de pe meleagurile 
mele până pe aici departe, nenorocindu-mă! 
— Cum o glumă ruşinoasă?! Nu înţeleg?! 
— Veţi înţelege îndată că am să vă mărturisesc tot. Aveam 13 
ani. Am călătorit odată cu tata şi în compartiment mai erau 
două fete; în curând s-au mai urcat vreo trei băieţi, care tot 
spuneau glume, iar fetele se prăpădeau de râs. Eu nu auzeam 
bine, pentru că nu eram aproape de ei, cum erau ele; dar într-o 
staţie când trenul a oprit, tinerii s-au dat jos, dar înainte de a 
coborî, unul dintre ei a spus uneia dintre fete o glumă, pe care 
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eu am auzit-o şi care a căzut în sufletul meu curat, ca o otravă 
dulce. N-am mai putut-o uita niciodată. Toate gândurile şi 
închipuirile necurate s-au făcut tot mai vii în sufletul meu, până 
ce în curând am păcătuit. Nu aveam încă împliniţi 14 ani. Prima 
dată m-am îngrozit după păcatul meu, dar n-am mai putut 
scăpa. Ca să nu fiu sub ochii părinţilor am plecat din oraş în 
oraş, până am ajuns aici, trăind trei ani de viaţă păcătoasă, 
groaznică. 
  Ieri, ce mi s-a întâmplat? Gândul mi-a zburat acasă, la ai 
mei, şi mi-am adus aminte de parabola cu fiul cel pierdut pe 
care ne-o citise mama de câteva ori. 
Aseară am vorbit cu ei la telefon, mi-am cerut iertare şi pentru 
că m-au iertat acum plec spre casă. Ştiu că mă aşteaptă 
umilinţa, clevetirile multora, o viaţă mai puţin îndestulată, căci 
tata de supărare a murit; dar pentru că m-am îndreptat şi mi-
am revenit, nu vreau să mai păcătuiesc, chiar dacă îmi va da 
cineva toate bogăţiile lumii. Mai bucuroasă vreau să trăiesc mai 
modestă în lume, numai să am sufletul curat… 
  Asta mi-e păţania, Părinte; mare rău mi-a făcut tânărul 
acela cu gluma lui; n-am ştiut că din glume aşa mici poţi 
ajunge la păcate atât de mari! De acum înainte ştiu că orice 
gând păcătos îmi va veni în gând, îl părăsesc, îl alung şi mă rog 
lui Dumnezeu să mă ajute. Acum ştiu că o glumă păcătoasă 
poate pierde uşor un suflet sau mai multe. Dacă aş avea o 
putere, aş tăia limba la toţi aceia care spun vorbe neruşinate. 
Aceasta este numai o întâmplare, dar numai Dumnezeu ştie, 
câte suflete curate au fost întinate şi duse spre pieire din cauza 
glumelor păcătoase, iar în ziua de azi câte suflete nu se pierd 
din cauza multor programe porno ce apar la televizor, care sunt 
dirijate de slugile diavolului?! 

Omule! Ai spus cândva o glumă urâtă şi ai trezit într-un 
suflet curat dorinţa păcatului. Păcatul s-a înmulţit, s-a înzecit, 
s-a însutit, numai din cauza ta. Tu ai uitat de mult gluma pe 
care ai spus-o, dar răul pe care l-ai pornit nu mai încetează, ci 
creşte necontenit! Îţi dai seama ce ai făcut?! Înfige adânc în 
inima ta cuvintele Domnului: „Vai de acela prin care vine 
sminteala… „ (Matei XVIII, 7) 

 
• "Majoritatea cititorilor preferă să se amuze în loc să se  

instruiască. Nimic mai obişnuit decât să citeşti sau să discuţi 
fără folos." (citat din Voltaire) 
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24. Să nu juri strâmb! 
  
  Ce înseamnă să juri strâmb sau nedrept?! Înseamnă că-L 
iei pe Dumnezeu ca martor, pentru un lucru care nu este 
adevărat; cu alte cuvinte îl pui pe Dumnezeu, ca apărător al 
nedreptăţii; aceasta este o mare fărădelege şi cel care se face 
vinovat de jurământul nedrept va fi pedepsit, atât de oameni, 
cât şi de Dumnezeu. Adeseori cel care jură nedrept nu este 
descoperit de către oameni, dar nu poate scăpa de mânia lui 
Dumnezeu, care cunoaşte totul. Iată de ce Tatăl cel ceresc, nu 
lasă nepedepsit jurământul strâmb (nedrept) în lumea cealaltă 
şi adeseori, scurtează viaţa pământească a celui ce nu ajurat 
drept, sau chiar îi ia viaţa foarte curând sau îndată. 
 

 
 

În fața judecătorului 

       Iată o întâmplare, care 
confirmă cele spuse: Un om 
avut voia să-şi mărească 
averea, cumpărând de la 
vecinul său o frumoasă 
grădină, dar acesta nu s-a 
învoit să i-o vândă deoarece o 
avea ca moştenire de la părinţi 
şi-i era tare scumpă, iar pe 
deasupra îi aducea roade 
îndestulate pentru familia lui. 

Stăpânul grădinii, om sărac şi muncitor, după vreun an 
de zile moare într-un accident; cel avut se duce la văduva 
vecinului şi-i spune, că soţul ei care a murit, cu o săptămână 
înainte de accident i-a vândut grădina, primindu-şi banii; el 
bogatul şi milosul îi mai dă 2000 de lei, pentru că îi e milă de 
ea, numai să meargă să perfecteze actele, pe care repauzatul 
n-a avut timp să le mai facă. Văduva a răspuns că ea nu ştie de 
nici-o vânzare, nu primeşte nici-un ban şi nici nu se gândeşte 
să dea grădina din care se hrănea întreaga familie. 
  Cel avut se supără, luă banii de pe masă şi-i zise văduvei 
că nu-i va da nici-un ban, iar grădina tot a lui va fi; în curând 
văduva fu chemată la judecătorie. Vecinul plătise trei oameni 
de nimic, care au jurat că înainte de moarte omul îşi vânduse 
grădina, iar ei au fost martori când acesta a primit banii pentru 
grădină. 
      Peste câteva zile văduva a trebuit să se mute din căsuţa 
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şi grădina lor, la nişte creştini adevăraţi cu frică de Dumnezeu 
şi cu dragoste faţă de oameni. Aceasta a fost judecata 
oamenilor. 
 Dar… a urmat Judecata lui Dumnezeu. Într-o săptămână au 
murit toţi cei trei martori mincinoşi: unul s-a înecat, altul s-a 
spânzurat, iar al treilea după o noapte de chef nu s-a mai 
sculat din pat. Dumnezeu la toţi trei viaţa le-a luat-o. Toată 
lumea din sat a simţit Judecata şi Puterea lui Dumnezeu, iar cel 
avut, înfricat că de acum Dumnezeu îi va lua şi lui viaţa, a 
redat văduvei căsuţa şi grădina. Dar după o jumătate de an şi 
el a fost chemat la Judecata lui Dumnezeu. 
  
25. Să nu spui glume ruşinoase! 
 

 

      În casa unui ţăran, pe 
când întreaga familie era la 
masă în timpul prânzului, 
feciorul cel mai mare a scăpat 
câteva glume necuviincioase. 
La auzul lor tatăl sări ca ars; 
apucă lingura din mâna 
feciorului, i-o luă, şi-i strigă: 
„Pleacă de la masă 
netrebnicule, căci nu eşti 
vrednic să iei darul lui 
Dumnezeu, în gura ta cea 
păcătoasă şi spurcată. Cât voi 
trăi eu, nu voi suferi astfel de 
vorbe în casa mea!” 

  Feciorul plecă ruşinat de la masă şi în toată viaţa lui n-a 
mai vorbit glume ruşinoase. 
  Iată un tată, care a ştiut să-şi facă datoria de părinte; a 
învăţat pe copil să-şi păzească gura de vorbe spurcate 
(murdare, ruşinoase) 
 

• "Candoarea copilăriei se întâlneşte pe acelaşi plan înalt  
cu sfinţenia. Lupta sfântului este aceea de a menţine nivelul 
iniţial de candoare. Precum valurile mării macină pe nesimţite 
ţărmul de piatră, tot astfel valurile vieţii nimicesc cu timpul 
blocul de candoare al copilăriei." (Nichifor Crainic) 
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26. Fereşte-te de glume necuviincioase! 
  

 

      Într-un tren, un soldat, 
care pleca în concediu, adresă 
glume necuviincioase unei 
femei tinere, care se afla în 
compartiment. Femeia nu-i 
răspundea la obrăzniciile lui, 
dar el tot nu înceta. 
Un călător, ce se afla lângă 
soldat îi atrase atenţia că nu 
se cuvine să vorbească urât cu 
o femeie tânără, mai ales că 
poartă şi uniforma de ostaş al 
Patriei. Soldatul însă îi 
răspunse cu neruşinare că d-
aia are gură şi-i dă să 
mănânce, ca să vorbească;  

 
şi continuă cu glume de prost gust. 
  După un sfert de oră, soldatul scoase un pacheţel cu 
mâncare şi începu să mănânce. 
Călătorul îl lăsă să se sature şi apoi îi zise: 
— Spune-mi te rog, prietene, bucatele pe care le-ai mâncat 
sunt curate sau spurcate? 
  Soldatul privi cam pieziş spre călător şi-i răspunse: 
— Sigur că sunt curate, că doar nu sunt dobitoc, să mănânc ce-
i necurat! 
— Păi, zise călătorul, dacă îi dai gurii mâncăruri curate, atunci 
de ce o laşi să grăiască vorbe spurcate?! Eu credeam că 
mănânci numai spurcăciuni de vorbeşti atât de murdar, de 
ruşinos şi necuviincios! Aşadar, sileşte-te să vorbeşti curat, 
frumos, cuviincios, aşa cum se cuvine unui tânăr şi mai ales 
soldat al Tării. 
  Învăţătura primită l-a determinat pe tânărul ostaş să dea 
bună ziua şi să se mute în alt compartiment. De la această 
întâmplare s-a lecuit de a mai vorbi necuviincios şi a mai spune 
glume care nu se cuvin. 
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27. Să nu batjocoreşti pe nimeni! 
  

 
 

Însușirea bunului semenilor 

     Într-un sat, un tânăr a 
început să se spovedească şi 
să se împărtăşească în fiecare 
lună. Lumea a şi început să 
clevetească, ba că tânărul e 
bolnav, ba ca are vreun păcat 
greu pe suflet, ba că vrea să 
se călugărească şi… câte şi 
mai câte… Ceilalţi tineri de 
seama lui şi mai mari, unde-l 
întâlneau îl pişcau cu vorba şi-l 
batjocoreau. 

  Chiar şi părinţii au început să-i spună: „Măi, Petrişor, nu-
i lucru rău ce faci, dar nu te face de râs şi de batjocură în sat; 
dacă oamenii bătrâni, nici ei nu se împărtăşesc în fiecare lună, 
pentru ce să faci tu altfel?! 
  Pentru că, răspunse Petrişor cuviincios, eu nu vreau să 
mă iau după unul sau altul, ci după învăţătura Sfintei noastre 
Biserici, iar părintele mi-a spus că dacă mă pregătesc cum se 
cuvine este foarte bine să mă împărtăşesc în fiecare lună. Mie 
mi-e mai scumpă împărtăşirea cu Sfintele Taine ale Domnului 
Hristos, decât părerea lumii despre mine. Mai bine să fiu 
batjocorit de lume, decât să mă despart de învăţătura şi 
dragostea Mântuitorului Hristos. 
  Aşa a trecut mai bine de un an, dar acum Petrişor nu mai 
era singur, ci peste 20 de tineri se mărturiseau şi se cuminecau 
în fiecare lună. Multă lume a urmat pilda cea bună a lui 
Petrişor, batjocura a pierit, credinţa s-a întărit, faptele bune s-
au înmulţit şi Harul lui Dumnezeu peste mulţi a coborât. 
  
28. Să nu minţi! 
  

Primul mincinos din lume a fost diavolul; el a minţit-o pe 
Eva, că dacă vor mânca din pomul oprit, vor fi asemenea cu 
Dumnezeu. Iată de ce Mântuitorul a zis că diavolul este tatăl 
minciunii, pentru că el a scornit prima minciună. 
      Minciuna este păcat, pentru că pricinuieşte mult rău. 
    Să nu ne amăgim că dacă spunem o minciună mică, păcatul 
este mic. Orice minciună aduce după sine un rău, oricât ar fi ea 
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de mică; ba mai mult, adeseori o minciună mică, are ca urmare 
un păcat mare. 

 

     Iată o întâmplare reală: 
Doi tineri aveau o fetiţă de 4 
ani.  Bărbatul lucra la fabrică 
şi de câte ori pleca de acasă îi 
atrăgea atenţia soţiei lui, să 
nu lase copilul fără 
supraveghere, ca nu cumva să 
cadă în fântâna din grădină 
unde adesea se juca. 
Toate au mers strună, până 
când într-o zi, pe când 
bărbatul se întorcea de la  

lucru, intrând pe portiţa grădinii, observă că fetiţa se juca în 
jurul fântânii, fără a fi cineva lângă ea s-o supravegheze. 
  „Stai, femeie, că te învăţ eu minte”, îşi zise bărbatul şi, 
intrând în casă, se prefăcu speriat şi zise: Ileana, copila a căzut 
în fântână şi s-a înecat! 
  Femeia s-a schimbat la faţă şi-a dus mâna la inimă şi s-a 
prăbuşit la pământ. În zadar a încercat bărbatul să-i explice că 
a glumit cu ea, căci până să anunţe medicul Ileana a murit. 
IATĂ ISPRAVA UNEI MINCIUNI. 
  Iată pentru ce Sf. Scriptură ne spune: „Cel ce îşi păzeşte 
gura sa, îşi păzeşte sufletul.” (Pilde 13, 3) 
  
29. Când „tăcerea” este un păcat?! 
  
  Se spune că tăcerea este de aur. Dar nu totdeauna. În 
anumite împrejurări, tăcerea este păcat; iată câteva exemple, 
când tăcerea însemnează, devine „păcat”. 
Când taci la spovedanie şi nu spui păcatele, e păcat. 
Când îţi auzi copiii minţind, blestemând, înjurând, grăind de 
rău, etc. Şi taci şi nu-i mustri, este păcat. 
Când copiii tăi fac fapte rele şi tu taci, e păcat. 
     Când semenul tău păcătuieşte şi tu îi vezi sau ştii 
păcatele şi nu-l sfătuieşti de bine şi taci, e păcat. 

Când nu-ţi înveţi copiii să meargă la Biserică, să se 
spovedească, să se împărtăşească, să facă fapte bune, să fie 
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respectuoşi cu cei mari, să se roage lui Dumnezeu, tăcerea este 
un păcat. 
 

 
 

Iisus condamnat pe nedrept de Pilat 
 

 Când nu te rogi lui Dumnezeu 
pentru părinţii tăi sau pentru 
copiii tăi, tăcerea este un 
păcat. 
  Când asculţi pe cel ce 
vorbeşte de rău şi nu-l opreşti, 
ci taci, este păcat. 
  Nu uita că ai datoria de 
a vorbi despre oameni către 
Dumnezeu – adică a te ruga 
pentru ei – cât şi datoria de a 
vorbi despre Dumnezeu către 
oameni – adică a-i învăţa 
Credinţa Ortodoxă. 
Să nu rămâi în nici o zi dator 
lui Dumnezeu cu rugăciunea şi 
nici omului cu cuvântul 
folositor.        

 
30. Oricine poate face milostenie. 
  
  Un credincios mai nevoiaş îl întreabă pe preotul lui, 
zicându-i: „Părinte, cum poţi face milostenie când nu ai ce da?” 
Preotul răspunse: „Să luăm ca pildă pe Ioana cea din capul 
satului cu bărbatul ei şi cu cei trei copii. Ei sunt mai nevoiaşi ca 
dumneata, dar pentru că Ioana este o bună creştină, găseşte 
mereu prilej să facă milostenie. Ieri dimineaţă văzând o 
bătrână cu o greutate cam mare de lemne în spinare, i le-a luat 
şi le-a cărat până a urcat dealul. Tot ieri, vecina ei trebuia să 
plece la doctor, dar nu avea cu cine să lase copilul. Ioana s-a 
oferit, a luat copilul la ea şi l-a îngrijit împreună cu copiii ei. 
  O femeie bătrână, din vecini, a primit o scrisoare de la 
fiul ei din armată şi, cum nu ştia să citească, Ioana i-a citit-o cu 
răbdare şi cu dragoste, încât bătrâna nu mai putea de bucurie 
că băiatul ei este sănătos şi apreciat de superiorii lui. 
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Și animalele sunt semenii oamenilor 

         După vreo două ceasuri, 
în faţa porţii ei doi tineri se 
certau dântr-o nimica toată, 
iar Ioana nu s-a lăsat până nu 
i-a împăcat, spunându-le că 
sunt creştini şi dacă nu sunt 
împăcaţi supără pe Dumnezeu. 
      Iată, iubite frate, câte 
milostenii poate face un om 
nevoiaş, dar numai să fii 
credincios şi milostiv. 
Aşa face un adevărat creştin. 
  Iisus Hristos Mântuitorul 
nostru ne spune şi ne asigură 
că sunt fericiţi cei milostivi, că 
aceia se vor milui; cu alte 
cuvinte, se vor mântui. 
  

 
31. Smerenia, înaltă virtute creştină. 
  
  Smerenia este o virtute rară şi este ca o floare care 
creşte în sufletele curate, plăcute lui Dumnezeu. Se zice că 
într-o zi, îngerul florilor îi spuse tămâioarei: „Ce răsplată să-ţi 
dau pentru mireasma cu care îmbălsămezi viaţa oamenilor?” 
Iar ea a răspuns cu smerenie: „Înger bun, te rog să-mi dai 
puţină iarbă, ca să mă ascund”… Iată ce exemple frumoase şi 
nobile putem să luăm noi, oamenii, şi din lumea florilor! 
  
32. Patima (primejdie de moarte). 
 

Mulţi oameni, care sunt stăpâniţi de vreo patimă sau 
viciu, doresc să se îndrepte, să se salveze de la pieire, dar n-au 
suficientă voinţă, ci amână tot mereu revenirea pe calea cea 
bună. 
  În apropierea unei gări într-un canton de-al C. F. R.-ului 
trăia un acar cu soţia şi fetiţa lui, care împlinise 9 anişori. 
Acarul avea patima beţiei; nu arareori fetiţa îl văzuse pe tatăl 
ei venind acasă pe două cărări, ba mai mult, când lua salariul, 
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jumătate îl cheltuia pe băutură şi când ajungea acasă îşi bătea 
soţia şi copila care erau nevinovate. 

 

 
 

Lupta cu cel rău 

       Într-o zi fetiţa întrebă pe 
tatăl ei, care se afla cu 
steguleţul roşu în mână în 
mijlocul căii ferate, fluturându-
l: „Tată, ce însemnează asta?” 
El îi răspunse: „Când este pe 
linia ferată vreo primejdie de 
moarte, îl flutur în vânt şi dau 
de veste…” Fata tăcu şi intră 
îngândurată în casă. 

 Când se înapoie de la serviciu, acarul ce văzu? Ceva 
care-l umplu de ruşine. 
  În gâtul sticlei cu alcool (ţuică) de pe masă, fetiţa pusese 
un mic steguleţ roşu, iar pe sticlă lipise o hârtioară pe care 
scrisese „PRIMEJDIE DE MOARTE”. Atâta amărăciune şi ruşine 
simţi acarul, încât din acel moment hotărî să termine cu beţia. 
Iată cum o copilă, ajutată de harul lui Dumnezeu, şi-a scăpat 
tatăl de la pierzare. 
 
33. Feriţi-vă ca de foc de exemplul rău! 
  

 

    Pentru că fiecare dintre noi 
putem să fim un exemplu 
pentru semenii noştri şi în 
special pentru copii, să căutăm 
a fi numai pilde bune. 
Iată unde duce un exemplu 
rău: într-un sat, învăţătorul, 
pe când se întorcea de la 
şcoală, se întâlneşte: 

cu un copil, pe care nu-l văzuse prin clasă, deşi părea de vârstă 
şcolară, îl opri şi-l întrebă 
— Al cui eşti tu, măi copile? 
— Al dracului, răspunse el. 
Învăţătorul rămase uimit de acest răspuns şi-l mai întrebă: 
— Dar cum te cheamă? 
— Satana, zise el de îndată. 
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Învăţătorul, aproape uluit de acest răspuns neaşteptat, îl mai 
întrebă: 
— Dar de unde vii tu, măi puişor? 
— Din iad, fu răspunsul copilului. 
  Atunci învăţătorul, care nu întâlnise aşa ceva în viaţa lui, 
cercetă amănunţit cazul copilului şi ce credeţi că a aflat? A aflat 
că tatăl şi mama lui se certau foarte des. Când tatăl venea beat 
acasă, nevasta îi striga: „Piei, drace, din faţa mea!” Atunci 
copilul se speria şi voia să se ducă în braţele mamei, dar 
aceasta îl alunga, zicându-i: „Fugi, satano, nu mă mai necăji şi 
tu, nu vezi ce iad e în casa asta?” Şi copilul a învăţat de acasă, 
că tatăl său e „dracul”, că el e „satana”, iar casa lor este 
„iadul”. 
 
34. Dragostea de mamă. 
 

 

     Odată, pe vreme grea de 
iarnă, o mamă trebui să plece 
la drum cu copilul ei cel mic. 
Neavând bani, făcea drumul 
pe jos; de la o vreme, viscolul 
se înteţi. Ajungând-o din urmă 
o căruţă, stăpânul o pofti să se 
urce. Ea se urcă, având, 
copilaşul în braţe, dar vântul 
bătea aşa de rece, încât, 
mama de teamă să nu-i 
îngheţe copilul, se dezbrăcă de 
haina ei groasă şi-l înveli bine. 
Merseră cale lungă; când 
ajunseră în sat, cărăuşul 
întrebă femeia unde vrea să  

coboare cu copilul, dar ce văzu?! 
  Mama nu mai mişca, murise de frig, iar copilul gungurea 
vesel în învelişul cald. 
  Numai o mamă poate face cu dragostea ei o astfel de 
jertfă. 

• "Din punctul meu de vedere nu există job mai important 
pe planetă decât a fi mamă." (Mark Wahlberg, actor) 
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35. Teme-te de ce trebuie, nu te teme de ceea ce nu 
trebuie! 
  
  Era, într-un sat un om, care avea obiceiul să spună 
mereu, înainte de a începe un lucru, cuvintele: „Mă tem că…” 
De exemplu: când pleca la drum zicea: „Mă tem că mâncarea 
asta o să-mi facă rău…” şi aşa mai departe. 
  Într-o zi un prieten îi zise: 
— Măi Gheorghe, tu spui aceste vorbe: „Mă tem că…” tocmai 
unde nu trebuie şi nu le spui tocmai acolo unde trebuie! 
— Ei, cum asta? răspunse Gheorghe. 
— Uite aşa, bine! Când aprinzi ţigara, când intri în cârciumă, 
când zici vorbe rele, când înjuri, când nu laşi nevasta şi copiii la 
Biserică, şi în alte astfel de prilejuri, nu zici niciodată: „Mă tem 
că…”, cu toate că tocmai atunci ar trebui să le spui şi nu numai 
să le spui, ci chiar să le şi faci… Ce bine ar fi de tine… 
Omul tăcu, rămase pe gânduri şi nu mai zise cuvintele „Mă tem 
că…”, ci deveni un om nou, cu deprinderi şi fapte bune. 
  
36. N-am timp! 
  

 
 

Dar, mama…  
cum de are timp? 

    Adeseori oamenii au timp 
din belşug pentru tot felul de 
lucruri zadarnice, iar pentru 
cele folositoare se vaită că nu 
le ajunge timpul. 
Era un creştin, ca mulţi alţii, 
care ori de câte ori preotul îi 
făcea o aluzie sau chemare, el 
răspundea la fel: „N-am timp, 
părinte! 
De pildă, când preotul îi zicea: 
„Vino măcar de Paşti, de 
Crăciun, la hramul Bisericii, de 
ziua dumitale, spovedeşte – te 
măcar o dată, de două ori pe 
an şi împărtăşeşte-te!”, el 
răspundea la fel, că nu are 
timp. 

  Avea însă omul nostru timp pentru plimbare, petreceri, 
cleveteală şi câte altele nefolositoare. 



218                                           CUGETĂRI CREȘTINE 

 
 

  După câţiva ani se întâlni cu preotul şi-i zise: 
 „Toţi m-au părăsit, părinte, şi mă simt fără nici un rost şi 
nenorocit”. Preotul îi răspunse cu blândeţe şi dragoste: „De, 
fiule, eu te-am chemat la cele bune şi ai zis că pentru ele nu ai 
timp. Cele pentru care tu ai avut timp te-au părăsit; nu mai au 
ele timp pentru tine. Să ştii însă că Acela pentru care tu nu ai 
avut timp niciodată, te aşteptă încă să vii…” „Cine este, părinte, 
şi unde-l găsesc?!” „Este Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, şi Se 
află întotdeauna în Biserica Lui.” Şi de atunci omul acela a avut 
timp şi pentru Dumnezeu, trăind mulţumit şi fericit, pentru ca    
L-a aflat şi i-a urmat poruncile Sale. 
  
37. Sfatul animalelor din Ajunul Bobotezei. 
  

 

       Se povesteşte că de la 
Facerea Lumii, Dumnezeu a 
îngăduit animalelor să aibă o 
zi de împăcare şi de sfătuire în 
ziua de Ajunul Bobotezei, când 
Domnul Iisus Hristos Se va 
întrupa şi Se va boteza. 
Anul acesta de Ajunul 
Bobotezei lucrurile s-au 
petrecut astfel: Dându-se rând 
vulpii să vorbească, aceasta a 
spus: „Onorată adunare, cu 
durere vă aduc vestea că toate 
minciunile şi vicleniile mele nu 
mai fac două parale, deoarece 
oamenii mă întrec de 1000 de 
ori”. 

  Adunarea tăcu, semn că a aprobat cele spuse de vulpe. 
Venind rândul porcului mistreţ acesta grăi: „Are dreptate 
cumătră vulpe, căci în ziua de azi oamenii ne-au întrecut pe 
noi, animalele sălbatice. Pe mine oamenii mă batjocoresc, 
zicându-mi „porcule”, dar ei sunt mai porci decât mine, căci 
vorbesc cele mai porcoase cuvinte şi nu mai au nici o ruşine!” 
Adunarea încuviinţă părerea porcului şi dădu cuvântul lupului, 
care zise: „Vai ce vorbe rele zic oamenii şi fapte rele fac, încât 
mi-e ruşine mie a le grăi. Şi se spune că noi suntem răpitori şi 
ne ţinem de procese, dar oamenii fac mult mai rău decât noi; 
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toată ziua nu fac altceva decât să se înşele unii pe alţii. Am 
auzit de un avocat care venise la vânătoare zicând unui prieten 
că nu mai ştie ce să se mai facă cu atâtea procese! Dar un 
poliţist se plângea că nu mai are timp să se odihnească de 
atâtea beţii, bătăi şi furturi!” 
  Adunarea aprobă cele spuse de cumătrul lup şi dădu 
rândul la cuvânt lui Moş Martin, care grăi astfel: „Care va să 
zică eu sunt bătrân şi cunosc bine pe om; că omul a mai greşit 
pe ici pe colea, este bine să i se treacă cu vederea, că de, cum 
spune şi Sfânta Carte, omul e supus greşelii şi dacă-şi cere 
iertare şi nu mai face rău Dumnezeu îl iartă.  
 

 

     Dar să facă atâtea păcate 
mari, încât să mă îngrozesc 
asta nu-i d-a bună! Un vânător 
care citea într-un ziar cu voce 
tare, m-a făcut să aud că 
oamenii se ţin de beţii, certuri, 
bătăi, înjurături, vorbe 
ruşinoase, calomnii, omoruri şi 
câte altele. Eu care am apucat 
oameni care se respectau, se 
ajutau, vorbeau lucruri  

frumoase, mergeau la biserică şi păstrau poruncile lui 
Dumnezeu; acum mă îngrozesc de ce aud că fac oamenii între 
ei”. 
  Adunarea aprobă cu durere şi fiecare avea lacrimi în 
ochi. 
  Astfel s-a terminat adunarea şi sfatul de judecată al 
animalelor din Ajunul Bobotezei din acest an. Dar oare pentru 
ce am ascultat noi această poveste?! Am ascultat-o pentru un 
anumit scop, care este următorul: dacă povestea cu sfatul 
animalelor reflectă o stare închipuită, neadevărată, a lumii de 
azi, atunci cu toţii trebuie să ne bucurăm; dar dacă această 
povestire nu este o născocire, ci o stare adevărată a noastră, a 
oamenilor care trăim azi, trebuie să ne dea de gândit adânc şi 
să ne schimbăm viaţa din temelie, mergând pe drumul arătat 
nouă de HRISTOS, care este CALEA, ADEVĂRUL şi VIAŢA în 
vecii vecilor! 
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38. Păcatul clevetirii (bârfirii). 
   

Într-un sat o femeie se lăuda cu credinţa ei şi cu 
învăţătura ei despre Dumnezeu. Adevărat era, că ea era 
nelipsită de la Biserică, avea memorie bună, îi plăcea slujba, 
predica, cazania şi avea darul povestirii, dar avea un păcat de 
care nu putea să se debaraseze. Ii plăcea să bârfească. 
  Odată îi zise preotului că ea vrea să se desăvârşească şi 
să se jertfească pentru ceva, care-I place Domnului Hristos. 
Preotul duhovnic, care-i cunoştea acest păcat, drept răspuns îşi 
puse degetul pe buze şi-i zise: Iată aceasta-i jertfa pe care o 
vrea Domnul de la dumneata; pune pază gurii şi nu mai bârfi! 
  
39. Biblia, cartea pentru toţi oamenii. 
  

 

       Un om care se credea 
fără de păcat, mergând în 
vizită la un consătean, văzu pe 
masa lui Biblia. Atins de 
păcatul mândriei că el ar 
cunoaşte multe, îi zise gazdei: 
„Cum, tu citeşti Cartea 
aceasta?!” „Da, spuse acesta, 
citesc cu mare plăcere de un 
timp încoace”. „Da, dar Cartea 
acesta nu-i pentru tine…”. „Ba, 
tocmai că este pentru 
mine…”.„Cum aşa?!” Atunci 
gazda, care citea Biblia în 
fiecare săptămână, o deschise 
la un loc, unde erau scrise 
aceste cuvinte: 

   „Domnul Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei 
păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu”. Şi apoi îi mai zise: „Eu 
sunt păcătos, aşa că această carte este pentru mine, ca 
Domnul Iisus să mă ajute să nu mai fiu un păcătos”. 
Şi omul mândru se simţi umilit de lecţia pe care i-o dădea 
Dumnezeu, prin glasul unui om păcătos, care s-a întors la 
credinţă. 
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40. Credinţa şi Ţara. 
 

 

    Într-o cazarmă un soldat 
găsi o cruciuliţă cu un lanţ, 
desigur pierdute de cineva. Le 
atârnă de creanga unui copac 
din curtea cazărmii şi strigă în 
bătaie de joc: — Bă, care ai 
pierdut cruciuliţa şi lănţişorul 
şi ai curajul să vii să le iei?! 

        
Un soldat se apropie liniştit şi, luând cruciuliţa, zise: 

— Mama mi-a pus-o la gât când am plecat şi ţin mult la acest 
dar al ei. 

Toţi amuţiră în faţa acestui soldat pentru sinceritatea şi 
curajul lui, iar un ofiţer care văzuse din întâmplare ce se 
petrecuse, le zise tuturor: 

— Cel care ştie să-şi apere credinţa în felul acesta ştie 
saşi apere ţara tot atât de bine. 

Toţi cei de faţă rămaseră fără glas şi aveau ochii scăldaţi 
în lacrimi. 
 
41. Focul, apa şi credinţa. 
  

 
 

Se spune că odată 
călătoreau împreună focul, apa 
şi credinţa; şi când au poposit 
şi-au zis: — Oare, dacă ne-am 
pierde, cum ne-ar mai găsi pe 
noi oamenii? 
Şi focul răspunse: — Pe mine 
mă vor găsi acolo unde vor 
vedea că iese fum. 
Apa răspunse: 

— Pe mine mă vor găsi acolo unde vor vedea sălcii 
pletoase, cu ramurile aplecate. 

Credinţa zise: — Cel ce mă va pierde pe mine nu mă va 
putea găsi singur…  

— Cum, întrebară focul şi apa? Credinţa răspunse: — Cel 
care m-a pierdut pe mine, nu mă mai poate afla, decât cu 
ajutorul Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. 



222                                           CUGETĂRI CREȘTINE 

 
 

42. Azi (acum), nu mâine! 
 

  Se spune, că un împărat, pe când petrecea cu prietenii 
săi la palat, soseşte un oştean cu o scrisoare în mare grabă, de 
la un ofiţer aflat la hotarele împărăţiei. Acest ofiţer credincios 
Ţării, descoperise un complot împotriva împăratului şi-i trimitea 
acum repede vestea, ca să ia măsurile necesare pentru 
apărare. Cu toate rugăminţile oşteanului de a citi îndată 
scrisoarea, împăratul o băgă în buzunar şi zise: Să nu ne 
întrerupem petrecerea; voi citi scrisoarea mâine. 

 
 

Iisus, la frângerea pâinii,  
în Emaus 

   Şi continuă cheful, fără 
grijă. 
Dar după câteva ceasuri, cei 
care urziseră complotul 
năvăliră înarmaţi şi-i 
măcelăriră pe toţi. Dacă ar fi 
citit scrisoarea când a primit-
o, ar fi scăpat împăratul şi toţi 
ai lui cu viaţă; dar pentru că 
au amânat pe mâine, toţi au 
pierit. Acesta întâmplare ne 
este de folos ca învăţătură 
pentru toţi oamenii; adeseori 
lăsăm să citim MÂINE 
scrisorile trimise nouă de 
Dumnezeu, prin atâtea 
chemări la Biserică, la credinţă 
în El.    

Ne trimite câte un necaz, o boală, o în-tâmplare 
deosebită dar noi nu vrem să le citim, AZI” adică în timpul cât 
suntem sănătoşi, în viaţă, ci le amânăm pentru „MÂINE” când 
poate nu vom mai avea putere să facem ceva. Şi iată cum 
reuşeşte diavolul să ne amăgească ca să nu facem nimic pentru 
mântuire „ASTĂZI”, ci „MÂINE” când va fi prea târziu. 
  

*- "Nimic în lume nu cere atâta prudenţă ca un adevăr, 
Omul superior e prudent, da-n acțiune  e cutezător, 
Curajul numai însoţit de prudenţă duce la victorie, 
A fi când îndrăzneț, când prudent este artă și glorie." MI 
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43. Necredinţa şi credinţa. 
  

 
 

La biserică adâncim cunoștințele 
despre credință 

      Într-o adunare se vorbea 
despre Dumnezeu; unul care 
era necredincios şi mândru 
zise apăsat: Aş crede şi eu, 
dacă mi-aţi arăta unde este 
Dumnezeu?! 
     Şi, ca să lămurească 
printr-o pildă afirmaţia lui, 
chemă pe un copil care se afla 
acolo şi-l întrebă, zicându-i: 
— Iată, îţi dau 100 de lei, dacă 
tu ne spui unde este 
Dumnezeu. 

Copilul, care crescuse în casă de oameni evlavioşi, fără 
să şovăie, îi răspunse necredinciosului: — Eu mă voi ruga de 
tăticu, să vă dea 1000 de lei dacă dumneavoastră ne spuneţi 
unde nu este Dumnezeu! … 

Necredinciosul rămase uluit, nemaiştiind ce să răspundă 
la dojana (certarea) pe care i-o făcea Dumnezeu prin gura unui 
copil. 
  
44. Cât trăim cu adevărat? 
 

 
 

Răspuns:  
Trăim până la mormânt 

         Un călător se plimba 
într-o zi printr-un cimitir, 
privind mormintele şi gândind 
la scurtimea vieţii omeneşti. 
La un moment dat, văzu pe o 
cruce sub numele mortului 
scrise aceste cuvinte: „Am 
murit în vârstă de 70 de ani, 
dar n-am trăit decât 3 ani. Să 
nu faceţi ca mine!” 
Neputând înţelege se duse la 
preot, iar acesta îi zise: Mortul 
a fost un mare necredincios 
până la 67 de ani cu trei ani 
înainte de moarte – şi numai  
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atunci şi-a dat seama cât valorează credinţa în Dumnezeu.  
Şi atât de rău i-a părut de cei 67 de ani petrecuţi departe de 
Dumnezeu, încât i-a socotit morţi, şi numai pe cei trei de la 
sfârşit i-a considerat drept vii, căci în aceşti trei ani a avut o 
viaţă cu adevărat, răspândind în jurul său pace, bucurie, 
înţelegere, credinţă şi dragoste creştină. 
  Călătorul plecă lămurit, mulţumind şi slăvind pe 
Dumnezeu în gândul său, pentru o învăţătură atât de preţioasă 
şi pentru viaţa lui. 
  
45. Cele 10 porunci 
  

 
 

Moise și cele zece porunci 

     Un tată merse la preotul 
său şi-i spuse că fiul său nu-l 
mai ascultă, deşi i-a fost un 
exemplu bun şi l-a învăţat 
numai lucruri bune din fragedă 
copilărie. Preotul îi zise să 
trimită copilul la el. 
Când acesta veni la preot, 
preotul îi zise: 
— Aşează-te în genunchi! … 
După ce tânărul se aşeză în 
genunchi, preotul cu glas de 
mustrare îi zise: 

 
— Eşti creştin sau nu?! 
— Sunt, părinte!… 
— Ştii cele 10 porunci? 
— Da, le ştiu! 
— Spune-le! … Tânărul începu să le spună, dar după ce spuse 
porunca a cincea: „Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta, ca să-ţi fie 
bine şi să trăieşti ani mulţi şi fericiţi pe pământ”, preotul îl opri 
şi-i zise: 
— Prin urmare cunoşti Legea lui Dumnezeu. Atunci scoală-te, 
du-te şi împlineşte porunca, căci numai aşa vei fi fericit. 
Tânărul a ascultat, a împlinit porunca şi a trăit fericit mulţi ani. 

• "Pe creştin îl doare pentru toţi, vrea ca toţi să se  

mântuiască, toţi să guste din Împărăţia lui Dumnezeu. Acesta 

este creştinismul."  (Sfântul Porfirie Kafsokalivitul) 
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46. Nu cred decât ceea ce văd. 
  
Într-o zi un om, care se lăuda că nu crede decât ceea ce vede, 
îi zise vecinului său, care stătea pe banca de la poarta grădinii: 
— Eu nu cred că sufletul există, pentru că nu-l văd. 
Vecinul se gândi puţin şi-i zise: 
— Ia încearcă să te gândeşti cu putere la ceva… 
După un minut îl întrebă: 
— Te-ai gândit? — Da, m-am gândit. 
— Bine şi cu putere? — Da, bine şi cu putere. 
— Eu nu cred, zise vecinul.    
    

 
 

Iisus în meditație 

      Omul oarecum supărat îi 
zise: - M-am gândit, măi 
omule, şi încă bine şi cu 
putere, de ce nu mă crezi? 
— Pentru ca eu nu cred decât 
ceea ce văd, şi gândul nu ţi-l 
pot vedea… Omul tăcu, gândi 
mai adânc şi pricepu ceea ce 
înainte nu voia să priceapă, şi 
anume că: toate ce nu se văd 
nu înseamnă că nu există, ci 
ele există, dar nu se văd cu 
ochii trupeşti, ci cu cei 
sufleteşti, cu ochii credinţei. 

47. Au ochi, dar nu văd. 
  

 
 

Sf. Ioan de Kronstadt predică 

     Un credincios se văita către 
alţi creştini cu care se întâlnea 
la Biserică: — Măi fraţilor, eu 
de când am apucat calea 
Bisericii mă simt atât de 
mulţumit, dar mă lovesc de 
ceilalţi care râd de mine 
pentru aceasta. 
      Un credincios mai înţelept 
care auzise aceste cuvinte îi 
zise: 

 
— Nu te loveşti tu de ei, ci ei se lovesc de tine. 
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— Adică, cum vine asta? 
— Uite cum; când întâlneşti un orb pe drum, te loveşti tu de el 
sau el de tine?   
— Fireşte că el se loveşte de mine. 
— Ei vezi, tot aşa se întâmplă şi cu tine. 
  Tu care ai luat calea cea bună a Bisericii, a credinţei 
strămoşeşti, ai început să vezi bine, dar cei care stau în 
necredinţă, se cheamă orbi şi ei sunt aceia care dau peste tine, 
nu tu peste ei. 
  Toţi îi dădură dreptate, dar el mai adăugă alte cuvinte, 
care izvorau din înţelepciunea învăţăturii lui Hristos şi sunau 
aşa: 
— De aceea nici nu trebuie să ne supărăm că aceşti orbi 
sufleteşti dau peste noi, ci să ne rugăm cu toţii lui Dumnezeu, 
ca să vadă şi ei, spre fericirea şi mântuirea lor. 
  
48. Cine aduce mângâiere omului? 
 

 
 

Iisus Cel Milostiv 

    Un om, prins în cumpenele 
cele mari ale vieţii, se gândea 
adânc: Cine oare mă va 
mângâia pe mine în ceasurile 
cele mai grele ale vieţii mele?! 
Şi cu acest gând, adormi. 
În vis, îi apăru un bărbat 
strălucitor şi mândru, care-i 
zise: 
— Eu te voi mângâia… 
— Dar cine eşti tu? 
— Eu sunt ştiinţa lumii 
acesteia. 
Omul însă răspunse: 

 — Nu, nu mă poţi mângâia, căci adeseori te-am urmat şi mi-ai 
otrăvit cugetul şi sufletul. 
Veni atunci o femeie orgolioasă şi atrăgătoare şi-i zise: 
— Eu îţi voi putea aduce mângâierea. 
— Dar, cine eşti tu? întrebă omul. 
— Eu sunt slava oamenilor… 
Omul îşi acoperi faţa să n-o mai vadă şi zise: 
— O, te-am ascultat de multe ori şi numai rău mi-ai făcut; 
pleacă din faţa mea. 
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Atunci veni un bărbat voinic, strălucitor, cu haina aurită, având 
în mână un buzdugan, cu pietre scumpe şi-i zise: 
— Eu te voi putea mângâia… 
— Dar cine eşti? 
— Eu sunt Banul-Averea-Puterea. 
— Piei din faţa mea, căci tu mi-ai adus cele mai multe şi mai 
grele suferinţe… 
  După ce plecă şi acesta, apăru o femeie umilă, îmbrăcată 
simplu şi cuviincios, dar care răspândea o lumină cerească şi o 
pace binefăcătoare, şi-i zise cu glas cald şi blajin: 
— Eu sunt CREDINŢA şi glas bun îţi aduc de la Cel ce m-a 
trimis: „Veniţi la Mine toţi cei necăjiţi şi împovăraţi şi vă voi 
mângâia, căci jugul Meu e dulce şi sarcina mea uşoară…” 
Omul se deşteptă şi după câteva clipe de gândire îşi zise: Da, 
tu singură grăieşti adevărul, pe tine te voi urma. 
Şi într-adevăr CREDINŢA i-a adus omului mângâierea în 
întreaga lui viaţă şi l-a însoţit şi dincolo de mormânt. 
  
49. Nu-l chema pe dracu, căci vine! 
 

 

       Un sătean călătorea într-o 
zi spre târg. Trecând printr-un 
sat iată că i se rupse o roată 
de la căruţă şi începu şi ploaia. 
Un copil din sat îl întrebă: 
— Unde te duci nene? 
Cum omul era necăjit şi prea 
puţin credincios, îi răspunse: 
— Mă duc la dracu! 

   
Copilul, înţelept, nu zise nimic şi se duse la treabă. 

Omul, după ce îşi drese căruţa, plecă spre târg şi-şi vându 
marfa pe care o avea. La întoarcere l-a apucat noaptea pe 
drum şi iată că în dreptul unei păduri îi ieşi un hoţ în cale. 
Săteanul întrebă: — Cine eşti? 
Hoţul răspunse: — Sunt dracu! 
  Şi cu arma întinsă îi luă toţi banii din buzunar şi dispăru 
în noapte. Dând bice cailor, săteanul îşi aduse aminte de vorba 
ce spusese şi acum se mustra pe sine zicându-şi: Iată am zis 
că mă duc la dracu şi la dracu m-am dus; bine că nu m-am dus 
de tot! 
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  Şi din acel moment a luat hotărârea să nu mai spună sau 
să cheme cuvântul acesta spurcat. Venindu-şi în fire, omul 
nostru s-a vindecat de acest păcat pentru toată viaţa. 
  
50. Iertarea 
  

 

     Se zice că odată Dumnezeu 
a îngăduit diavolului să vină în 
Faţa Sa şi să-I spună câte 
ceva despre ceea ce mai află 
şi el prin lume. 
După ce i-a spus lui 
Dumnezeu despre una şi 
despre alta, iată că 
îndrăzneşte să-I spună 
acestea: 
— Doamne, oamenii Te supără 
necontenit şi Tu îi ierţi mereu… 
Iar eu nu Te-am supărat decât 
o dată şi pe mine nu mă ierţi… 
Atunci Dumnezeu i-a răspuns: 
— E adevărat că oamenii Mă 
supără necontenit, dar tot 
adevărat este că ei îşi cer  

iertare… Tu Mi-ai cerut vreodată iertare?  
  Ruşinat, diavolul a pierit atunci din faţa lui Dumnezeu. 
 
51. Judecata cea Mare 
 
 Câţiva oameni, ca să râdă de un creştin care tocmai ieşea de 
la Biserică, îi ziseră:  
— Măi Vasile, dar bun stomac trebuie să ai, de poţi înghiţi 
atâtea slujbe şi atâtea rugăciuni… 
Dar el fără să se supere, le spuse: 
— Dragii mei, eu am un proces foarte greu şi mă tem tare mult 
de Judecată… Şi de aceea merg în fiecare duminică şi 
sărbătoare, la Acela care are să mă judece şi-L rog să fie 
îngăduitor cu mine… 
Unul dintre oameni întrebă: 
— Ce proces şi judecată?! 
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— Iaca procesul şi Judecata pe care le avem cu toţii, pentru 
păcatele noastre. Iar Judecătorul Se află în Biserică; este 
Mântuitorul Hristos, Căruia mă rog zilnic să-mi ierte păcatele şi 
să mă învrednicească de fericirea veşnică… 
Oamenii deveniră serioşi, gândind fiecare la păcatele lui, în 
timp ce Vasile adăugă: 
— Mergeţi cât este vreme, căci pe urmă va fi cu neputinţă, iar 
osânda este mare şi Judecata nepărtinitoare. 
  
52. Al paisprezecelea la masă 
  

 

    La o masă oaspeţii 
observară că sunt 13 la masă, 
iar unul dintre ei zise:— Nu ne 
putem aşeza la masă, fiindcă 
suntem 13 şi ne merge rău. 
Gospodina casei, văzând 
încurcătura, zise:  
— Să chemăm careva pe un 
vecin. 

  Şi fiecare îşi dădu câte o părere. Atunci bunicul, bătrân şi 
evlavios, îi linişti, zicând: — Nu vă mai frământaţi, căci voi 
chema eu pe al 14-lea oaspete… 
  Toţi rămaseră miraţi, în timp ce bătrânul îşi îndreptă faţa 
spre icoane şi se rugă astfel: — Doamne Iisuse Hristoase 
Dumnezeul nostru, vino şi Te aşează cu noi la masă şi sfinţeşte 
mâncarea, băutura şi pe noi robii Tăi, amin! Apoi se întoarse 
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spre oaspeţi şi le zise: — Acum putem să ne aşezăm la masă 
plini de bucurie şi pătrunşi de o sfântă pace. 
  
53. Nerecunoştinţa 
  

 

     Într-un grup de oameni se 
vorbea despre un fiu 
nerecunoscător, pe care tatăl 
l-a iubit nespus de mult, l-a 
încărcat de toate bunătăţile şi 
în schimb fiul l-a supărat, l-a 
asuprit, l-a batjocorit şi chiar 
l-a alungat de lângă el. 
Toţi cei de faţă într-un glas au 
zis foarte revoltaţi de purtarea 
fiului nerecunoscător: 
— Ar trebui să sărim cu toţii şi 
să-l omorâm cu pietre pe 
acest nemernic… 
      Atunci un credincios mai 
înţelept din adunare luă 
cuvântul şi zise: 

— Este drept ce spuneţi dumneavoastră; asemenea fapte 
trebuie pedepsite aspru, dar se cuvine ca prima piatră s-o 
aruncăm mai întâi asupra noastră, asupra fiecăruia dintre noi. 
   Cum, de ce? întrebară ceilalţi oarecum revoltaţi! 
  Pentru că, dragii mei, avem şi noi un TATĂ, care ne 
iubeşte peste măsură şi ne încarcă cu toate bunătăţile. Şi 
întocmai ca fiul de care vorbirăm, facem şi noi; Îl neglijăm, Îl 
scuipăm, Îl batjocorim şi-L alungăm prin faptele noastre cele 
rele. Ştim bine cine este Acest Tată: este Domnul şi Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos, ai Cărui fii nerecunoscători suntem noi…     
Aşa că, prima piatră s-o aruncăm asupra noastră. 
Toţi au rămas pe gânduri, luând aminte la felul cum se poartă 
fiecare cu Tatăl său, Cel din Ceruri. 
 
54. Credinţa, dragostea şi jertfa unei mame 
  

O mamă credincioasă avea un băiat care, cu toate 
sfaturile şi îndemnurile ei, părăsi calea credinţei şi se depărta 
de Dumnezeu, rămânând cu sufletul împietrit. 
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Într-o zi mama scrise o scrisoare şi o încredinţă 
băiatului, rugându-l s-o ducă la preotul lor. 

Pe drum, băiatul, biruit de gândul de a afla ce scrie 
mama lui preotului, o desfăcu şi citi următoarele: „Părinte, am 
ajuns la capătul suferinţei mele. Băiatul meu şi-a pierdut 
credinţa în Dumnezeu şi tot ce am făcut ca să-l aduc pe calea 
cea bună a fost zadarnic; vă rog din suflet să faceţi rugăciuni 
către Bunul Dumnezeu că, dacă e nevoie să scap viaţa copilului 
meu, să mi-o ia pe a mea. Vreau cu preţul vieţii mele să se 
întoarcă din nou la credinţă.” 
 

 

Atât de adânc a fost 
mişcat în suflet, băiatul la 
citirea acestor rânduri, încât 
nu mai duse scrisoarea la 
preot, ci întorcându-se în 
grabă acasă zise mamei: — 
Mamă dragă, Dumnezeu nu ţi-
a primit jertfa vieţii tale, 
fiindcă nu este nevoie… Şi pe 
loc a rupt scrisoarea. 

Atunci mama, 
înţelegând tâlcul vorbelor 
băiatului, cu lacrimi de fericire, 
îl îmbrăţişă cu dragostea ei de 
mamă. Iată cum o mamă 
credincioasă este în stare să-şi 
jertfească viaţa pentru 
fericirea copilului ei. 

 
55. Să nu dispreţuim pe semenii noştri! 
 
  Era o femeie, care crezându-se mare credincioasă, zicea 
adesea: „N-am nevoie de nimeni, căci Dumnezeu îmi este de 
ajuns”. 
   Şi iată că într-o zi, tot din mândrie, căzu într-un lac şi cu 
apa până la gât, începu să strige după ajutor. Săriră nişte 
vecini de-ai ei, priviră, statură, dar grăiră: „Apăi n-ai zis 
dumneata că n-ai nevoie de ajutorul nostru…” Şi se uitară la ea 
fără s-o ajute. Cum n-avea nici-o scăpare de la cei din jur, 
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femeia strigă tare după bărbatul ei, care venind în grabă, îi zise 
şi el fără s-o ajute: 
 

 
 

Acest bătrânel poate fi Iisus Hristos 

 — Ce pot face eu, un biet 
păcătos cu care ţi-ai legat 
viaţa? N-ai zis tu că n-ai 
nevoie de oameni? 
  În cele din urmă veni tatăl 
femeii, un bătrân credincios şi 
înţelept, care ajutând-o să 
iasă din apă, o mustră cu 
blândeţe: 
— Desigur, fata mea, 
Dumnezeu este TOTUL în viaţa 
noastră, dar nesocotind pe 
semenii noştri, noi îl supărăm 
şi astfel El nu ne mai ajută. Pe 
Dumnezeu se cade să-L iubim 
mai întâi, dar El ne porunceşte 
să-i iubim şi pe semenii noştri, 
mai ales atunci când ei sunt 
păcătoşi;  

 Domnul ne ajută, dacă şi noi ne ajutăm unii cu alţii. 
 De la această întâmplare femeia a înţeles care e voia lui 
Dumnezeu şi i-a iubit pe oameni aşa cum ne porunceşte 
Dumnezeu: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” 
(Romani XIII, 9) 
 
       Familia  
 

"Mamele sunt lianții familiilor și izvoare de iubiri, 
Mai mult ca oricine-i educă pe copii cu omenie, 
Atestată-i femeia că este inima întregii omeniri. 
Nu-i comoară mai de preț, decât o bună familie. 

 
Copiii sunt mugurii cei mai de preț ai familiei, 
Lor trebuie să le lăsăm o frumoasă moștenire, 
De conștiință, de a deveni oameni de omenie, 
Și să învețe a-și onora părinții cu multă iubire." 
 
      MI 
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56. Dragostea de mamă. 
 

 

      O mamă avea un copil, pe 
care, fireşte îl iubea foarte 
mult. Dar fiul ei era un copil 
rău şi când s-a mărit făcea 
multe rele şi trăia în păcate. 
Ajungând în mâinile unor 
oameni ticăloşi, aceştia îi 
ziseră într-o zi: 
  - Dacă ne aduci inima mamei 
tale, îţi dăm bogăţii nesfârşite. 
Fiul ticălos primi şi, mergând, 
omorî pe mama lui şi-i luă 
inima. Pe când alerga s-o ducă 
la acei oameni păcătoşi, se 
împiedică, căzu şi scăpă din 
mâini inima mamei sale. 
Atunci se auzi un glas venind 
dinspre acea inimă: 

  Nu te-ai lovit, dragul mamei? Era glasul mamei, care la ea nu 
se mai gândea, ci numai la copilul ei, fie el chiar acela care-i 
ducea inima să i-o vândă pe un pumn de aur. DRAGOSTEA este 
mai tare ca moartea, ea nu piere NICIODATĂ. 
  
57. Lucrează Dumnezeu pentru noi. 
  

Oare cel ce a lucrat duminica sau în zi de sărbătoare, se 
află la sfârşitul anului mai îmbelşugat decât cel care în acea zi a 
fost la Biserică şi s-a rugat? Oare casa lui e mai bine îngrijită, 
copiii mai bine hrăniţi? Nimic din toate acestea. Ba dimpotrivă! 
Cel ce-a fost duminica la Biserică a respectat porunca lui 
Dumnezeu, de a-I cinsti ziua, iar a doua zi începe lucrul cu 
temei şi voie bună, având sufletul împăcat al datoriei împlinite. 
  Un sătean îl întrebă pe altul într-o zi: 
— Cum faci dumneata, bădiţă Ioane, de isprăveşti toate 
treburile atât de repede şi bine, cu toate că în zi de duminică 
toţi ai casei nu lucraţi, ci sunteţi cu toţii la Biserică? 
— Foarte simplu, răspunse badea Ion, fiindcă în vremea când 
ne odihnim noi şi mergem la Biserică, lucrează Bunul 
Dumnezeu pentru noi. 
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— Cum vine asta, bădiţă Ioane?! 
 

 

— Foarte bine. Dumnezeu 
lucrează că ne dă soare sau 
ploaie, vreme bună pentru 
arat, semănat, cules roadele, 
ne dă hrană sufletelor noastre 
prin Evanghelia Sa, pe care o 
auzim la Sf. Biserică, ne învaţă 
numai lucruri bune pentru 
viaţă, ne dă odihna, 
învăţătura, hrana şi bucuria  

zilelor de duminică şi sărbătoare. 
  Pe scurt El ne dă putere şi sănătate pentru trup şi în zile 
de sărbătoare ne hrăneşte şi ne întăreşte sufletul cu hrana lui 
cea mântuitoare. 
  Săteanul care-l asculta şi era şi el un bun gospodar, dar 
un gospodar creştin mai mult cu numele, se hotărî din acel 
ceas să respecte Duminica – ziua de odihnă – când va lucra 
Dumnezeu pentru el şi casa lui. 
  
58. Pilda rea (Neascultarea). 
 

 
 

Fiul cel pierdut 

      Un enoriaş veni la preot să 
i se plângă de fiul său şi-i zise 
preotului: 
— Părinte, copilul meu nu 
ascultă de mine. Şi doar sunt 
tatăl lui. Preotul îl întrebă:  
— Crezi că trebuie să asculte 
copilul de tatăl său? 
Enoriaşul răspunse:  
— Fireşte, aşa se cuvine. 
      Atunci preotul, ştiindu-l pe 
enoriaş cam nedus la Biserică, 
îi zise: — Dar dumneata 
asculţi de tatăl dumitale? 
— Tata a murit, părinte, zise 
el! 
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— Nu de tatăl acela îţi vorbesc eu, ci de Tatăl nostru cel din 
ceruri, Tatăl tuturor…! 
  Enoriaşul nu mai putu zice nimic, iar preotul îl mustră cu 
blândeţe, zicându-i: — Atunci cum vrei să te asculte copilul, 
când pilda cea rea i-o dai însuţi dumneata?!  
  Creştinul nostru recunoscu greşeala şi făgădui grabnică 
îndreptare. 
  
59. Nu cred în tine, dacă nici tu nu crezi în Dumnezeu! 
  

 
 

Povața părintelui 

        Odată, un sătean bine-
credincios merse la un 
consătean al său să ia în 
arendă o bucată de loc, şi 
după ce s-au înţeles, scoase 
banii şi-i dădu ca arvună. Cel 
cu locul îi zise: 
— Trebuie să-ţi dau o chitanţă. 
Dar omul credincios îi 
răspunse: 
— Nu-i nevoie, că doar 
Dumnezeu vede. 
   Atunci celălalt, care se lăuda 
la toată lumea că el nu crede, 
îl întrebă: — Cum, dumneata 
crezi în Dumnezeu? 

— Bineînţeles că da. 
— Eu nu cred în asemenea lucruri; astea sunt fleacuri, poveşti 
pentru copii; Dumnezeu nu există, ascultă-mă pe mine. 
  Atunci credinciosul îi zise: — Dacă-i aşa, fă bine atunci şi 
dă-mi chitanţă pentru banii pe care ţi i-am dat, pentru că eu nu 
am încredere în cei care nu cred în Dumnezeu. 
 Consăteanul ruşinat, tăcu chitic şi eliberă chitanţa cerută. 
  
60. Pumnul de noroi. 
  

Într-o zi un om păcătos care se întorsese la credinţa 
strămoşească şi ducea o viaţă cu adevărat creştinească, vorbea 
cu un necredincios, care-i zise: — Cum aş putea să cred eu că 
Dumnezeu a luat un pumn de noroi şi a făcut din el un om?! 
Credinciosul îi zise: — Dacă nu crezi, uită-te bine la mine; eu 
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n-am fost decât un pumn de noroi prin viaţa păcătoasă pe care 
am dus-o înainte, iar după ce Dumnezeu a coborât Harul Său 
cel Sfânt asupra mea, am ajuns şi eu om adevărat. 
Necredinciosul căzu pe gânduri şi după scurt timp luă calea 
Bisericii şi deveni şi el un om adevărat. 
 
61. Din ce loc eşti? 
 

 
 

Pilat, către Iisus:  
-Tu, de unde ești? 

   Într-o zi, învăţătorul satului 
întâlneşte pe unul dintre 
săteni, care avea prostul 
obicei de a drăcui şi de a 
blestema la tot pasul. Tocmai 
îl auzise drăcuind şi-i zise 
astfel: — Măi omule, văd că 
eşti de loc din iad. 
Săteanul se miră şi zise: 
— Cum aşa, se poate? - 
Tocmai aşa, se poate foarte 
bine, răspunse învăţătorul. 
Dacă ai vorbi bulgăreşte, de 
unde ai fi? — Din Bulgaria. 
— Dacă ai vorbi turceşte, din 
ce loc ai fi? — Din Turcia, 
bineînţeles. 
— Dar dacă ai vorbi 
italieneşte, din ce loc ai fi? 

 — Din Italia, răspunse omul, dar nu înţeleg ce vrei să spui cu 
asta, domnule învăţător. 

Învăţătorul îl lămuri, zicându-i: — Este foarte limpede; 
de vreme ce în iad este locul blestemelor, înjurăturilor şi sălaşul 
diavolului, tu care toată ziua înjuri şi blestemi, nu poţi fi din alt 
loc, decât din iad. 

Omul, ruşinat, plecă în jos capul şi zise: — De partea 
dumitale este dreptatea şi iată făgăduiesc să nu mai blestem şi 
să înjur. 

NOI, iubiţi cititori, din ce loc suntem? Nu cumva avem şi 
noi prostul obicei şi urâtul păcat de a blestema, înjura şi 
drăcui?! 
  Să ne ferim ca de foc de acest păcat al gurii, ca să nu 
ajungem cu adevărat în chinurile iadului.  
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62. Cum scăpăm de ispite? 
  

 

       Într-o zi veni la preotul 
său un credincios, care i se 
plânse astfel: 
— Părinte, ce să fac pentru a 
scăpa de ispitele care mi se 
aşează în cale sau mă 
împresoară? 
      Preotul se duse în 
bucătărie, luă un vas, îl umplu 
cu apă şi zise: 
— Ia acest vas plin cu apă, 
mergi cu el până acasă şi vino 
înapoi, fără să verşi vreo 
picătură din el şi apoi vom sta 
de vorbă. 

   Omul luă vasul şi plecă. Ca să nu verse nici o picătură de 
apă din vas, el merse toată vremea cu ochii ţintă la el. Când se 
întoarse îi spuse preotului că a făcut precum i-a spus. Preotul îl 
întrebă: 
— Cât ai mers spune-mi ce-ai văzut în jurul tău? 
— N-am văzut decât apa din vas. 
— Păi de ce numai apa din vas? 
— Deoarece am vrut să nu vărs nici o picătură din vas; dacă 
mă uitam prin jur, vărsăm din apă. 
— Ei, vezi că singur te-ai lămurit? Aşa este şi în viaţă. Ca să nu 
vezi ispitele din jurul tău şi să nu verşi din apa curată a 
sufletului tău, trebuie să te uiţi tot timpul numai la DUMNEZEU, 
numai la Biserica Sa, numai la Evanghelie. 

Şi omul înţelese cum să-şi păstreze sufletul curat. 
  
63. Bogatul sau săracul va intra în împărăţia lui 
Dumnezeu? 
        

 Într-un grup de creştini se vorbea despre bogaţi şi despre 
săraci, cu privire la învăţătura Domnului Iisus Hristos. 
Unul dintre ei zicea: 
— Fericiţi cei săraci, căci ei vor intra în Împărăţia lui 
Dumnezeu. 
      Altul zicea: 
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— Vai de cei bogaţi, căci ei nu vor intra în Împărăţia lui 
Dumnezeu. 
      Auzind acestea, un creştin mai bine pregătit în învăţătura 
Mântuitorului, luă cuvântul şi zise: 
 

 

— Nu-i tocmai aşa, dragii mei. 
Săracii vor intra în împărăţia 
lui Dumnezeu, nu pentru că 
sunt săraci şi nici toţi bogaţii 
nu vor intra în această 
împărăţie, numai pentru că 
sunt bogaţi. N-a învăţat astfel 
Domnul Hristos, niciodată, ci 
El ne-a arătat că numai duhul 
în care cineva îşi poartă 
sărăcia sau bogăţia preţuieşte 
înaintea lui Dumnezeu şi poate 
hotărî de intrarea cuiva în 
împărăţia Cerului. 
Şi, ca să risipească orice 
îndoială din cugetul 
ascultătorilor, el continuă: 

 — Dacă bogatul are duh de sărăcie întru cele pe care el 
le stăpâneşte, simţindu-se numai un administrator (bun 
chivernisitor) al lor, folosindu-se spre binele tuturor şi dacă 
săracul are duh de îmbogăţire în cele plăcute lui Dumnezeu, 
căutând a creşte necontenit în el, atunci amândoi vor intra în 
împărăţia lui Dumnezeu, bogatul fie el cât de bogat şi săracul 
fie el cât de sărac. Deci nu sărăcia sau bogăţia te va duce în Rai 
sau în Iad, ci felul în care trăieşti sărăcia sau bogăţia. Aşadar, 
iubiţii mei, pentru a dobândi împărăţia lui Dumnezeu, trebuie 
să fim săraci în fapte rele (să nu facem cele rele) şi bogaţi în 
fapte bune (să facem cele bune). 
  
64. Înfrânarea. 
 

   Un tată credincios mergea cu fiul său, într-o zi de 
sărbătoare, printr-o livadă şi vorbeau despre învăţătura 
creştină. Copilul punea întrebări, iar tatăl îi răspundea cu 
lămuririle necesare. 



ISTORIOARE RELIGIOASE                                           239 

 
 

     Ajungând ei în dreptul unui pom cu roadele frumoase, tatăl 
întinse mâna să ia câteva şi să mănânce, dar repede se opri. 
 

 
 

Frumusețea castității 

       Copilul văzând aceasta, îl 
întrebă: 
— De ce nu iei fructe, tată? 
— Pentru că vreau să mă 
înfrânez, copilul meu. 
— Dar nu este îngăduit să 
luăm fructe, zise copilul? 
— Ba da, răspunse tatăl. 
— Atunci de ce nu iei? 
— Pentru că adesea trebuie să 
ne înfrânăm chiar de la ce este 
îngăduit. 
— Dar de ce, tată? 
— Pentru ca să ne vină mai 
uşor să ne înfrânăm cu mai 
multă putere de la cele 
neîngăduite.  Copilul a înţeles 
frumoasa pildă. 

 
65. „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi, căci cu ce 
judecată veţi judeca, cu aceea veţi fi judecaţi!” (Matei 
VII, 1-2). 
 

 

    Un om căruia totdeauna îi 
plăcea să judece pe alţii se 
întâlni cu un necunoscut, care 
avea nasul foarte roşu. El îl 
judecă pe dată şi-l consideră 
ca pe un mare beţiv, zicându-
şi: omul acesta trebuie să fie 
mare beţiv, de vreme ce are 
nasul roşu ca un ardei. Şi de 
atunci, se porni să facă 
judecată aspră acelui 
necunoscut. 

  



240                                           CUGETĂRI CREȘTINE 

 
 

  Când avea prilejul spunea la toată lumea cât de beţiv era 
omul acela cu nasul atât de roşu. După un anumit timp, venind 
vorba despre omul acela, unul dintre oameni zise:  
— Săracul, ce păcat că a murit, era un om tare bun! Dar cel 
care-l judeca aspru, zise cu răutate: 
— Cum era să nu moară, dacă era aşa de beţiv? 
Dar celălalt îl opri şi cu mai multă milă zise: 
— Îl cunosc bine, era un om credincios şi foarte iubit de toţi 
pentru blândeţea lui; nu s-a îmbătat în viaţa lui, dar avea nasul 
roşu din pricina unei boli grele de care suferea. 
Această întâmplare l-a determinat pe omul care judeca aspru 
pe alţii, să renunţe la acest păcat, care roade sufletul multora. 
Deci: să nu judecăm, ca să nu fim judecaţi. 
  
66. Zâmbeşte, nu te încrunta! 
  

 
 

Să învățăm din inocența copilăriei 

     Un om cam posomorât se 
plângea într-o zi unui alt om 
paşnic şi credincios, zicându-i: 
— Nu ştiu ce au oamenii cu 
mine, de mă privesc cu 
fruntea încruntată şi cu ochi 
răi! 
Acesta însă îi răspunse: 
— Dumneata eşti de vină! 
— Cum aşa? răspunse omul şi 
mai posomorât şi încruntat şi 
aproape supărat. 
— Foarte bine! Ia uită-te puţin 
în oglinda asta cu chip senin, 
voios şi zâmbind. Acela privi.  
Credinciosul îl întrebă:  
— Iţi place? 
— Sigur că-mi place! 

— Acuma strâmbă-te, încruntă privirea şi strânge buzele. Aşa 
îţi place? 
— Cred şi eu că nu-mi place. Nu-mi place chiar deloc. 
Atunci credinciosul, care era un om înţelept, îl mustră 
prieteneşte şi-i zise: 
— Vezi, aşa este şi cu lumea. Dacă te uiţi blând cu chip senin şi 
chiar zâmbind, aşa se uită şi ea la tine, iar dacă te încrunţi şi ai 
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chipul aspru, tot aşa se va uita şi ea la tine. Aşa că numai 
dumneata eşti de vină de felul cum se uită lumea. Uită-te 
frumos la ea, şi, ea se va uita tot aşa de frumos la dumneata. 
Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face! 
  
67. Leacul mâniei. 
  

 
 

Armonie în familie 

     Erau doi soţi tare 
credincioşi, care niciodată nu 
se certau între ei. Într-o zi, 
venind la ei nişte prieteni, i-au 
întrebat cum de reuşesc ei să 
nu se certe niciodată. 
— Foarte simplu! răspunse 
bărbatul.       Ca să nu poată 
diavolul să ne cuprindă cu 
duhul lui de ceartă, pentru a 
ne face să cădem în păcatul 
mâniei, din prima zi după 
nuntă am făcut un legământ 
între noi, care să-l păzim câte 
zile ne va da Domnul!. 
— Ce fel de legământ? ziseră 
prietenii. 

— Am făcut legământ ca atunci când simţim că se arată 
această ispită, eu să fiu mut, iar ea surdă, sau, dimpotrivă, eu 
surd şi ea mută. Şi în felul acesta învingem ispita. 
  Toţi cei de faţă zâmbiră şi mulţumiţi au hotărât de a fi şi 
ei muţi şi surzi, când ispita mâniei se va abate asupra lor. 
  
68. „Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei V, 
7). 
  Un copil sărac, dar cu sufletul plin de mila lui Dumnezeu, 
împărţea mâncarea pe care mama lui i-o dădea la şcoală cu un 
orb sărman. Mama, aflând, îi zise că trebuie să mănânce toată 
mâncarea pentru a creşte, dar copilul i-a răspuns astfel: 
— Mamă dragă, dacă nu aş da jumătate din mâncare acelui 
sărman orb, n-aş mânca cu plăcere, dar aşa îmi foloseşte mai 
mult decât dacă aş mânca tot! 
Mama îi zise fericită: 
— Bine, aşa să faci şi de aici înainte! 
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69. Conştiinţa – Glasul lui Dumnezeu. 
  

 
 

Își poartă cu el toiagul și conștiința 

       Pe vremea unui război, 
când foametea se întindea tot 
mai mult, un soldat fugar intră 
în ograda unei văduve sărace, 
a cărei singură avere era un 
viţeluş. Voind să i-l ia, femeia 
se rugă de el, zicându-i: 
— Atâta am, te rog nu mi-l 
lua! 
Dar fugarul răspunse cu 
nepăsare: 
— Dacă nu ţi-l iau eu, vine 
altul şi tot ţi-l ia. Şi luând 
viţelul femeii, plecă mai 
departe. Venind noaptea, 
hoţul se adăposti lângă un 
gard şi adormi.  

 
  În vis i se arătă diavolul, care-i ceru sufletul. Dar omul îi 
răspunse: — Atâta am, te rog nu mi-l lua! 
  Dar diavolul întinse mâna spre cel care dormea, voind a-i 
lua sufletul, şi-i zise: 
— Dacă nu ţi-l iau eu, vine altul şi tot ţi-l ia. 

Deşteptându-se, fugarul înţelese într-o clipă glasul pe 
care i-l trimitea Dumnezeu prin conştiinţa lui. Luă viţelul, se 
întoarse la văduva lipsită şi i-l dădu înapoi, zicându-i cu 
cutremur în suflet: 

— Aşa mi-a poruncit Dumnezeu. Te rog iartă-mă. 
Şi soldatul plecă mai departe înfometat, dar cu sufletul 
împăcat!. 
  
70. Necazurile întăresc răbdarea omului înţelept. 
  
  Un creştin avea un vecin rău, care-i făcea mai în fiecare 
zi câte un necaz. La început răbda cu greu necazurile, dar din 
ce în ce se întărea şi cu cât vecinul lipsit de minte îi făcea mai 
multe necazuri, cu atât el se întărea în mai multă răbdare.   
După o viaţă trăită creştineşte şi plină de înţelepciune, creştinul 
muri şi în urma lui lăsă un testament, în care îndatora pe 
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moştenitorii săi să dea vecinului celui rău suma de cinci mii lei 
drept mulţumire că necazurile pe care i le-a făcut i-au folosit 
foarte mult la îmbogăţirea răbdării. 
  Vecinul cel rău, aflând cele scrise în testament, avu o 
zguduire puternică în sufletul său şi din acea zi a devenit un om 
nou, urmând în înţelepciune pe credinciosul şi bunul său vecin, 
care plecase în lumea veşniciei. 
  
71. Frângerea de sine. 
  

Un credincios veni într-o zi la preot să-i spună ce să facă 
pentru a se birui pe sine, căci iată, zise el, îmi asupresc femeia. 
Pe când ea este bună, eu sunt rău. Pe când ea se roagă, eu 
înjur. Pe când ea e cuminte, eu sunt un stricat. Pe când ea stă 
acasă, eu stau mai mult la cârciumă; eu sunt risipitor, ea-i 
strângătoare. Şi tot ce fac ca să mă birui şi să fiu ca ea nu pot 
să izbutesc. Preotul îl ascultă şi apoi îi zise: 
— Ferice de tine, omule că-ţi dai seama de asta. Un singur 
lucru îţi mai trebuie: să spui acestea Domnului Hristos şi să-i 
ceri ajutorul. 

— Cum, părinte? 
— Spovedindu-te! 
Omul îngenunche, se mărturisi Domnului prin duhovnicul 

său şi aşa s-a biruit pe sine. 
  
72. Adevărată smerenie. 
       
La un călugăr bătrân veni într-o zi un frate tânăr, ca să facă 
ascultare şi pe urmă să îmbrace şi el haina monahală 
(călugărească). 
Într-una din zile, veni la călugărul bătrân şi-i zise: — Sunt 
nemulţumit întru totul de mine, părinte, căci sunt un păcătos. 
Bătrânul călugăr îi zise: — Bine este să te smereşti în felul 
acesta. 
Dar voind să-i încerce smerenia, adăugă: — Mi se pare însă că 
nu eşti sincer când spui aceasta şi de aceea îţi rânduiesc să nu 
mai vorbeşti aşa. 
Atunci, tânărul se tulbură şi, înroşindu-se de supărare şi 
nemulţumire, se arătă mirat. 
   Călugărul atunci îi spuse cu blândeţe: 
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Chipul desăvârșit al smereniei: 
bătrânul ia învățăminte de la 

prichindei 

— Vezi, dragul meu, tu 
primeşti repede să te umileşti 
tu pe tine însuţi, dar nu 
primeşti tot aşa de uşor când 
altul te umileşte pe tine. 
Adevărata smerenie se 
cunoaşte când eşti umilit de 
altul şi mai ales pe nedrept, 
aşa cum ţi-am făcut eu acum, 
ca să te încerc. Mergi şi 
săvârşeşte astfel smerenia, 
căci altfel, ea nu este 
smerenie, ci făţărnicie. Numai 
prin smerenia adevărată vei 
dobândi putere mare în 
sufletul tău. 
  Tânărul a primit lecţia şi 
s-a îndreptat spre această 
smerenie curată şi plăcută lui 
Dumnezeu, Căruia i se cuvine 
slava în veci. Amin. 

73. De ce atâtea suferinţe? 
 

 
 

Chiar și sub povara suferințelor 
bătrâneții, Domnul ne dă bucurii 

Un om necăjit veni într-o zi la 
preot şi-i zise: 
— Părinte, de ce oare 
Dumnezeu îmi dă mie atâtea 
suferinţe? 
Preotul îi răspunse tot printr-o 
întrebare: 
— Dumneata, te uiţi numai la 
suferinţele pe care le primeşti, 
dar te uiţi oare şi la păcatele 
pe care le săvârşeşti? Sau 
oare dumneata eşti fără de 
păcat? 
— Cum să fiu fără de păcat, 
Părinte, că l-aş mânia pe 
Dumnezeu; am şi eu, ca orice 
om, păcatele mele. 
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— Bine zici, spuse preotul şi luând o haină prăfuită din cuier, cu 
care fusese la un drum lung, îl invită pe omul nostru în curtea 
casei. 
Părintele întinse haina pe o frânghie, luă un băţ şi începu să 
bată în ea cu putere. Un praf gros se ivi de îndată şi el zise: 
  — Vezi, omule, praful acesta este păcatul pe care-l avem în 
haina sufletului nostru şi întocmai ca şi acest praf, păcatul nu 
va ieşi, dacă sufletul nu va fi lovit cu băţul suferinţelor, înţelegi 
acum de ce Dumnezeu ne trimite suferinţele? 
— Mare adevăr m-ai învăţat părinte; mai bine să-mi dea 
Dumnezeu multe suferinţe şi să am sufletul curat, decât fără 
suferinţe şi să-mi ajungă sufletul întinat şi să merg în iad. 
Slavă Ţie Doamne, zise omul necăjit, căci adevărate sunt 
cuvintele: „Mari şi minunate sunt lucrurile Tale Doamne!”  
  
74. Să nu îngropăm talentul! 
 

 
 

Pilda Talanților 

       Fiul unui om avut, 
plecând de acasă spre a învăţa 
într-un mare oraş la o şcoală 
superioară, primi de la tatăl 
său, pe lângă banii necesari 
călătoriei şi celorlalte nevoi, 
suma de 2000 de lei. Când îi 
dădu banii, tatăl îi zise:— Fiul 
meu, vei folosi aceşti bani cum 
vei crede tu mai bine. 
Tânărul făgădui şi plecă la 
studii.  După o bucată bună de 
vreme, tatăl veni la oraş să-şi 
vadă fiul şi după ce îl întrebă 
despre şcoală şi de toate câte 
a mai făcut, la sfârşit îi spuse: 

 — Dar cu cei 2000 de lei pe care ţi i-am dat să-i foloseşti cum 
vei crede tu de cuviinţă, ce-ai făcut? 
  Bucuros tânărul scoase banii din buzunar, îi arătă şi, 
crezând că face o mare bucurie tatălui său, el adăugă: 
— Uite tată, nici nu m-am atins de ei, i-am păstrat. 
Dar părintele său se mâhni şi-i zise: 
— Rău ai făcut băiatul meu, căci ai îngropat talentul pe care ţi 
l-a dat Dumnezeu; trebuia să-l foloseşti, să-i înmulţeşti.  
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Aceasta înseamnă că toată vremea te-ai gândit numai la tine şi 
n-ai văzut lipsurile şi nevoile din jurul tău! 
  Fiul a înţeles lecţia dată de tatăl său şi făgădui că în 
viitor va şti să folosească banii care îi prisoseau; va şti să 
folosească talentul dat de Dumnezeu. 
  
75. Eu n-am păcat. 
  

 
 

Vameșul și Fariseul 

    Un om mândru şi 
necredincios se lăuda mereu 
că el n-are nevoie de 
Dumnezeu, din moment ce 
sufletul lui este ca o coală 
albă; deci îşi poate trăi viaţa 
cinstită şi frumoasă fară 
Hristos. Într-o zi mergând în 
excursie cu mai multă lume, 
ajunse la o mănăstire foarte 
retrasă, în mijlocul pădurii. 

 
  Acolo se afla un călugăr vestit prin înţelepciunea sa, iar 
omul nostru cel mândru voi să stea şi el puţin de vorbă cu 
bătrânul pustnic. 
  Ajuns în chilia călugărului, acesta îi vorbi despre 
Dumnezeu şi despre păcat. Trufaşul se abţinu cât putu, dar la 
plecare îi zise călugărului: 
— Eu n-am nevoie de Dumnezeu, de vreme ce viaţa şi sufletul 
meu, sunt ca o coală albă de hârtie! 
  Călugărul, privi spre el, dădu din cap şi-i răspunse 
zâmbind: 
— Bine, bine, să zic şi eu aşa cum zici dumneata, dar atunci 
bagă bine de seamă să nu-şi scrie Diavolul numele lui pe ea. 
  Trufaşul tăcu, dar ieşind din chilia călugărului, rămase pe 
gânduri şi mergând el pe drum începu să se întrebe: „Oare este 
chiar aşa de albă cum zic?” Şi gândind mai adânc la viaţa şi 
faptele lui, văzu multe pete! Acum văzându-şi păcatele, i-a fost 
destul de uşor ca să vadă că are mare nevoie de Dumnezeu! 
 

• "Creştinismul numai cu Hristos, fără Maica Domnului, e  
în fiinţa sa o altă religie decât Ortodoxia." Serghei Bulgakov 
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76. Jurământul făcut trebuie împlinit „Lucrul făgăduit, 
pentru un om cinstit e ca şi împlinit” 
  

 
 

Învățătorul de Lege 

Un soldat tânăr, căruia îi 
plăcea băutura, o dată, fiind 
beat, sări la colonelul care-i 
dăduse un ordin şi-l lovi peste 
obraz. După legile militare, 
soldatul trebuia pedepsit cu 
moartea. Colonelul intră la 
soldat în închisoare şi-i zise: — 
Ai făcut o mare greşeală. 
Ştiu, răspunse tânărul. Cunosc 
legea şi sunt gata să primesc 
pedeapsa cu moartea. 

— Dar nu vei muri, spuse colonelul. Am obţinut graţierea ta, 
însă cu condiţia că nu te vei mai îmbăta niciodată de acum 
înainte. 
— Degeaba, domnule colonel. Când încep să beau, nu mă mai 
pot opri; mai bine nu mai făgăduiesc, căci tot nu pot să mă ţin 
de cuvânt. 
— Atunci promite-mi că n-ai să mai bei vin niciodată, căci vinul 
am văzut că-ţi face cel mai rău. Jură că nu vei mai pune vin în 
gură, cât vei trăi. 
Soldatul oftă din suflet. 
— Va să zică, vrei mai bine să fii împuşcat mâine dimineaţă, 
decât să renunţi la a bea vin toată viaţa? 
— Dar cine-mi garantează mie, spuse soldatul, că eu aş putea 
să-mi ţin jurământul? 
— Cine? răspunse colonelul, demnitatea de om, onoarea şi 
cinstea de ostaş al ţării. Jură pe onoarea ta! 
Ostaşul se gândi câteva clipe şi cu multă seriozitate luă poziţia 
de drepţi, spunând: 
 Jur pe onoarea mea că nu voi mai bea niciodată o picătură de 
vin măcar! 
Au trecut douăzeci de ani. Fostul soldat, acum ajunsese 
general. Într-o zi întâlni pe fostul lui colonel, bătrân şi slăbit. 
Colonelul uitase de mult întâmplarea de altădată. Pofti pe 
general să ciocnească împreună un pahar de vin ales şi se 
miră, văzând că nu gustă deloc din vinul scump şi strălucitor ca 
aurul. Generalul se ridică în picioare şi zise: 
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— Dar ce crezi, domnule colonel, că eu am putut să-mi uit 
jurământul? Că am uitat închisoarea, condamnarea şi apoi 
graţierea mea, obţinută de dumneata? 
  Zicând acestea, se aruncă în braţele bătrânului colonel, 
care se bucură din tot sufletul văzând că poveţele lui salvaseră 
de la moarte un om ca acesta, care şi-a ţinut cu străşnicie 
jurământul toată viaţa, fără şovăire. 
  Învăţătura: Fără cinste şi onoare, fără respectarea 
jurământului făcut, nu poate fi cineva creştin, ostaş sau 
cetăţean adevărat. De aceea lucrul făgăduit, pentru un om 
cinstit este ca şi împlinit. (Din Manualul de Morală Creştină – cl. 
A Vl-a al prof. Pr. Gh. Ceauşanu şi Chiriac Dimancea, Bucureşti, 
1931) 
  
77. Convertirea lui Clovis. 
  

 
 

Convertirea lui Clovis 

      Clovis, regele francilor, s-a 
creştinat în urma unei 
făgăduinţe. El se căsătorise cu 
o creştină, numita Clotilda, 
care se silea din toate puterile 
să-şi aducă soţul la adevărata 
credinţă. Plecând el în război 
împotriva Alemanilor 
(Germanilor) la despăţire ea îi 
spuse: 
— Nu-ţi pune nădejdea în 
idoli, ci în Dumnezeul cel 
Adevărat, Care este 
atotputernic şi-ţi poate da 
biruinţa asupra vrăjmaşilor tăi. 

În bătălia hotărâtoare de la Tolbiac – Alsacia – armata lui 
Clovis începu să se retragă şi ar fi fost cu siguranţă biruită, 
dacă regele, aducându-şi aminte de cuvintele soţiei sale, n-ar fi 
strigat încrezător:  
— Zeii mei m-au părăsit. De aceea, Te rog pe Tine, Doamne 
Dumnezeule al creştinilor, să-mi dai ajutorul Tău. Dacă Tu mă 
scapi din mâna vrăjmaşilor mei, am să mă botez şi am să 
introduc credinţa în regatul meu. 
      După terminarea acestei rugăciuni, primi vestea că 
supremul comandant al alemanilor fusese lovit de moarte şi că 
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oştile duşmane, cuprinse de spaimă, fug înapoi în neorânduială. 
Clovis a câştigat astfel o bătălie măreaţă. Atunci a strigat: 
— Cu adevărat Mare şi Puternic este Dumnezeul creştinilor! 
Şi pentru a-şi ţine jurământul, a fost botezat în acelaşi an de 
către Ep. Remigius în catedrala din Reims împreună cu 3000 de 
fruntaşi ai Regatului său (anul 406 d. Hr.). 
 
78. Să spui totdeauna adevărul!  
  

 
 

Să trăim în "Adevăr" 

    Un corb îşi făcuse cuibul pe 
o insulă. Într-o zi se hotăra 
să-şi treacă puii pe uscat 
dincolo de apă. Luă unul să-l 
treacă peste apă, dar 
ajungând la mijlocul drumului, 
corbul cel bătrân se simţi 
obosit, îşi încetini zborul şi se 
gândi: „Acum când eu mai 
sunt încă în putere şi el este 
slab, pot să-l mai ridic în 
văzduh, dar când el va mai 
creşte iar eu voi mai 
îmbătrâni, oare îşi va mai 
aduce aminte de îngrijirile 
mele şi mă va duce şi el din 
loc în loc?” Şi corbul bătrân îşi 
întrebă puiul: 

 
— Când tu vei fi mai mare şi eu voi fi bătrân şi slab, mă vei 
ajuta sau nu? Spune-mi drept! 
  Puiul de corb de frică să nu-i dea drumul în apă 
răspunse: 
— Da, te voi ajuta! Dar corbul cel bătrân nu-şi crezu puiul îşi 
deschise ghearele şi puiul căzu în apă şi se înecă. 
La fel se întâmplă şi cu cel de-al doilea pui de corb, ca şi cu cel 
dintâi. 
  Corbul cel bătrân se întoarse la cuib ca să-şi ia pe cel de-
al treilea pui, singurul care-i mai rămăsese. II luă şi se îndreptă 
în zbor peste apă. În acelaşi loc, osteneala îl cuprinse din nou şi 
îşi întrebă puiul: 
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— Oare vei îngriji de mine, când tu vei fi mai mare iar eu voi fi 
bătrân şi slab? 
Puiul de corb răspunse: 
— Cred că nu. 
— De ce? întrebă tatăl. 
— Iată de ce! Când tu vei fi bătrân şi slab, eu voi fi puternic, 
dar voi avea cuibul meu şi puii mei, cărora va trebui să le dau 
de mâncare şi să-i îngrijesc. 
  Atunci corbul cel bătrân se gândi: „Spune adevărul şi ca 
răsplată îl voi duce peste apă până la ţărm şi-l voi îngriji până 
va fi pe picioarele lui, puternic şi capabil să-şi facă cuib. 
  
79. Conştiinţa. 
  

 
 

Crucea și Tresavia  Conștiinței 

      Un om veni la preotul său, 
spunând că are ceva pe 
conştiinţă şi voieşte să se 
spovedească. 
— Lucrul acesta, zise el, mă 
apasă pe suflet zi şi noapte şi 
nu-mi dă pic de odihnă. 
— Dar ce este? 
— Nu îndrăznesc să spun, 
părinte, este prea greu! 
— Trebuie totuşi să te 
mărturiseşti, căci astfel nu vei 
avea odihnă şi pace. 
— Am furat!!! 
— Ce anume ai furat? 
— O funie! 
 

— Dacă e aşa, zise preotul, du funia înapoi la cel de la care ai 
luat-o, cere-i iertare, spunându-i că-ţi pare rău de ce ai făcut, 
şi totul va fi bine. 
  După câteva zile, hoţul veni din nou şi-i spuse preotului 
că nu-şi redobândeşte liniştea sufletească. 
Preotul îi zise atunci: 
— Mi-ai spus tot? 
— Nu. 
— Atunci spune-mi adevărul întreg! 
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— Apăi, continuă omul mărturisirea, era ceva la capătul funiei. 
— Ce era? 
— Era… era… o vacă! 
  
80. Să nu fim linguşitori! 
  

 
 

Împăratul și slujitorii săi 

     Un rege al Persiei, voind 
să-şi aleagă un sfetnic bun, a 
chemat la palat într-o zi pe 
cinci dintre cetăţenii cei mai 
de vază din oraş şi le-a zis: 
Iată, am cinci inele pe 
degetele mele; ele vor fi plata 
sincerităţii voastre. Spuneţi-mi 
fără linguşire: ce credeţi voi 
despre puterea şi mărirea 
mea? 
Ei, uimiţi de frumuseţea 
diamantelor de pe inele şi 
voind să le aibă, răspunseră 
regelui cu multe laude pe care 
nu se cuvenea să le spună 
decât lui Dumnezeu. 

  Regele părea mulţumit şi dădu rând pe rând 4 inele. 
Pentru că al cincilea, tăcea, regele l-a îndemnat să-şi spună 
părerea. 
— Eu cred, zise acesta, altfel decât cred cei care au vorbit 
înaintea mea. Eu cred că toată puterea, o rege, o ai de la 
Dumnezeu şi ţi-a fost dată pentru binele poporului ce-l 
stăpâneşti şi odată va trebui să dai socoteală de felul cum ai 
întrebuinţat-o. 
— Şi eu cred tot aşa, zise regele cu mulţumire. Dar ţie nu-ţi 
dau inelul, ci încrederea şi prietenia mea. Vei sta mereu lângă 
mine, ca sfetnic al meu, căci în tine am găsit omul şi prietenul 
sincer pe care-l căutam. 
A doua zi, cei patru veniră foarte grăbiţi să spună regelui că 
negustorul de la care a cumpărat inelele cu diamante sunt 
false. 
Dar regele le zise: 
— Ce, voi credeţi că eu nu ştiu că diamantele sunt false? Eu le-
am comandat astfel. V-am plătit cinstit. Voi mi-aţi dat laude 
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false, eu v-am dăruit diamantele false. V-am plătit cu aceeaşi 
măsură, de ce vă mai plângeţi?! 
 
81. Modestia. 
 

 
 

Înmulțirea pâinilor 

  
  În anul 1807, se pornise o foamete cumplită. Nu aveau 
oamenii ce mânca şi mureau cu sutele de foame. 
În târgul Hârlău, un om credincios, cu inimă bună şi avut, 
chemă pe mai mulţi copii săraci şi le spuse: 
— Măi copii, în coşul acesta este câte o pâine pentru fiecare 
dintre voi. Să veniţi în fiecare zi să vă luaţi pâinica, până ce se 
va îndura bunul Dumnezeu şi ne va trimite zile mai bune. 
  Copiii dădură năvală la coş, întrecându-se fiecare să 
apuce pâinea ce i se părea mai mare şi mai frumoasă şi apoi 
plecară, fără să mulţumească binefăcătorului lor. Dintre toţi, 
numai Irina, o fetiţă îmbrăcată în haine sărăcuţe, dar curate, 
stătu la o parte, luă pâinea cea mai mică, ce rămăsese în coş, 
apoi sărută mâna binefăcătorului şi plecă bucuroasă acasă. 
A doua zi copiii veniră din nou şi se purtară ca întâia oară. 
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Biata Irina luă şi de data aceasta o pâine abia pe jumătate 
decât a celorlalţi. 
  Când aduse pâinea acasă la mama ai, care era bolnavă, 
şi când aceasta o frânse în două, căzură din ea mai mulţi bani 
de argint. Cei ai casei rămaseră uimiţi. 
Du banii înapoi îi spuse mama, căci desigur din greşeală au 
căzut în aluat. 
Irina luă banii, alergă repede şi-i întinse binefăcătorului ei. Dar 
el o privi lung şi-i zise: 
— Ia-ţi banii, micuţă fetiţă, căci nu este nici o greşeală. 
Dinadins am spus să se pună aceşti bani în pâinea cea mică, 
pentru a-ţi răsplăti modestia şi cuminţenia ta. Fii şi de aici 
înainte tot aşa de bună, de blândă, de modestă, căci într-o 
bună zi ca şi în pâinea aceasta, pe neaşteptate, viaţa îţi va 
aduce bucuria unei bogăţii meritate. 
 Morala: E mai frumoasă bogăţia, când ţi-o aduce modestia. 
  
82. Sperjurul (Jurământul fals, mincinos, nedrept). 
  

 
 

Iuda, "Vânzătorul" 

    Un negustor din Breslau 
(denumirea germană a 
oraşului polonez Wroclaw) 
voind să facă o călătorie şi 
având mulţi bani în locuinţa 
sa, rugă pe stăpânul casei să-i 
păstreze până se va întoarce. 
Stăpânul făgădui bucuros.  
Dar când negustorul se 
întoarse şi ceru banii înapoi, 
celălalt spuse că n-a primit 
nimic, aşa că negustorul  

trebui să-l cheme în Judecată, în faţa tribunalului. 
  Proprietarul casei, fiind pus să jure, dădu uşierului să-i 
ţină bastonul, mai înainte de a jura. În acest baston care era 
gol pe dinăuntru, el ascunsese banii negustorului şi i-a dat 
uşierului, crezând că dacă în timpul jurământului, banii sunt în 
mâna altuia, el poate jura cu mâna pe conştiinţă că n-are banii 
negustorului. Este uşor de închipuit, cât de indignat a trebuit să 
fie negustorul, văzând cum acel om jura strâmb, fără ruşine şi 
teamă de Cel de Sus. Dar pedeapsa lui Dumnezeu nu a 
întârziat. Proprietarul casei fu achitat (eliberat) şi plecă din 
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tribunal, însă în timp ce cobora treptele tribunalului fiind 
tulburat de jurământul pe care-l făcuse se împiedică în baston 
se rostogoli până la ultima treaptă a scărilor, rupându-şi 
piciorul. 
  Tocmai atunci i se rupse şi bastonul şi ieşiră la iveală 
banii ascunşi. Toţi cei de faţă au rămas uluiţi şi îngroziţi, cât de 
repede şi de tare a pedepsit Dumnezeu pe cel care a jurat 
strâmb. 
  Faptul acesta este unul adevărat petrecut în oraşul 
Breslau şi se aminteşte de el într-un basorelief, săpat pe 
piedestalul unei statui a Dreptăţii chiar pe scările tribunalului, 
unde se poate vedea şi în ziua de azi. 
  
83. Răbdarea. 
  

 
 

Model de răbdare 

      Petrică este un copil ca 
toţi copiii; vrea să ştie tot; de 
aceea întreabă mereu pe tatăl 
său ba de una, ba de alta: de 
ce răsare soarele, de ce ninge, 
de ce bate vântul şi multe 
altele. 
     Ieri Petrică a fost cu 
părinţii lui la circ. Cum au sosit 
acasă, Petrică a început cu 
întrebările. De multe lucruri s-
a dumirit el, dar de una nu; 
aşa că îl întrebă pe tăticul cum 
de poate un om să ridice cu 
mâinile lui şi să-l ţină sus un 
bou mare şi gras. 
O fi omul puternic, dar oricum, 
boul e greu nu glumă. 

— Apoi, măi Petrică, vezi tu, acolo pe lângă putere mai este şi 
altceva. Omul acela care ridică boul îţi poate arăta că în viaţă 
omul are nevoie de multă răbdare şi de multă străduință. 
— De ce, tată? 
— Ai răbdare să-ţi explic. Omul de aseară de la circ a început 
prin a ridica viţeluşul abia născut. Ce-i un viţeluş? Nimica toată. 
Şi cum se scula de dimineaţă, alerga la grajd şi ridica viţeluşul 
de câteva ori în sus. Cu cât creştea viţeluşul pe zi? Mai cu nimic 
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– adică, cu foarte puţin. De aceea omul nu simţea greutate 
mare când îl ridica şi zi de zi, cu multă răbdare şi stăruinţă, l-a 
ridicat până s-a făcut un bou mare şi gras. Acum îl ridică tot 
atât de uşor, ca şi atunci când era viţeluş, datorită răbdării de a 
exersa zilnic. Petrică a înţeles că: prin învăţătură, muncă şi 
răbdare, ajunge omul luminat şi tare. 
  
84. Cu răbdare scapi de patimă.  
  

 
 

Părintele Cleopa:  
Răbdare… răbdare…răbdare.. 

   Florian a căzut la pat; s-a 
îmbolnăvit foarte rău, dar nu 
pentru că a muncit prea mult, 
nu, ci pentru că l-a doborât 
patima băuturii – rachiul. 
— Dacă nu te laşi de băutură, 
îi zise doctorul, să ştii că ai să 
te prăpădeşti. Rachiul este o 
otravă, mai ales pentru tineri. 
— Nu mă pot lăsa răspunse 
Florian. 

 M-am deprins cu el şi în fiecare zi trebuie să beau o sticlă 
de asta. 
— Am eu leac, măi băiete, adăugă doctorul, numai să ai 
răbdare să-l iei multă vreme. 
  Şi într-adevăr a doua zi aduse o cutioară plină cu nişte 
boabe, ca nişte pietricele. 
  Pune în fiecare zi câte o bobiţă din astea în sticla ta de 
rachiu, dar să n-o mai scoţi din ea. Astfel rachiul n-o să-ţi mai 
facă rău. 
  Zis şi făcut. Florian închipuindu-şi că aceste boabe aveau 
puterea de a nimici otrava din rachiu, urmă întocmai sfatul 
doctorului şi astfel bău, în fiecare zi, câteva picături de rachiu 
mai puţin. 
  Când sticla se umplu de bobiţe, Florian se dezbărase cu 
totul de patima băuturii. 
Morala (învăţătura) este aceasta: E prea uşor să te înveţi la 
rele, Dar prin răbdare poţi să scapi de ele. 
 

• "Dacă-ţi aduci mereu aminte de patimile Domnului, le vei  
răbda pe toate fără geamăt." (Sfântul Dimitrie al Rostovului) 
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85. Munca – răbdarea – deprinderea. 
  
  Un împărat a plecat într-o zi la vânătoare. Pe drum, 
apucându-l furtuna şi ploaia, se adăposti la o colibă 
sărăcăcioasă. Înăuntrul colibei, împăratul dădu de nişte copii, 
care şedeau în jurul unei străchini mari, pline cu fiertură. 
Îmbucau copiii cu atâta plăcere din fiertură, de ţi-era mai mare 
dragul să-i priveşti. Obrajii le erau rumeni şi bucălaţi. 
— Cum este cu putinţă, întrebă împăratul pe mama copiilor, ca 
să mănânce cineva cu atâta poftă nişte mâncare atât de 
simplă, fără carne, şi pe deasupra să fie atât de frumoşi la faţă 
şi atât de sănătoşi, cum sunt copiii dumitale? 
 

 
 

Munca la câmp, îndeletnicire din 
moși-strămoși 

— Să trăieşti, Măria Ta! 
răspunse mama copiilor. 
Mâncarea lor nu este proastă, 
căci în ea se află trei feluri de 
ierburi: mai întâi este munca, 
pentru că trebuie să-şi câştige 
hrana lucrând, a doua este 
răbdarea, fiindcă până la 
vremea mesei nu le mai dau 
nimic să mănânce şi a treia 
este deprinderea, pentru că i-
am învăţat să se mulţumească  

cu ce au, fără să cunoască alte bucate mai bune. 
  Când plecă, împăratul îi dădu femeii o pungă cu bani, nu 
atât pentru sărăcia familiei, cât pentru educaţia pe care o 
dădea copiilor ei, pentru modestia ei şi dragostei pentru 
muncă, răbdare şi bune deprinderi. 
        Morala: Munca cu a ei povaţă, pe copii la bine-nvaţă. 
  
86. Datoria faţă de părinţi. 
  
Un tânăr hotărî să se căsătorească. El promise viitoarei soţii, 
după dorinţa ei, să alunge din casă pe bătrânul lui tată. 
Conduse deci într-o zi pe bătrân afară din sat, spunându-i să se 
ducă unde va voi, căci la el nu mai are ce căuta. În casa lui nu 
mai era loc şi pentru el. Ochii bătrânului se umplură de lacrimi 
şi zise fiului său: 
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Grija față de părinți 

— Vezi acolo sus pe deal 
piatra aceea mare? Până acolo 
l-am condus şi eu pe tatăl 
meu, lăsându-l apoi în voia 
sorţii. Condu-mă deci şi tu 
până acolo. 
— Dumnezeule, ce aud? strigă 
fiul, cutremurat. Tu, tată, ai 
făcut părinţilor tăi aceeaşi 
nedreptate pe care voiam să 
ţi-o fac şi eu ţie acum? 

 
  Oare şi copiii mei vor face cu mine astfel? Vino înapoi cu 
mine şi de acum înainte cea mai bună cameră din toată casa 
mea va fi a dumitale, iar eu voi avea grijă de tine în fiecare zi şi 
te voi apăra de toate nevoile şi bolile până când vei închide 
ochii.  

Morala: Să nu uităm porunca dumnezeiască, care ne 
spune: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi 
să trăieşti ani mulţi pe pământ. 
  
87. Recunoştinţa unui animal. 
  

 
 

Peștera sclavului 

 
 

Animalul – prietenul omului 

 
  Un sclav cu numele de Androcles, fugise de la stăpânul 
său într-o pădure şi locuia într-o peşteră. Deodată auzi un 
răget de fiară sălbatică şi la gura peşterii apăru un leu. 
Nenorocitul om credea că nu mai are scăpare, însă fiara se 
apropie încet, scoţând nişte urlete de durere, ca şi când ar fi 
cerut ajutor. 
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  Androcles a prins curaj şi s-a apropiat mai mult; el a 
observat că leul şchioapătă, având o rană la picior. Sclavul luă 
laba leului în mână îi umezi rana cu salivă, ca un doctor şi-i 
trase un spin mare care intrase în călcâiul animalului. Leul 
suspină adânc, Androcles apăsă pe umflătură, curăţă rana, o 
spălă, în timp ce leul suferea cu multă răbdare. 
După un timp scurt, leul simţindu-se mai uşurat de dureri, 
începu a sări, a bate din coadă şi apoi linse cu recunoştinţă 
mâinile şi picioarele doctorului său. 

De acum încolo, Androcles deveni prietenul animalului cu 
care împărţea mâncarea zilnică, timp de câteva luni, după care 
sclavul Androcles fu prins de către nişte oşteni înarmaţi care-l 
duseră la stăpânul de la care fugise. 

Androcles a fost osândit la moarte, prin aruncarea ca 
hrană leilor. În acest scop un leu a fost lăsat fără hrană câteva 
zile pentru a-l mânca pe Androcles. Ziua s-a apropiat; lumea s-
a adunat în jurul arenei. Se auzi răcnetul leului nemâncat; se 
făcu o tăcere înfiorătoare; lumea aştepta cu sufletul la gură, 
cutremurată de ceea ce avea să vadă. Dar frica şi întristarea 
poporului se prefăcu în câteva clipe în uimire şi mare bucurie 
când văzură că leul înfometat, în loc să-l sfâşie pe sclav, se 
învârte pe lângă el, se culcă la picioarele lui ca un câine 
credincios pe lângă stăpânul său. 

Cârmuitorul ţinutului aceluia porunci lui Androcles să 
dezlege taina acestei nemaipomenite întâmplări. Androcles 
începu a povesti înaintea întregului popor adunat, cum 
petrecuse el în pădure împreună cu leul. 
Toţi cei de faţă se bucurară de aceasta, văzând că şi fiarele 
sălbatice, prin răbdare şi mulţumire, se domesticesc şi capătă 
simţiri de om. 

Atunci toţi într-un glas se rugară de căpetenia ţinutului 
aceluia să-l ierte pe Androcles, iar acesta nu numai că-l iertă, ci 
îi mai dădu şi leul în dar, care prin recunoştinţa lui l-a scăpat pe 
Androcles de la moarte de două ori. 

Morala: Bine faci, bine găseşti. 
• "Omule, nu te mândri cu superioritatea faţă de  

animale; ele nu au păcat, dar tu, cu măreţia ta, pângăreşti 
pământul prin existenţa ta şi îţi laşi urmele prostiei după tine -
 aceasta, e adevărată pentru aproape fiecare dintre noi!" 
(Dostoievski) 
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88. Mulţumim lui Dumnezeu, făcând bine oamenilor. 
 

 
 

Binefacerea față de semeni începe cu 
rugăciunea 

      La Roma, un tânăr 
suferise de o boală grea şi se 
făcuse bine. Când ieşi în 
grădină, după atâtea zile de 
boală plin de bucurie lăudă pe 
Dumnezeu cu glas tare zicând: 
— O, Preabunule Părinte, dacă 
un om ar putea să-Ți 
răsplătească pentru ceva, cu 
câtă plăcere şi bucurie aş voi 
să-Ţi dau toate avuţiile mele! 
Aceste cuvinte le auzi Ion, 
numit Ciobanul, şi-i zise 
tânărului bogat: 
— De la Dumnezeu de sus 
vine darul cel bun; dar într-
acolo nu poţi trimite nimic;  

 Dumnezeu primeşte mulţumirea noastră prin locţiitorii Săi. 
Vino după mine! 
  Tânărul urmă pe moşneagul cel credincios Ion Ciobanul 
şi ajunseră la o casă sărăcăcioasă. Acolo era numai sărăcie şi 
suferinţă. Tatăl zăcea bolnav, mama era fără o mână şi se 
văitau că nu aveau o bucată de pâine nici măcar pentru copiii 
lor care plângeau de foame. Tânărul se înfioră de cele ce văzu. 
Ion îi zise: 
— Iată aici un altar pentru jertfa dumitale! Iată pe fraţii 
Domnului Iisus şi pe locţiitorii Lui. 

Tânărul le dădu bani pentru mâncare şi îmbrăcăminte şi 
îngriji de cei bolnavi, care mulţumiră. 

Morala: îndreaptă recunoştinţa ta în sus către Dumnezeu 
şi apoi în jos către oameni. 
  
89. Patima lăcomiei (Cum moare un zgârcit?). 
  
  Un negustor de vinuri adună o avere enormă, toată în 
bani, precum de obicei fac cei zgârciţi. Îi plăcea să privească şi 
să dezmierde banii, iar el trăia în lipsă de toate. 
Veşnic la grija că i s-ar putea fura banii, a chemat un meşter ca 
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să-i facă o ascunzătoare în pivniţă, cu uşă de fier şi un 
mecanism ascuns. 
 

 
 

Fericirea unora 
stă numai în bani 

    Meşterul după ce a terminat 
lucrarea a arătat zgârcitului 
unde să apese pe un cui abia 
văzut, ca să se deschidă 
zăvorul uşii. După ce a primit 
banii cu chiu, cu vai de la 
zgârcit, meşterul a trebuit să 
jure că nu va spune nimănui 
secretul. 

 
  În fiecare zi, zgârcitul cobora în pivniţă pentru a-şi sătura 
privirea cu strălucirea banilor. 
Într-o zi, pe când era cu ochii la bani, i se stinse lampa şi 
neavând chibrit începu să strige după ajutor, dar nimeni nu-l 
auzi din pivniţă. A încercat să spargă uşa, dar nu putu, căci o 
comandase din fier ca să n-o spargă hoţii. 
Au trecut multe zile şi oamenii nemaivăzându-l au dat vestea 
dispariţiei lui. Meşterul, bănuind ce s-a întâmplat, a anunţat 
organele în drept şi astfel s-a constatat că zgârcitul a murit de 
sete şi foame călare pe grămada de bani. 
  Zgârciţii şi lacomii, după ce îşi omoară sufletul, îşi 
omoară trupul prin moarte ruşinoasă. 
  
90. Conştiinţa (Glasul dreptăţii). 
  
Un om bogat, cu numele Săvoiu, alungă pe o chiriaşă săracă, o 
biată văduvă cu 5 copii, pentru că nu mai avea cu ce să 
plătească chiria. Ea se înfăţişă încă o dată în faţa bogătaşului, 
însoţită de cei 4 copii mici, căci al cincilea era bolnav în pat, 
pentru a-l ruga să-i lase măcar 7-8 zile, până se va însănătoşi 
copilul cel mic, dar Săvoiu nu vru, nici în ruptul capului. Femeia 
îngenunche cerându-i îndurare, iar copii plângeau, dar 
nepăsător Săvoiu merse în pavilionul din grădină ca să se 
odihnească aşa cum obişnuia el în fiecare zi. 
   Era o după amiază înăbuşitoare, nici un fir de aer nu se 
mişca, iar în spatele grădinii se auzea zgomotul molcom al 
râului. Săvoiu încercă să adoarmă, dar nu putea; simţea parcă 
o răcoare în tot trupul, iar vâjâitul apei râului i se părea prea 
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tare. Din îndepărtări se auzi tunetul întârziat al unei furtuni; 
atunci i se păru că aude un glas. Era glasul conştiinţei, glasul 
dreptăţii. 
 

 
 

Fiecare dintre noi…. 
de vorbă cu CONȘTIINȚA 

Se sculă, cutremurân-
du-se de o frică neînţeleasă, şi 
porunci servitorilor s-o caute 
pe văduva cu cei 5 copii şi s-o 
aducă înapoi de unde plecase. 
Dar ea plecase cu copiii în 
pădure şi nu putea fi găsită 
nicăieri. A doua zi află că 
murise copilul cel bolnav, iar 
mama, cu cei 4 copii rămaşi, 
găsise adăpost la un om sărac, 
 dar credincios şi cu frică de 
Dumnezeu. 

Săvoiu începu să urască grădina, pavilionul, râul, vântul 
şi îi fu groază de întunericul liniştit al nopţii care se lăsase.  

În curând căzu într-o boală grea. În aiureala când a 
căldurilor, când a tremurăturilor, pomenea întunericul nopţii şi 
tunetul furtunii.  

Peste câteva zile îşi dădu duhul. 
Glasul conştiinţei a răsunat în sufletul lui, dar, fiind prea 

târziu, Săvoiu nu a putut repara nimic. S-a împlinit zicala 
înţelepciunii populare, care sună aşa: După faptă şi răsplată. 
  
91. Judecata lui Dumnezeu (banii, rudele şi faptele 
bune). 
  
      Un om avea trei prieteni. Pe doi dintre ei îi iubea foarte 
mult, cel de-al treilea îi era oarecum indiferent, deşi acesta îl 
iubea cel mai mult şi îi voia numai binele. 
  Odată fu chemat omul nostru în faţa judecăţii. El îşi 
chemă prietenii ca martori; dar primul se scuză că are treabă, 
al doilea merse până la uşa tribunalului şi se înapoie, zicând că-
i e frică de judecător, iar al treilea, pe care se bazase cel mai 
puţin, veni, vorbi şi arătă nevinovăţia prietenului şi câştigă 
procesul, încât i se dădură şi despăgubiri. 
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     Trei prieteni are omul în 
lume. 
Cum se poartă ei în ceasul 
morţii, când Dumnezeu îl 
chemă pe om în faţa judecăţii?  
  Banii, cel mai bun 
prieten al lui, îl părăsesc cei 
dintâi şi nu merg cu el. Rudele 
şi prietenii îl însoţesc până la 
marginea gropii şi apoi se 
înapoiază fiecare la casa sa. Al 
treilea prieten sunt faptele lui 
bune, făcute din dragoste. 
Numai ele îl însoţesc pe om 
până la Tronul Judecăţii lui 
Dumnezeu. Ele merg înainte, 
vorbesc pentru el şi află milă 
şi îndurare, dobândindu-i 
Mântuirea. 

   
92. Trâmbiţa Judecăţii. 
  
  Era odată un mare împărat, care trecând cu mare alai pe 
drum întâlni doi călugări în haine sărăcăcioase şi cu feţele slabe 
şi negre. Împăratul ştia că trupurile lor se topiseră de post, 
rugăciune şi multe nevoinţe. Deci cum îi văzu sări din trăsură 
se înclină lor până la pământ apoi îi îmbrăţişă şi-i sărută cu 
dragoste. Boierii şi alaiul nu suferiră fapta împăratului dar nu 
avură curajul să-i spună. De aceea se duse la fratele 
împăratului care locuia în oraş şi-i spuseră să se ducă el la 
împărat să-i zică să nu se mai facă de râs în faţa lumii, 
sărutând şi îmbrăţişând nişte zdrenţăroşi fie ei chiar călugări 
sau preoţi. 
După ce fratele îi zise împăratului că nu se cuvine a se 
comporta aşa cu nişte oameni ca aceia, împăratul îi explică de 
ce îi respectă, dar fratele său nu înţelese. 
Împăratul avea un obicei: când trebuia să-i facă vreunui supus 
judecată de moarte, îi trimitea un slujbaş care-i suna dântr-o 
trâmbiţă al cărui sunet auzindu-l oamenii, ştiau toţi că cineva 
este rânduit spre moarte. 
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Glasul și trâmbița Arhanghelului 
 

 
 

Venirea a Doua  a Domnului întru 
Lumina Sa   

cea Pururi Fiitoare 

      Când se înseră, împăratul 
porunci slujbaşului să meargă 
la poarta fratelui său ca să-i 
trâmbiţeze. 
Acesta când auzi şi văzu că 
este în faţa porţii lui, se gândi 
ce-l aşteaptă şi îşi întocmi acte 
pentru moarte, în plânsetele şi 
jalea soţiei, copiilor şi 
cunoscuţilor. 
      Dimineaţa se prezentă la 
palat în haine negre, însoţit de 
familia sa, care se tânguia de 
moarte. Împăratul chemă pe 
fratele său înaintea sa şi 
văzând cum se tânguieşte îi 
zise: 
— O, neînţeleptule şi 
nesocotitule; dacă te speriaşi 
atât de mult de trimisul 
fratelui tău, împăratul, care îţi 
este frate după trup şi căruia 
nimic nu i-ai greşit, cum ai 
îndrăznit ca ieri să mă cerţi pe 
mine pentru faptul că am 
îmbrăţişat şi am sărutat pe  

trimişii lui Dumnezeu, care mai vârtos decât glasul trâmbiţei 
îmi vestesc mie moartea şi înfricoşata Judecată a Stăpânului 
meu Dumnezeu căruia multe şi mari greşeli ştiu că am făcut? 
  Mergi acasă liniştit, dar nu uita toată viaţa ta că după 
moarte ne va suna Trâmbiţa Judecăţii lui Dumnezeu, care ne va 
da nouă după faptele noastre. Iar pe slujitorii lui Dumnezeu să-
i cinstim, ca pe unii ce se îngrijesc de noi pentru viaţa veşnică. 
  
93. Să ne iubim părinţii! 
 
  Un om ca de vreo 40 ani nu mai voia să sufere în casa lui 
pe tatăl său, un bătrân de 72 ani. 
— Să te duci din casa mea, îi strigă el, să nu te mai văd în ochii 
mei, mi s-a acrit de tine. 
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Bătrânul, lăcrimând şi privind lung casa la care a muncit o viaţă 
întreagă şi pe care trebuia să o părăsească, se pregăti să plece 
fără cârtire. 
 

 
 

Să îi iubim… altfel, 
rămân ai nimănui 

 

 

      Fiul său însă îl opri câteva 
clipe şi, întorcându-se către 
copilul său, care avea vreo 6 
anişori, îi zise: 
— Du-te cu bunică-tu în grajd 
şi dă-i o pătură de la cai, să 
aibă cu ce să se învelească pe 
unde va poposi. 
      Copilul se duse repede cu 
bunicul lui, dar când se 
întoarse din grajd avea în 
mâini numai o jumătate de 
pătură. 
— De ce nu i-ai dat-o 
întreagă? se răsti el la copil. 
Dar copilul apropiindu-se mai 
mult de tatăl său îl măsură din 
cap până-n picioare şi-i zise 
grav: — Am păstrat jumătate 
din pătură, pentru ca să ţi-o 
dau mai târziu dumitale când  

   
ajuns şi tu la vârsta bunicului te voi izgoni şi eu din casă… 
  Omul se dezmetici, plânse cu suspine amare şi 
sărutându-şi copilul, căzu în genunchi înaintea bătrânului său 
tată şi îi ceru iertare. Din clipa aceea pacea, bucuria şi 
dragostea au învăluit pe toţi ai casei. 
  
94. Dragostea mamei. 
  

Iată că într-o zi, moartea înfăşurată într-o mantie 
neagră, trecea printr-un sat. La poarta unei case auzi un oftat: 
— Of, Doamne, ce să mă mai fac eu? 
Moartea văzând o femeie cu capul între palme, se aşeză lângă 
ea pe bancă şi după aceea o întrebă ce s-a întâmplat, iar 
femeia răspunse: — Sunt văduvă şi am cinci copii micuţi, 
cărora nu am ce să le dau de mâncare. 
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Măicuța Domnului  
cu Pruncul în brațe 

 

 
 

Măicuța Domnului  
cu inima zdrobită  

la înmormântarea Fiului 

     „Aha, se gândi moartea; 
taci că am nimerit bine; îmi 
fac mare pomană cu ea, dacă 
îi voi lua măcar un copil. O 
mai scap de griji.” Apoi zise 
tare: 
— Femeie, dă-mi un copil să-l 
iau cu mine! De acum n-o să-
ţi mai ceară de mâncare, nici 
îmbrăcăminte şi o să poţi mai 
uşor să îngrijeşti pe ceilalţi. 
Dar să ştii că nu ţi-l mai dau 
înapoi. 
Femeia stătu mult pe gânduri. 
— Bine te-ai gândit cucoană. 
Mă duc să-ţi aduc unul. 
Femeia intră în casă, dar aici 
nu mai merse treaba aşa de 
repede. Văduva se uită lung la 
toţi copiii, care dormeau unul 
lângă altul. Ea îi ridică unul 
câte unul în braţe, se uită la ei 
şi apoi îi lasă jos pe pat. 
Atunci moartea zise: — Lasă-
mă să aleg eu, căci văd că nu 
te înduri să-i dai. Dă-mi-l p-
ăsta mai mare, căci cu el 
cheltuieşti mai mult decât cu 
ceilalţi.  
— Vai, cucoană, cum să ţi-l 
dau; el e cel mai mare şi în el 
mi-e toată nădejdea pe viitor.  
— Din partea mea poţi să-l ţii. 
Dă-mi-l pe-al doilea. 
— Cum să-l dau eu pe Vasilică 
al meu? Numai el ne face să 
uităm necazurile. 

Ne înveseleşte pe toţi cu glumele lui şi fără el ar fi casa pustie. 
— Dacă ţi-e atât de drag, zise moartea, iaca nu-l mai iau, dar 
dă-mi fetiţa, căci după urma ei o să ai mai multe griji decât 
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bucurii! 
— O, cucoană, ai ales pe cel mai drag copil. În curând se va 
face măricică şi îmi va ajuta la treburile casei noastre. 
— Bine, ţi-o las, dacă ţii la ea atât de mult. Dă-mi pe cel mai 
mic, căci până s-o face el de ajutor, e vreme! 
— Vai, cucoană, cum să-ţi dau eu pe cel mai drăgălaş dintre 
toţi copiii. Acum e întuneric, nu se vede, dar e ca un trandafir 
înflorit. Măcar că e numai de 4 ani, dar e deştept şi inimos, de 
se miră lumea de el! 
— Mi se pare că nu prea eşti zdravănă la cap, zise moartea 
necăjită. Nu ne-am înţeles să-mi dai un copil? Uite îl iau pe cel 
mai mic, căci nu ţi-e de nici un ajutor, nu e nici deştept, nici 
mare, ci urât şi cocoşat. 
— Dragă cucoană, zise mama cu ochii plini de lacrimi, e mic, 
urât şi cocoşat, dar bun e Dumnezeu. Se va face sănătos până 
va creşte mare. Mie mi se rupe inima la gândul că o să mă 
despart de el. Nu-l dau eu pe Alexandru, puiul drag al mamei! 
Necăjită şi înfuriată că nu a putut cu nici un chip să smulgă 
prada şi a pierdut atâta vreme degeaba, moartea văzu atunci 
cât de mare şi de puternică este dragostea mamei pentru copiii 
ei! 
  
95. Conştiinţa. 
 
 Iată cum s-a întâmplat la o predică dintr-o biserică plină de 
lumină şi har. Un om a intrat cu gând rău – să fure. El ştia că 
oamenii când se roagă, nu mai sunt atenţi la cele din jur, aşa 
că în astfel de clipe lesne se poate fura o pălărie atârnată pe 
undeva. Şi nici păcatul nu e aşa de mare credea omul. 
Şi omul acela cu gândul rău a intrat în biserică, a privit, s-a 
lămurit şi a furat o pălărie. Mulţumit s-a strecurat pe uşă s-a 
dus acasă şi a pus-o pe cap, potrivindu-se ca şi cum ar fi fost a 
lui. 
  Dar – minune! — Cum a pus-o pe cap au început să-i 
sune în urechi fragmente din predica de la Biserică: „Ci mulţi 
vor crede că dacă nici un om nu le-a văzut fapta lor cea rea, 
sunt liberi şi scăpaţi de pedeapsă. Dar duhul lui Dumnezeu nu-i 
lasă nepedepsiţi ci-i chinuie prin conştiinţa lor”. 
  Auzind omul aceste cuvinte în sinea lui, repede a pus 
mâna pe pălărie, ca să o scoată de pe cap. 
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Cu conștiința împăcată venim către 
Sfântul Potir 

    Dar altă minune. Pălăria 
parcă se lipise de cap şi nu o 
mai putu scoate, în timp ce în 
mintea lui auzea cuvintele 
preotului, care predica: „Dar 
vine o vreme, omule, când vei 
fi ars de focul căinţei. Ai grijă, 
omule, că în veci nu vei scăpa 
de ochiul lui  Dumnezeu, care 
necontenit e aţintit asupra ta”. 
Omul rămase înmărmurit. 
Acum nu mai putea desluşi 
măcar dacă grăieşte pălăria 
sau ceva tainic din creierul şi 
fiinţa lui. Se înspăimântă. 
Vru iar să scoată pălăria, dar 
zadarnic. Părea că-i acolo de 
când lumea. 

  Cuprins de remuşcare, omul căzu în genunchi şi şopti 
atât: „Doamne, iartă-mă pe mine păcătosul!” 
În sufletul său glasul predicii se auzea mai departe. Când 
gândul căinţei curate, al părerii de rău pentru fapta cea rea 
săvârşită vine pe albia lacrimilor, nu sta omule la îndoială, ci 
mergi degrabă în faţa lui Dumnezeu şi spune-i gândul tău, 
căindu-te sincer. El te va ierta. 
Omul se ridică în acel moment din genunchi şi porni în neştire 
spre undeva. Nu-şi dădu seama pe unde mersese, dar deodată 
se trezi uimit şi spăimântat în faţa bisericii de unde furase 
pălăria. Privi aiurit şi-şi zise „Cine m-a adus aici?” Duse mâna 
la pălărie ca să se descopere. Pălăria se desprinse aproape 
singură, încet, omul păşi pe treptele Bisericii şi intră înăuntru. 
Nu mai era nimeni; doar omul se serviciu care făcea curăţenie. 
Privi cu teamă catapeteasma nemişcată şi măreaţă. Se îndreptă 
spre un loc. Puse pălăria. Simţi în cugetul lui o uşurare caldă şi 
luminoasă. 
  I se păru că icoana şi Crucea de pe iconostas se mişcă în 
lumină; omul îşi plecă fruntea, cerând şi primind iertarea. 
Paracliserul se uită nedumerit după un om care pleca din 
Biserică cu capul descoperit. 
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96. Minciuni nevinovate, dar… cu urmări amare. 
  
  Bărbatul trăia atât de bine cu nevasta lui. Casa lor era o 
oază binecuvântată a adevărului. Dragostea, încrederea şi 
adevărul stăpâneau peste ei. Adeseori se uitau la cei din jur şi 
cu greu puteau pricepe zbuciumul şi vrajba, minciuna şi ura 
care stăpâneau viaţa lor învolburată. Cu atât mai mult atunci se 
simţeau cei doi soţi stăpâni pe viaţa lor. 
  Într-o zi însă se petrecu ceva nespus de simplu şi totuşi 
ciudat. Fiind dus în oraş, soţul avu de telefonat ceva acasă. 
   

 
 

Petru, dezicătorul 
 

 
 

Iuda, vânzătorul 

    Îi răspunse voios nevasta. Îi 
spuse ce avu de spus şi, când 
să închidă telefonul, femeia îl 
întrebă ca de obicei de unde 
vorbeşte. Lui îi veni în gând să 
glumească şi-i spuse alt loc 
decât acela de unde vorbea la 
telefon. O minciună mică 
nevinovată, fără nici un gând 
rău, ca o glumă. 
       Trecură mai multe zile şi 
întâmplarea sau diavolul făcu 
ca soţia fără să vrea să afle că 
bărbatul nu-i telefonase din 
locul în care el spusese. 
Femeia îi spuse simplu: De ce 
m-ai minţit? 
      Bărbatul nu-şi mai aminti 
bine despre ce era vorba şi-i 
spuse sincer că nu-şi mai 
aduce aminte bine. Soţia 
nesigură şi intrigată de felul 
cum i-a răspuns îi repetă 
întrebarea.  

  El amintindu-şi zise râzând: Am glumit.  
  O minciună nevinovată. Dar râsul lui i se păru fals şi 
femeia cu îndoială în suflet zise apăsat: 
— De ce ai făcut aşa?  Fireşte, bărbatului îi fu peste măsură de 
greu să limpezească lucrurile şi îndoiala pătrunse în sufletul 
senin al femeii. Începutul fusese greu: îndoiala aduse 
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neîncrederea, neîncrederea aduse bănuială, bănuiala atrase 
după ea gelozia, iar gelozia - slăbirea dragostei. Căminul lor 
fericit, bazat pe adevăr, încredere şi iubire începu să se clatine. 
Tovarăşii de viaţă fericiţi de altă dată deveniră duşmani între 
ei. Toate încercările lor de a se iubi ca la început fură 
zadarnice. Căminul fericit de odinioară se nărui. 
  Şi iată, dragii mei, ce-a putut clădi diavolul pe un fleac, 
pe un firicel neînsemnat al unei minciuni nevinovate. Iată de ce 
nu trebuie să minţim niciodată, oricât de mică sau neînsemnată 
ar fi minciuna. 
  Iată de ce Dumnezeu ne porunceşte fiecăruia: Să nu 
minţi (Porunca IX-a din Decalog) 
  
97. Rugăciunea pentru altul. 
 

Într-o zi, îmi istorisea un prieten, mă aflam în vizită la o 
familie. O femeie cu privirea blajină povestea celor din jur că o 
cunoscută a ei are o fetiţă bolnavă; suferinţa ei este ascunsă şi 
nici un doctor nu i-o poate afla. Fetiţa se topeşte pe zi ce trece 
fără dureri şi nimeni nu o poate ajuta cu nimic. Mama ei plânge 
pe ascuns, tatăl ei e trist, iar lumea care o cunoştea spunea cu 
lacrimi în ochi: „Sărmana Marta e bolnavă”. Adeseori Marta 
întreba pe mama ei: „Ce am eu, mamă dragă?” Şi doamna care 
povestea, întreba pe cei din jur: 
— Ce credeţi că se va întâmpla cu fetiţa aceasta? 
Eu am tăcut, cutremurat de un fior de milă. Am simţit atunci că 
iubesc cu adâncă putere pe fetiţa aceea necunoscută mie. 
Când am plecat se înnoptase; cerul era plin de stele şi eu simţit 
nevoia, dintr-o dată, de o singurătate desăvârşită, ca pentru a 
da cu ochii de Dumnezeu. Cum vremea era frumoasă am ieşit 
spre câmp. 
  Călcând pe iarbă, mi se părea că plutesc şi gândindu-mă 
la fetiţa bolnavă, auzii limpede în cugetul meu: „Ce pot face eu 
pentru ea?” Privii către cer. 
  Deodată simţii o răcoare binefăcătoare şi parcă puterea 
nevăzută a lui Dumnezeu îmi şoptea: — Să te rogi cu putere şi 
căldură pentru ea! 
  Aşa am auzit, rar şi clar, cuvânt cu cuvânt. Inundat de o 
iubire negrăită, căzui în genunchi şoptind: „Mă rog pentru 
Marta!” 
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Iisus, Vindecătorul 
 

 
 

Preotul, slujitorul 

         Din noaptea aceea, de 
fiecare dată când mă rugam, 
în rugăciunea mea ceream de 
la Dumnezeu şi sănătate 
pentru Marta. Să te rogi 
pentru o fiinţă pe care tu nu o 
cunoşti! Niciodată n-aş fi 
crezut că poate fi pe lumea 
aceasta o faptă mai 
dezinteresată ca aceasta: să 
te rogi pentru cineva pe care 
nici măcar nu-l cunoşti. 
Sufletul ţi se umple de o 
căldură şi lumină, cu neputinţă 
de a le descrie. Şi m-am rugat 
mereu. 
       Şi iată că în altă zi, 
întâmplarea mă duse în casa 
unui alt prieten de-al meu.  

Nu cunoşteam toată 
lumea de acolo şi de aceea 
stăteam mai retras într-un 
birou, gândind şi la fetiţa mea 
Marta, pe care sufletul o 
simţea cu putere. 

Priveam spre forfotul de lume din camerele vecine, când 
veni spre biroul meu o fetiţă vioaie, îmbrăcată în alb şi cu 
privirea cercetătoare. Când îi văzui privirea avui o cutremurare: 
aceasta trebuie să fie Marta! Sigur că e ea! 
O chemai şi veni voioasă. — Tu nu eşti Marta? 
Ea mă privi cu mirare, dar liniştită: — Da, eu sunt Marta. 
— Acuma eşti bine, sănătoasă? 
— Da, acum sunt sănătoasă, sunt foarte bine. 
— Bravo, foarte bine apăsai eu cu adâncă mulţumire. 
Fetiţa se uită la mine cu o privire întrebătoare şi-mi zise 
repede: — De unde mă cunoşti? 
— Rămăsei încurcat. — Eu? Nu te cunosc dar… dar… te 
cunosc… O pasăre albă, care se cheamă Pasărea Domnului, mi-
a spus că ai fost bolnavă şi că acuma te-ai făcut bine! 
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Fetiţa râse fericită şi plecă în salon. 
Eu, cu lacrimi calde, în acel birou, nevăzut de nimeni, am 
mulţumit lui Dumnezeu pentru marea Lui bunătate. 
  
98. Icoana. 
  
  Am cunoscut pe cineva ce-şi zicea creştin, dar care 
stăpânit de o ascunsă trufie, ducea un crunt război cu icoanele 
Bisericii noastre, predicând oricând şi oriunde prăvălirea la 
pământ a icoanelor, a acestor scumpe diamante creştine. 
Eu tăcem şi-l compătimeam, ştiind bine că apucase pe căi 
greşite. Dar întâmplarea mă duse într-o bună zi în casa acestui 
om şi, fireşte, după un început de convorbire, prietenul izbucni 
furios tot împotriva icoanelor: Ia, lăsaţi-mă în pace cu icoanele 
voastre. Să nu le mai văd. Ele sunt chip cioplit, sunt idoli. Dac-
ar fi după mine, le-aş călca în picioare, uite aşa. 
Atunci liniştit, dar hotărât să nu-l mai las de data asta scosei 
din cui un tablou care înfăţişa un bătrân şi zisei: 
— Te rog fii bun şi calcă în picioare acest tablou! 
 

 
 

Set de icoane cu sfinți  ai închisorilor 
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Iconostas Ortodox 
 

El mă privi şi-mi răspunse: 
— N-aş face asta pentru nimic în lume; fotografia reprezintă pe 
străbunicul meu după tată. Ar fi o nebunie. 
— Atunci, dragul meu, cum de nu-ţi este ruşine să tot spui că 
ai călca în picioare icoanele Bisericii noastre strămoşeşti când 
ele înfăţişează tocmai chipul Mântuitorului, al Maicii Domnului 
al sfinţilor din care ne tragem sufleteşte; chipuri păstrate mii 
de ani de toţi cei care au fost înaintea noastră şi date nouă 
moştenire să le ducem mai departe până la plinirea vremurilor 
prin credinţa noastră. 

Cum să călcăm în picioare ce avem mai scump şi mai 
sfânt? Adică te superi şi nu-ţi vine a crede că ai putea călca în 
picioare, această fotografie a străbunicului dumitale, 
dar strigi în gura mare că ai călca în picioare dragele şi 
scumpele noastre „fotografii” ale Mântuitorului, ale Maicii Sale 
şi ale sfinţilor? 
  Nu, dragul meu, nu mai asculta şoapta vrăjmaşului, ci 
mergi pe drumul care ne vine din veci spre veci, până vom 
ajunge să dăm faţă cu însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos! 
  Mersei apoi spre perete şi pusei la loc fotografia 
străbunicului, care mi se păru că ia înfăţişarea unei icoane 
vechi. Prietenul nu mai zise nimic, dar când i-am strâns mâna 
la plecare am simţit că pornirea împotriva icoanelor pierise din 
sufletul lui, care de obicei nu era un suflet rău. 
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99. Dragostea. Bunătatea. Iertarea. 
  

 
 

Iubirea frățească 
 

 
 

Iubirea nepoților 

    Doi oameni se certau. 
Adică, la drept vorbind, numai 
unul îl certa pe celălalt. Zicea: 
— Ce? Credeai că am fost 
sincer cu tine? Nu eram, ci 
râdeam de tine. Celălalt, 
blajin, cu bunătate privind la 
el, răspunse: — Ştiam. 
— Îţi aduci aminte când îţi 
spunem că ţin la tine? 
Minţeam. 
— Ştiam… 
— Când te-am împrumutat am 
făcut-o ca să te umilesc. 
— Ştiam… 
— Te-am înşelat când ţi-am 
spus că te admir pentru 
activitatea şi succesul tău. 
— Ştiam… 
Cel ce lovea atât de crud într-
un suflet de om, se opri dintr-
odată ca fulgerat de o putere 
nevăzută. Căscând ochii, 
şopti: 
— Cum, tu ştiai de toate 
astea, şi-ai tăcut? 
— Da… 
— Şi nu m-ai urât? 
— Nu. Te-am iubit. 
Cei doi se priviră. Ceva se 
prăbuşea într-un suflet. Omul 
căzu năruit la pământ şi 
hohotind de plâns, abia putu 
rosti: 

— Mă mai poţi ierta? 
Celălalt, plin de bunătate, cu lacrimile pe gene, îi puse mâna pe 
creştet, spunându-i încet: 
— De vreme ce te iubeam, te-am şi iertat. 
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100. Eu n-am nici un păcat(!) 
 
 — Eu n-am nevoie de Mântuirea lui Iisus, n-am nevoie de 
Dumnezeu de vreme ce mă ştiu fără păcat, îmi zicea odată un 
prieten, care într-adevăr ducea o viaţă potolită şi năfacând rău 
la nimeni. 
Eu i-am zis: — Numai Iisus Hristos este fară de păcat. Noi 
ceilalţi toţi avem o sumedenie de păcate. 
— Oricum, eu nu mă simt păcătos. 
— Bine! Eu te voi întreba şi vei vedea că şi tu ai păcate. 
 

 
 

Iisus bate la ușa  
sufletului nostru 

     Prietenul consimţi. 
— Nu te-ai mâniat niciodată? 
— Ei, cine nu-i mânios 
niciodată în viaţa lui? 
— N-ai ocărât niciodată, n-ai 
înjurat, n-ai blestemat sau nici 
n-ai bârfit? — Cinstit, vorbind, 
trebuie să mărturisesc că am 
cam făcut şi din acestea… 
— De câte ori nu ţi-ai călcat 
cuvântul? De câte ori ai 
minţit? De câte ori ai invidiat 
pe altul?— Nu-mi este în 
obicei, dar desigur că am făcut 
şi din acestea câteodată. 
— Dar pe cei nevoiaşi i-ai 
ajutat? 

 
— Asta foarte rar am făcut-o. 
— Dar mândrie, clevetire, vorbă deşartă? 
— Mai rar, dar şi acestea am făcut. 
— De îmbătat, niciodată? — Ba da, dar numai de câteva ori. 
— Jurământul nu ţi l-ai călcat niciodată? 
— De vreo trei ori nu l-am îndeplinit. 
— La cârciumă te duci? — Destul de des. 
— Dar la Biserică? 
— Foarte rar. La botez, la câte-o cununie sau înmormântare. 
— Păi vezi, dragul meu, toate acestea ce sunt altceva decât 
grele şi urâte păcate?  Prietenul tăcea, tulburat. Atunci am 
adăugat: 
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Până când…. ușa se deschide 

— Ce? Crezi că dacă n-ai 
omorât vreun om şi n-ai furat 
este de-ajuns, ca să te crezi 
om fără de păcat? Şi încă 
ceva: sunt sigur că în fundul 
conştiinţei tale sunt câteva 
păcate şi mai grele decât cele 
pe care mi le-ai spus. 
— Cine ţi-a spus? zise el. 
— Cine? Siguranţa 
păcătoşeniei noastre. Cine 
dintre noi este fără de păcat? 
— Nimeni. 
— Ştiu de ce te credeai fără de 
păcat: pentru că nu ţi-ai pus 
întrebările de adineauri sau, 
dacă ţi le-ai pus, te-ai ferit să 
răspunzi. — Aşa este! Ai 
dreptate, murmură el, pe 
gânduri. 

Simţii peste mâna mea o mână caldă. Când ne-am privit, 
am văzut în ochii prietenului meu, dorinţa iertării. De-acuma 
era salvat, de vreme ce nu se mai credea fără de păcat. 
 
                 Omul 
 

Omul e cea mai complexă ființă de pe pământ, 
El este alcătuit din două părți: trupul și mintea, 
Doar el își poate exprima gândul prin cuvânt, 
Și, are libertatea de a gândi, a ști și a inventa.  
 
El e unicul organism în termeni de spațiu și timp, 
De materie și energie, mânat de scop conștient, 
Rațiunea e caracteristica sa și principiul curent. 
Condiția lui: ieri embrion, iar mâine,...  pământ. 

 
E unicul animal care mănâncă fără a-i fi foame, 
Bea când nu-i e sete, face dragoste în tot anul,  
Omul este ceva sfânt pentru om – pentru sine. 
Măsura tuturor lucrurilor de pe pământ e omul. 
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Universului şi omului nu li se pot afla  limitele, 
O singură părticică din univers o poți îmbunătăți, 
Aceea fiind propria ta persoană, de-ți vrei binele. 
Omul e un univers închis în cușca propriei vieți. 
 
El are legi proprii care-i comandă viața efemeră, 
Departe de alți oameni, ca un astru de alți aștri, 
Fără niciun mijloc de  comunicare reală și liberă, 
Toți oamenii sunt speciali, chiar și cei sihaștri. 
 
Nu toți oamenii pot fi Cicero, Platon..sau Homer 
Dar toți pot fi oameni buni, cu caracter „salon‟, 
Omul fără cunoștințe literare mai bine îl prefer, 
Decât cunoștințele literare fără omul care-i om. 
 
Se spune că oamenii se-mpart în două categorii: 
Unii caută și nu găsesc, alții găsesc da-s mâhniți, 
Foarte curând, ei se vor împărți în două confrerii: 
Oameni bătrâni și oameni ai computerului, it-iști  
 
Oamenii au inventat respectul să ascundă un loc, 
Acela gol, unde ar trebui să se găsească iubirea. 
Omul prost este acela care crede că înțelege tot. 
Să punem oamenii acolo unde le este menirea! 
 
Pe scurt, omul este un animal rațional și muritor, 
Aptitudinile morale și intelectuale nu-s împreună, 
Omul bun este inteligent, cel rău e și neroditor, 
Nu-i om, e secătură, nu-și schimbă din natură. 
 
Omul se naște fără dinţi, fără păr şi fără iluzii, 
Și, dacă moare de bătrânețe, va fi tot fără ele, 
Un om fără de religie este un om plin de confuzii, 
Cei credincioși sunt cruci vii între pământ și stele. 
 
Oamenii creează miracole reale de-și vor atribui 
Curajul, mintea și cinstea, date de Dumnezeu, 
Fiecare om crede că Dumnezeu e de partea lui. 
Dumnezeu a creat omul, să-L proslăvim mereu! 
 

     Mircea Iordache 
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ȘI DUHOVNICI, 

DIN TEMNIȚELE COMUNISTE 
 
 
 
 



 

 
 
A�t�r �� po��� r� p� !u���� �u�t��u  C r�Șo� �, 

�� �pro# ��t v 800 �, �o!u� u��� S-�u ��t �upt� 
)r��� *� pr �u� RăZ-o  Mo�� ��! R�!u�oȘt �Ță 

�ro �or ����u�u  �oStru ro�/��S!!



MĂRTURISITORI ȘI DUHOVNICI DIN TEMNIȚELE COMUNISTE       279 

 
 
C0 pur  ��� S1 �ț �or Î�!0 Sor �or Co�u� St� (1948-1990)  
 

 
 
 
În tabloul de mai sus, începând de la stânga la dreapta:    
(rândul I) - Părintele Ioan Iovan de la Recea, Pr. Daniil Sandu 
Tudor, Costache-Constantin Oprisan, Ioan Ianolide, Pr. Arsenie 
Papacioc, Pr. Florea Mureşan, Pr. Benedict Ghiuş, Pr. Gherasim 
Iscu;  
(rândul II) - Pr. Roman Braga, Pr. Sinesie Ioja, Pr. Ștefan 
Marcu, Pr. Dumitru Stăniloae, Valeriu Gafencu, Pr. Nicodim 
Măndiţă, Pr. Constantin Sârbu;  
(rândul III) - Pr. Sofian Boghiu, Traian Dorz, Psa Iustina 
Constantinescu, Pr. Dimitrie Bejan, Pr. Arsenie Boca, Mircea 
Vulcănescu, Maica Mihaela Iordache;  
(rândul IV) - Pr. Ilie Imbrescu, Blondina Gobjilă, Dumitru 
Uță, Teodor M. Popescu, Pr. Gheorghe Calciu Dumitreasa, Pr. 
Marcu (Costică) Dumitru, Monahia Teodosia-Zorica Laţcu, Radu 
Gyr, Laurenția Arnăuțoiu.  
 
Din lipsă de spațiu, nu-i putem include pe toți Sfinții Temnițelor 
(peste 1,200 de clerici la număr), însă oferim o listă succintă a 
celor cuprinși în lucrarea lui Nicolae Steinhardt, JURNALUL 
FERICIRII (cei 30, care au chipurile în tablou, dar și lista semi-
completă (doar 80 de nume), în ordine alfabetică din sursă 
media. 
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Icoana Sfinților de la Aiud 
NOT� 

Prezint mai jos o salbă de citate, drept prinos adus 
tuturor Sfinților și Mucenicilor români care și-au dat obștescul 
sfârșit în închisorile și lagărele comuniste, sau care au petrecut 
zeci de ani acolo, între care și profesori de-ai mei: 
1. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, arhim. Nițoiu Ghenadie, 
cuvioși și cucernici preoți și duhovnici: Antonie Plămădeală 
(viitor episcop și mitropolit), Ilie Cleopa, Roman Braga, Ioan 
Ivan de la Rohia (cunoscut mai ales pentru "mișcarea de la 
Vladimirești"), Nicolaie Steinhardt, Arsenie Papacioc, Arsenie 
Boca, Justin Pârvu, Nicolae Bordașiu, Sofian Boghiu, Gheorghe 
Calciu-Dumitreasa, Ilie Lăcătușu, Gherasim Iscu, Ioan 
Negruțiu, Evghenie Hulea, Dumitru Iliescu-Palanca, precum și 
unii colegi de-ai mei, preoții Dobre Rizea, Mircea Dobre, care 
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au suferit din cauza prigoanei comuniste, fie în libertate, fie în 
temniță, la Aiud, Gherla, Jilava, etc.. 

 

 

Preot prof. dr. academician Dumitru 
Stăniloae 

            2. Fostul mitropolit al 
Bucovinei, Visarion Puiu a fost 
condamnat la moarte, in 
contumacie (+1964, in 
Franța), precum și mulți 
prelați greco-catolici, dintre 
care menționăm pe episcopul 
Ioan Suciu, monseniorul 
Ghika, cardinalul Alexandru 
Todea, monahul Pimen 
Bărbieru. 
       3. Nenumărați intelectuali 
laici, scriitori, poieți, filosofi, 
sau chiar oameni simpli, 
precum Valeriu  

Gafencu, Radu Gyr, Nichifor Crainic, Constantin Noica (25 de 
ani în închisoarea de la Jilava), Vasile Militaru, Virgil Maxim, 
Ioan Savin, Traian Brăileanu, Ecaterina Titi Gata, Elisabeta 
Rizea, Nicolae Ciolacu, Mircea Vulcănescu, Dumitru Bordeianu, 
Costache Oprișan, Marieta Iordache, Andrei Ciurunga, Traian 
Trifan, Gheorghe Jimboiu, Spiru Blănaru, Ion Flueraș, Liviu G. 
Munteanu, Ilarion Felea, Ion V. Georgescu (deportat in Siberia) 
si mulți alții. 
           4. De asemenea am încorporat în lucrarea de față acest 
subcapitol și pentru faptul că în biserica Sfânta Treime din Los 
Angeles avem câteva relicve ale martirilor de la Aiud… 
Dumnezeu să-i ierte! (alte detalii despre Sfinții Ortodocși din 
temnițele comuniste). 

        „Trebuie să vă spun mai întâi că nu Biserica îi face pe 
sfinţi. Nu noi, Sinodul Bisericii, îi facem pe sfinţi. Ci pe sfinţi îi 
face Dumnezeu şi poporul. Dumnezeu – pentru că le 
recunoaşte sfinţenia lor şi poporul – pentru că păstrează în 
memoria sa faptele lor. (…) Dar va veni şi vremea sutelor şi 
miilor de preoţi şi credincioşi care au fost închişi şi bătuţi 
pentru credinţa lor creştinească în închisorile comuniste…” PS. 
Sebastian Paşcanu, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor (Sursa: 
Sfinții din închisorile comuniste). (Pr. Constantin Alecse) 
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Oferim mai jos lista semi-completă, cu nume  
(doar 80), ale SFINȚILOR MĂRTURISITORI 

DIN ÎNCHISORILE COMUNISTE: 
 

 
 
NOT� SPECIAL� 
 

Ne  cerem scuze că nu putem cuprinde aici 
complexitatea fenomenului „Sfinții închisorilor comuniste”, cu 
numele tuturor personalităților care au luptat pentru păstrarea 
credinței creștin-ortodoxe! Cei care au scăpat cu viață din 
infernul lagărelor comuniste au adus mărturii cutremurătoare 
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despre trăirile lor în acel infern, cât și despre ale celor care și-
au dat viața acolo, pentru dreapta lor credință. 

Dintre ei ne-am permis, aici, să cuprindem doar 12 mari 
cugetători, adevărați apostoli propovăduitori și apărători ai 
credinței în Sfânta Treime, slujitori credincioși în Altarul 
credinței națiunii noastre, autori de cugetări creștine, celebre. 

Cei care sunt cuprinși în această carte sunt: Pr. Arsenie 
Boca, Pr. Nicolae Steinhardt, Pr. Dumitru Zamisnicu, Sf. Nicolae 
Velimirovici, Valeriu Gafencu, Petre Țuțea, Mitropolitul 
Bartolomeu Anania, Arhimandritul Arsenie Papacioc, 
Arhimandritul Ilie Cleopa, Mitropolitul Antonie Plămădeală, 
Pastorul Richard Wurmbrand, Pr. Prof. dr. academician Dumitru 
Stăniloae. 

După cum se știe, 9 martie este ziua naţională a 
Deţinuţilor Politici Anticomunişti din perioada 1944 - 1989, 
după ce Parlamentul a adoptat Legea nr. 247/2011, care 
prevede manifestări pentru aducerea aminte a celor care au 
pătimit înainte de 1989, doar pentru că aveau alt crez politic 
decât cel oficial. Patriarhia Română a anunţat că a transmis 
eparhiilor de pe întreg cuprinsul ţării să săvârşească „slujbe de 
pomenire a celor care au pătimit în timpul regimului comunist 
ateu, apărând credinţă în Dumnezeu şi demnitatea poporului 
român”, după cum se menţionează într-un comunicat postat pe 
siteul Basilica.ro. În perioada 1944 - 1989, în România au 
existat, conform calculelor Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din 
România (AFDPR), aproximativ 2.000.000 (două milioane!) de 
români care au trecut prin ceea ce s-a numit gulagul românesc, 
atât încarceraţi cât şi deportaţi. Unii dintre aceşti deţinuţi au 
fost consideraţi de către Nicolae Steinhardt, ulterior Monahul 
Nicolae de la Rohia, adevăraţi „sfinţi ai închisorilor”, pentru 
comportamentul lor ireproşabil şi trăirea lor duhovnicească 
extraordinară. După 1989, se poartă o evlavie populară pentru 
aceste persoane, între care amintim pe Valeriu Gafencu, Mircea 
Vulcănescu, părintele Ilie Lăcătuşu, părintele Gheorghe Calciu, 
Părintele Gherasim Iscu, Dumitru Bordeianu, Costache Oprişan, 
Traian Trifan, Radu Gyr, Virgil Maxim, Gheorghe Jimboiu şi 
mulţi alţii. Anul 2017 a fost proclamat „An comemorativ al 
Patriarhului Justinian şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul 
comunismului” de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române.  (DE ANDREI NICOLAE  /   ŞTIRI, SOCIAL  /  Publicat: 
Marţi, 07 martie 2017, 16:45,) 
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                    Credința 

Deşi are origini divine, e în oameni prezentă 
Și, cu toate că are eshatologie transcendentă,  
Credinţa se plineşte în fapt, aici pe pământ,  
Omul lipsit de credință este un om pierdut. 
 
Este mai dificil și mai important să ai credință, 
Căci dacă ai credință, totul devine cu putință.  
Dar a crede cu sinceritate este teribil de dificil, 
Că îndoiala vine tulburătoare, cu percept facil. 
 
Miracolele se întâmplă celor care cred în ele, 
În noi stă puterea să facem lucruri imposibile, 
Puterea vine imediat ce schimbăm credințele. 
Credința susține toate miracolele și misterele. 
 
Crezul zilelor de azi nu-ncepe cu lucidul „cred”, 
Nici cu scepticul „nu cred”ci cu un vrut șubred. 
Credința și știința se află între ele într-un raport 
Ca două talgere, puse cu greutățile în acord. 
 
Credința-i ca o rădăcină din care cresc tulpinile, 
Frunzele, florile și fructele bune, care sunt faptele,  
Credința face ceea ce omul și legea nu pot face. 
Hrănește-ți credința si, temerile vor muri în pace! 
 
Cred în Dumnezeu cum cred în răsăritul de soare, 
Nu pentru că Îl văd, ci pentru că se simte în zare, 
Dacă Dumnezeu nu ar exista, ar trebui inventat, 
Pentru că fără de Dumnezeu universul ar fi uitat. 
 
Doamne, n-am credință mare dar pot fi încrezător 
N-am un dar mare să-ți ofer, cu viața sunt debitor. 
Să ne plecăm cu credință și cu rugă la Dumnezeu, 
Să ne țină în  sănătate, iubire și cu credință mereu!  
 

    Mircea Iordache 
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A.- P�RINTELE ARSENIE BOCA 
(1910–1989) 

Părintele Arsenie Boca - mângâietorul flămânzilor din temniță 

 
 

Părintele Arsenie Boca 

   Arsenie Boca (n. 29. Sept. 
1910, Vața de Sus, 
Hunedoara - d. 28 noiembrie 
1989, Sinaia), 
părinte ieromonah, teolog și ar
tist plastic (muralist) ortodox 
român, a fost stareț 
la Mănăstirea Brâncoveanu de 
la Sâmbăta de Sus și apoi 
la Mănăstirea Prislop, unde 
datorită personalității sale 
veneau mii și mii de 
credincioși, fapt pentru care a 
fost hărțuit de Securitate. A 
fost unul din martirii gulagului 
comunist, închis la Securitatea 
din Brașov, dus la Canal, 

închis la Jilava, București, Timișoara și la Oradea. A pictat 
biserica din Drăgănescu (la 25 Km de București), precum 
și Icoana Maicii Domnului cu Pruncul din altarul Bisericii Sfântul 
Elefterie din București. 

Arsenie Boca este considerat de către unii din ucenicii săi 
ca fiind cel mai mare duhovnic român al secolului XX. La 
mormântul său de la Mănăstirea Prislop din Țara Hațegului, se 
perindă zilnic sute de pelerini.  
 
Extras din "Fericiți cei Prigoniți" 
 

Cam după o oră, era spre seară, am fost dus pe un 
culoar, chiar în centura din interiorul Vilei Popovici.1 (...) Am 
fost dat în primire unui gardian îmbrăcat tot în vechea uniformă 
a vechilor polițiști. (...) 

- Vezi că ți se va aduce ceva de mâncare, vine  
călugărul Arsenie Boca, cel de la Sâmbăta, e și el aici, are voie 
să stea pe terasă, dar aici nu mai face minuni! 
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       Nu știu ce interpretare să dau vorbelor spuse de gardian. 
Într-adevăr nu peste mult timp, apare părintele Arsenie, 
îmbrăcat în ținuta de călugăr, și îmi așează pe suportul 
ferestrei un castron emailat luat dintr-un sufertaș în care îmi 
pune dintr-un vas mai mare câteva linguri de ciorbă de fasole 
verde. Îmi lasă și câteva bucăți mici de mămăligă și o lingură 
de lemn. Mi-a zis: „Ia fiule și mănâncă! Voi veni să iau 
castronul și lingura!”. (...) 
       Mâncarea servită de părintele Arsenie părea 
binecuvântată, mi se părea ca o cină de taină. Era gustoasă și 
extrem de puțină. Am aflat mai târziu că femei credincioase din 
Schei, împreună cu altele din Brașov, veneau la poartă și 
aduceau această mâncare pe care părintele Arsenie o împărțea 
prin rotație, când unor arestați, când altora, după cum i se 
permitea întrucât arestații trăiau numai din aceasta și rația de 
pâine, un sfert de kilogram. (...) 

Iată că, în curând, a revenit părintele Arsenie după 
castron și lingura de lemn. N-am îndrăznit să-l abordez din 
cauza gardianului, dar prezența lui mi-a făcut bine pe plan 
sufletesc. Avea voie să meargă cu mâncarea și la cei din beci...  
 

 
 

CUGET�RI CREȘTINE 
 

• "Rugăciunea e respirația sufletului, iar postul e apa care  
stinge văpaia patimilor." 

• "Pentru necazurile voastre osteniţi. Căci numai prin  
necazuri scoate Dumnezeu pe oameni din înţepeneală, din 
uscăciunea vieţii. Iar necazurile te vor ustura tot mai tare, până 
când vei căuta să te tămăduieşti." 

• "Când cineva nu e liber de păcat, să nu pună vina pe  
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altcineva. Să nu pună vina nici pe stat şi nici pe împrejurări, ci 
pe sine însuşi, pe lipsa tăriei sale în credinţă, pe lipsa dragostei 
sale faţă de Dumnezeu. Că întotdeauna, cei ce au trăit în păcat 
au pus vina pe alţii. Aceştia-s mereu cu cârteala pe buze" 

• "Din buze mulţi Îl urmează pe Domnul, dar când să  
treacă prin moartea de pe cruce - desăvârşita lepădare de sine 
- mulţi se dau înapoi." 
• "Nu în afară, în noi chiar, în fiecare, Iisus are mulţi  
potrivnici, care-I închid uşa, Îi întorc spatele, Îi sting lampa 
raţiunii sau I-o afumă cu patimile, Îi ridică piedici „practice în 
cale”. " 
• "Știm sigur, desăvârşit sigur, că mântuirea este în  
Biserica Ortodoxă, cea întemeiată de Iisus Hristos-Dumnezeu şi  
cârmuită de El de la început, nu de la o vreme oarecare 
încoace. În afară de Biserica lui Hristos, Cel cu Cruce, „Una, 
Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică” altă cale de 
mântuire nu ştim." 
• "Nimic nu poate înlocui lipsa iubirii, dar iubirea  
înlocuieşte toate neajunsurile" 
• „De vrei să te faci călugăr, fă-te ca focul!” 
• "Aşadar, ca să ne mântuim şi să moştenim cu Dumnezeu  
viaţa veşnică, trebuie să o cunoaştem şi să o trăim cu 
Dumnezeu, încă din viaţa aceasta vremelnică. Trebuie, adică, 
să fim străbătuţi şi locuiţi de Dumnezeu, ca să se arate în noi 
viaţa dumnezeiască. Iar, pe de altă parte, precum nu se află 
vrajbă în Dumnezeu, aşa să nu se afle nici între cei ce-L au pe 
El ca temelie a vieţii. Starea de pace cu toată făptura e o 
minune aşa de mare, încât uimeşte lumea şi o sileşte să 
recunoască într-aceasta fapta lui Dumnezeu." 
• "Trupul trăiește, dacă e locuit de suflet; iar suflet  
trăiește, dacă e locuit de Dumnezeu [...] Moartea trupului este 
despărțirea sa de suflet; iar moartea sufletului e despărțirea lui 
de Dumnezeu." 
• "Necazurile nu sunt fapta lui Dumnezeu, ci urmarea  
greşelilor noastre, urmare pe care îngăduie Dumnezeu s-o 
gustăm spre înţelepţirea noastră. Am mai putea adăuga că, 
greşind omul cu toată voia sa, intră sub altă stăpânire, unde i 
se fură şi-şi pierde multe însuşiri sufleteşti - şi de cele mai 
multe ori libertatea conştiinţei - bunuri fără de care se simte în 
multe chinuri. Preţuieşti un lucru când nu-l mai ai." 
• "Nu suntem născuți de timp, ci de veșnicie. Așa se face,  
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că avem într-o fărâmă de țărână și celălalt tărâm. Deși trăim o 
vreme îmbrăcați de lumea aceasta, totuși ni se întâmplă clipe 
când fratele vis și sora moarte ne dau târcoale și ne despică 
făptura în două." 
• "Taina lui Iisus era că în trupul Lui se ascundea Dumnezeu;  
iar taina noastră, a creștinilor, e că în făptura noastră se 
ascunde Hristos." 
• "Lucrul cel mai imposibil din lume ar fi o unificare a  
minților. Fiecare e unic în lume; de-ar învia toți oamenii de la 
Adam până la sfârșitul lumii, n-ai să găsești doi oameni 
identici. Aceasta e genetic adevărat." 
• " Preoții poartă preoția lui Hristos; prin iertarea lor,  
Dumnezeu te iartă, prin graiul lor, Dumnezeu îți vorbește. Prin 
ei, Dumnezeu te cheamă, oricât ai fi de păcătos." 
• "O altă taină a lui Dumnezeu e și aceasta: Nu  
pedepsește toată răutatea tuturor, aici, și numaidecât; precum 
nici nu slăvește bunătatea tuturor, aici, și numaidecât. Dacă ar 
face așa, atunci și oamenii ar face binele de frică; mântuirea ar 
fi de silă, iar nu o faptă a libertății și a dragostei." 
• "Dumnezeu coboară între oameni și suie oamenii la Sine,  
pe scara Sfintei Liturghii." 
• "Cine a chemat pe oameni mai duios decât Iisus, ca să-L  
cunoască pe Dumnezeu ca Tată, iar pe ei înşişi ca fii şi fraţi ai 
Săi?" 
• "Tu nu eşti creat pentru pământ, ci pentru cer. După  
ostenelile şi grijile vieţii, ridică-te sus cu mintea şi cu inima, 
revarsă-ţi înaintea lui Dumnezeu sufletul în rugăciuni şi 
mulţumiri. Roagă-te! Aceasta este datoria ta, slava ta, fericirea 
ta. De la muncă, treci la rugăciune, de la rugăciune la muncă! 
Roagă-te şi munceşte! începe şi sfârşeşte-ţi ziua cu 
Dumnezeu." 
• "Când te scoli dimineaţa din somn, gândeşte-te că  
Dumnezeu îţi dă ziua pe care n-ai fi putut să ţi-o dai singur, şi 
pune deoparte prima oră sau măcar un sfert de oră din ziua ce 
ţi s-a dat şi adu-o drept jertfă lui Dumnezeu într-o rugăciune 
de mulţumire şi de cerere bună. Cu cât vei face mai cu osârdie 
acest lucru cu atât mai mult îţi vei sfinţi ziua, cu atât mai 
puternic te vei îngrădi în faţa ispitelor pe care le întâmpini în 
decursul zilei." 
• "Cine se roagă lui Dumnezeu de dimineaţă, cu o cuvenită  
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luare aminte, e mai fericit şi mai liniştit tot restul zilei aceleia. 
Mintea se ocupă toată ziua cu ceea ce o preocupă de 
dimineaţă, ca o piatră de moară, care macină în restul zilei 
grâu sau neghină." 
• "Rugăciunea e respirația sufletului, iar postul e apa care  
stinge văpaia patimilor." 
• "Căsătoria cere multe motive ca să fie Taină. Când  
familia nu va mai fi întemeiată pe Taină, oamenii vor fi o turmă 
de fiare sălbatice, destrăbălate." 
• "Vă trebuie preoți mai buni? Nașteți-i! Nu mai stați cu  
gânduri ucigașe împotriva copiilor, că nu știți în calea cărui 
mare dar de la Dumnezeu te-ai găsit împotrivă și ai să dai 
seama." 
• Oare ştii, omule, că din prima şi până în ultima zi a vieţii  
tale alergi mereu? Îţi transporţi sufletul spre limanul împărăţiei 
lui Dumnezeu, în căruţa trupului tău. Fii Hotărât !!! Încearcă şi 
ai să vezi cât poate un om care vrea să fie curat. Dumnezeu e 
pretutindeni doar că trebuie rugat. Uneori chiar o rugăciune 
scurtă făcută însă din tot sufletul şi cu toată inima te ajută dacă 
o zici cu putere. 
• "Fără îndoială, la ziua Judecății nu vom fi întrebați ce-am  
citit, ci ce-am făcut; nici dacă vom vorbi cu dibăcie, ci dacă am 
trăit cum se cuvine." 
• "Iubește smerenia, că prin ea Dumnezeu îți va acoperi  
păcatele. Smerenia este sarea virtuților." 
• "Dacă mamele ar primi copiii în numele Domnului, ce  
străvezii ar fi ei în chipul lui Iisus! Abia atunci şi-ar putea da 
seama mamele pe cine au primit prin copii. Copiii ajung în 
braţele lui Dumnezeu fiindcă sunt cei mai aproape de El. Modul 
lor de a fi e cel mai iubit de Dumnezeu. Înţelepţii Îl înţeleg pe 
Dumnezeu ca pe o necesitate în explicarea lumii. Copiii Îl au ca 
pe un Tată de pe celălalt tărâm. (…) Dumnezeu şi copiii au 
înrudirea pe care noi, cei mari, o pierdem. Sfinţii sunt nişte 
mari copii. Şi ce departe ne ţinem de ei!" 
• "Totuși nouă, preoților, Iisus nu ne-a dat și darul 
tămăduirii minunate, cum îl avea El și cum îl dă la puțini din 
Sfinți, din vreme în vreme; ne-a dat însă un dar mai mare: al 
iertării păcatelor! Nu l-a dat îngerilor, dar l-a dat oamenilor." 
• "De la cârma minții atârnă totul. Dacă nu ai ordine în  
minte nu poți avea ordine în viață." 
• "Oamenii se roagă lui Dumnezeu să-i scape de necazuri,  
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iar Dumnezeu se roagă de oameni să părăsească păcatul. Acum 
judecați, care și de cine să asculte întâi: Dumnezeu de oameni 
sau oamenii de Dumnezeu?" 
• Viaţa înfrânată duce la redobândirea sănătăţii încât să  
poţi deosebi binele de rău." 
• "Care dintre voi ați plânge dacă Dumnezeu v-ar lua  
crucea?" 
• "Fără milostenie însăși rugăciunea e fără rod. Cu ce  
nădejde te vei ruga lui Dumnezeu, când tu însuți nu asculți 
rugăciunile oamenilor ce sunt asemenea ție? Cum vei cere 
împreună cu credincioșii din Biserică: "Dă Doamne!" - când tu 
însuți nu dai săracilor, deși poți să dai? Cu ce gură vei spune: 
"Auzi-mă, Doamne!" când tu însuți nu-l auzi pe cel sărac, sau 
mai adevărat pe Hristos, Care strigă spre tine prin sărac?" 
• "Toate diamantele lumii sunt un gunoi, față de o clipă  
petrecută în lumina dumnezeiască." 
• "Când vin necazurile tu să rostești: Așa-mi trebuie." 
• "A fi fericit înseamnă a-l face fericit pe celălalt." 
• "Când îți iei răspunderea de a rodi copii, Stăpânul vieții  
îți va ajuta să ai și ce le da de mâncare și-ți va asigura și 
cinstea căsătoriei. Deci, nici abuzul, nici refuzul, ci o dreaptă 
socoteală și o conviețuire corectă și cinstită." 
• "Copiii sunt roadele dragostei; evitarea nu e dragoste, ci  
crimă. Căutarea plăcerii numai, cu evitarea rostului firesc al 
instinctului, e viciu și păcat, și se pedepsește de Legea care 
vede toate ale omului." 
• "Voi, ca tineri începători ai vieții, sunteți poate ispitiți de  
ideea că tineri fiind, de ce să începem cu copii din primul an, ci 
să ne mai trăim puțin viața că mai avem vreme și de copii. Cu 
acest gând, dacă-l primiți și-l luați de bun, vă deschideți calea 
către păcat și către tot felul de necazuri care vin matematic. " 
• La conviețuirea căsătoriților, nu-i bun nici abuzul, nici  
refuzul. Abuzul îl atinge pe soț, refuzul pe soție, dar și pe soț." 
• "Cei ce se vor scula în marea zi a izbânzii nu vor mai  
avea ispite în Împărăția Cerurilor. Împreunarea bărbatului cu 
femeia fie chiar sfințită prin dăinuirea veșnică a căsătoriei, va fi 
înlăturată. Marea ei țintă este zămislirea de oameni noi; dar 
atunci moartea va fi înfrântă și nu va mai fi nevoie de veșnica 
primenire a semințiilor" 
• "Oare de ce vin oamenii așa de în silă la spovedit? –  
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Fiindcă știu că li se cere lepădarea de păcate. Ori lor le plac 
păcatele mai mult decât înfrânarea de la ele." 
• "Nu e un biruitor mai mare pe pământ, decât acela care  
se biruiește pe sine însuși și domnește asupra patimilor sale." 
• "Până la Dumnezeu, nu este nici jos, nici sus, nici  
aproape, nici departe, pentru că Dumnezeu este pretutindeni și 
de aceea El e mai aproape de tine decât sufletul și trupul tău, 
numai să știi și să afli această apropiere prin credință și 
rugăciune." 
• "Când Mântuitorul poruncește iubirea de vrăjmași, El n-o  
face ca să te îngenuncheze în fața celui rău, ci ca să te 
elibereze de răul din tine și în felul acesta să-l limiteze." 
• "Nu uita că ești o cărămidă duhovnicească din marea  
clădire a Bisericii lui Hristos. Rămâi cuminte în acest zid 
socotindu-te legat de celelalte cărămizi cu mortarul iubirii." 
• "În mintea strâmbă și lucrul drept se strâmbă" 
 

 
 
Minune - Călăul său a paralizat  

Unul dintre anchetatorii călugărului Arsenie Boca ar fi 
paralizat, potrivit unei mărturii bizare, menţionată în volumele 
biografice. „Cătălina i-a arătat unui preot, în catedrala din 
Sibiu, un om cu o mână ce o ţinea nemişcată şi i-a spus: 
«Omul acesta l-a bătut pe Părintele Arsenie în închisoare, la 
Braşov. Mi-a spus-o chiar el. Când l-a lovit foarte tare, 
Părintele a spus: „De acum, mâna aceasta a ta nu va mai bate 
pe nimeni”. Şi imediat a zbierat acela căci mâna i s-a făcut 
moale. Şi s-a întors către Dumnezeu, el şi familia lui». Îl 
vedeam noi plângând în catedrală, dar nimeni nu ştia taina lui”, 
informa preotul Petru Vanvulescu. 



292                                           CUGETĂRI CREȘTINE 

 
 

O rugăciune a Părintelui Arsenie Boca 

 

       Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca 
astăzi toată ziua să am grijă să mă leapăd de 
mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare 
vrajbă am să fac, și astfel, ținând la mine, Te 
pierd pe Tine. 
       Doamne Iisuse Hristoase ajută-mi ca 
rugăciunea Prea Sfânt Numelui Tău să-mi 
lucreze în minte mai repede decât fulgerul pe 
cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă 
întunece, că iată mint în tot ceasul. 
       Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, 
ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin 
întunerec. Patimile au pus tină pe ochiul minții, 
uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind 
inimile noastre și toate împreună au făcut 
temnița în care Te ținem bolnav, flămând și fără 
haină, și așa risipim în deșertăciuni zilele 
noastre, umiliți și dosădiți până la pământ. 
        Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, 
ai milă de noi. Pune foc temniței în care Te 
ținem, aprinde dragostea Ta în inimile noastre, 
arde spinii patimilor și fă lumină sufletelor 
noastre. 
        Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, 
ai milă de noi. Vino și Te sălășluiește întru noi, 
împreună cu Tatăl și cu Duhul, că Duhul Tău cel 
Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine negrăite, 
când graiul și mintea noastră rămân pe jos 
neputincioase. 
       Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, 
ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce 
nedesăvârșiți suntem, cât ești de aproape de 
sufletele noastre și cât Te depărtăm prin 
micimile noastre, ci luminează lumina Ta peste 
noi ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să trăim în 
veac prin viața Ta, lumina și bucuria noastră, 
slavă Ție. Amin. 
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B.– P�RINTELE NICOLAE STEINHARDT (1912-1989) 
 

 

      Nicolae Aurelian 
Steinhardt (n. 29 iulie 1912 - 
d. 30 martie 1989) a fost 
un scriitor, critic,literar,eseist, 
jurist, publicist, scriitor român, 
originar din Pantelimon județul 
Ilfov. De origine evreiască, s-a 
convertit la religia creștină 
ortodoxă în închisoarea de la 
Jilava, și-a luat numele de 
fratele Nicolae, și s-a călugărit 
după punerea sa în libertate. 
Este autorul unei opere unice 
în literatura română, Jurnalul 
fericirii. A fost doctor în drept 
constituțional. 

 
Extras din "Fericiți cei Prigoniți" 
  
La Jilava, împreună cu un macedonean 
  

La Jilava [anul 1961 n.n.], pe secţia întâi, în celula 
numărul nouă, vreme îndelungată cu un macedonean, Anatolie 
Hagi-Beca. El, macedonean şi legionar; eu, evreu botezat şi 
naţionalist român: ne împrietenim numaidecât. (Mă  însoţeşte 
şi faima mea de ovrei care a refuzat să fie martor al acuzării în 
procesul intelectualilor mistico-legionari.) 

Ajungem curând la concluzii care ne bucură pe amândoi. 
Lucrul de care ne dăm seama, şi el şi eu, este că ne aflăm 
deopotrivă îndrăgostiţi de ceea ce găsim cu cale să numim 
„fenomenul românesc", altfel spus de poporul român, de 
peisajul, de cerul, obiceiurile, interioarele, câmpurile, munţii, 
ceapa, ţuica, ospitalitatea, echilibrul din spaţiul nostru. Socotim 
că suntem deosebit de îndrituiţi să iubim în deplină cunoaştere, 
deoarece suntem, fiecare în felul său, pe jumătate în cuprinsul 
românismului şi pe jumătate în afara lui, într-o situaţie cum 
mai prielnică nu poate fi pentru a prinde, a pricepe şi a suferi. 
Român prin sânge, Hagi-Beca a venit totuşi pe teritoriul ţării la 
douăzeci de ani, din străinătate; la rândul meu, născut şi 
crescut aici, sunt străin de sânge. Laolaltă alcătuim, cine ştie, 
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un ins întreg, ca acel personagiu din Napoleon of Notting Hill al 
lui Chesterton, real numai prin contopirea minţilor celor doi eroi 
ai cărţii. Venit din afară unul, făurit înăuntru, dar din altă 
plămadă celălalt, ne descoperim în aceeaşi peste măsură de 
încântaţi şi îndrăgostiţi de tot ce este românesc.. 

 
CUGET�RI CREȘTINE 

 

 

• "Hristos nu se arată 
idealist în  

grăirile sale. Lucrurilor le 
spune pe nume: curvă, 
curvie... Niciodată nu 
edulcorează, nu îndulcește și 
nu recurge la perifraze, la 
eufemisme. Adevărul în toată 
asprimea și virulența lui. Ca pe 
masa de operație, ca la 
picioarele eșafodului. Nici un 
văl, nici o iluzie, nici o 
cocoloșire. Pentru că numai 
având realitatea crudă în față 
ne putem cutremura și o 
putem părăsi, transfigurând-
o." 

• "Paradoxul este explicabil : virtuțile sunt și ele supuse  
relativității și nu devin eficace decât puse în slujba Binelui divin 
și practicate în numele lui Hristos. Altfel, vegetarienii, 
antialcoolicii, abstinenții sexuali, harnicii, insomniacii își pot 
pune meritele la dispoziția demonului." 

• "Ne lepădăm de Hristos aderând la o doctrină ateistă  
(...) ruşinându-ne şi ferindu-ne să ne facem semnul Sfintei 
Cruci, ruşinându-ne şi ferindu-ne să fim văzuţi intrând într-o 
biserică ori rostind acele cuvinte sau făcând acele gesturi care 
ne-ar putea descoperi drept creştini." 

• "Există în dialectica simultanelor credință-necredință un  
punct critic pe care, rugându-ne mai departe, îl depășim. Prin 
faptul că mă rog, deși mă îndoiesc, deși prin urmare nu cred în 
mod absolut, cred! Aceasta e credința: depășirea punctului 
critic al dialecticii." 

• "Nimeni să nu silească pe aproapele său, nici măcar  
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pentru a-i face un bine. Nici Domnul nu intră nechemat." 
• "...principii ale creștinismului: spiritul de jertfă și ideea  

că acela care dă nu are neapărat dreptul la răsplată." 
• Libertatea nu se confundă cu libertinajul și nebunia. 
• "Între instinct și inteligență, între furnicar și individ, între  

automatism și libertate, pentru creștinul care nu-i hotărât să 
intre la mănăstire ci rămâne în lume, singura soluție este 
echilibrul și dreapta socotință." 

• "Cred așa: că dacă din închisoare pleci și de pe urma  
suferinței te alegi cu dorințe de răzbunare și cu sentimente de 
acreală, închisoarea și suferințele au fost de haram. Iar dacă 
rezultatul e un complex de liniște și înțelegere și de scârbă față 
de orice silnicie și șmecherie, înseamnă că suferințele și 
închisoarea au fost spre folos și țin de căile nepătrunse pe care-
i place Domnului a umbla." 

• "Exigenții stau cu ochii ațintiți asupra drepților și  
oamenilor de ispravă, pândindu-le necruțători cea mai mică 
abatere. Canaliilor sunt gata să le treacă orice cu vederea, să le 
găsească neîncetat scuze." 

• "Mii de draci mă furnică văzând cum este confundat  
creștinismul cu prostia, cu un fel de cucernicie tâmpă și lașă, o 
bigoterie, ca și cum menirea creștinismului n-ar fi decât să lase 
lumea batjocorită de forțele răului, iar el să înlesnească 
fărădelegile dat fiind că e prin definiție osândit la cecitate și 
paraplegie. […] Nicăieri și niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim 
proști. Ne-a chemat să fim buni, blânzi, cinstiți, smeriți cu 
inima, dar nu tâmpiți." 

• "Datorită civismului, pe de o parte, și libertății sprijinită  
și limitată de morală și de credință în Dumnezeu, pe de alta, 
putem ieși din coșmarul stupului, organizației, dresajului, fără a 
cădea prostește în anarhie." 

• "Poți să nu păcătuiești de frică. E o treaptă inferioară,  
bună și ea. Ori din dragoste: cum o fac sfinții și caracterele 
superioare. Dar și de rușine. O teribilă rușine, asemănătoare cu 
a fi făcut un lucru necuviincios în fața unei persoane delicate, a 
fi trântit o vorbă urâtă în fața unei femei bătrâne, a fi înșelat un 
om care se încrede în tine. După ce l-ai cunoscut pe Hristos îți 
vine greu să păcătuiești, ți-e teribil de rușine." 

• "Succesele nu ne sunt date spre a ne înfoia în pene, ca în  
mantiile statuilor, ci pentru a le transforma în dragoste, în 
dezvoltare şi în dăruire pentru cei din jur." 
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• "Ceea ce faci din oameni este direct proporțional cu  
măsura de încredere pe care le-o acorzi și le-o dovedești." 

• "Numai creștin fiind mă vizitează - în pofida oricărei  
rațiuni - fericirea. Numai datorită creștinismului nu umblu 
crispat, jignit, pe străzile diurne, nocturne ale oraşului - și nu 
ajung să fiu și eu unul dintre acele cadavre pe care le poartă vii 
apa curgătoare a vieții. Și nu mă număr printre cei care n-au 
înțeles încă că mai fericit este a da decât a lua." 

• "Suferința, ori de câte ori e îndurată sau cugetată cu  
vrednicie, dovedește că răstignirea nu va fi fost inutilă, că 
jertfa lui Hristos e roditoare." 

• "Dumnezeu, printre altele, ne poruncește să fim  
inteligenți. Pentru cine este înzestrat cu darul înțelegerii, 
prostia – măcar de la un anume punct încolo – e păcat, păcat 
de slăbiciune și de lene, de nefolosire a talentului." 

• "Creştinismul este o şcoală a fericirii." 
• "Niciodată și nicăieri nu ne-a cerut Hristos să fim proști.  

Ne cheamă să fim buni, cinstiți, smeriți cu inima, dar nu 
tâmpiți." 
 

  
 
 Botezul lui Nicolae Steinhardt 

Acest eveniment înlătură „orice dubiu, şovăială, teamă, 
lene, descumpănire” (Primejdia mărturisirii, p. 178) şi grăbeşte 
luarea deciziei de a se boteza. La 15 martie 1960, în 
închisoarea Jilava, ieromonahul basarabean Mina Dobzeu îl 
botează întru Iisus Hristos, naş de botez fiindu-i Emanuel 
Vidraşcu (coleg de lot, fost şef de cabinet al mareşalului 
Antonescu), iar ca martori ai tainei participă Alexandru 
Paleologu, doi preoţi romano-catolici, unul fiind chiar 
Monseniorul Ghica, doi preoţi uniţi şi unul protestant, „spre a 
da botezului un caracter ecumenic” (cf. Jurnalul fericirii). 
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C.- P�RINTELE DUMITRU ZAMISNICU 
1910 – 1974 

 

 

Sunt născut la 14 oct. 
1910 din ţărani săraci –
 Gheorghe şi Anica, în satul 
Bălteni, comuna Probota –
 Iaşi. Şcoala primară am 
făcut-o la Bălteni şi am 
început-o, din cauza 
primului război mondial, în 
1919, la vârsta de 9 ani. 
Am fost un temperament 
introspectiv-meditativ şi 
foarte emotiv. Eram tot 
timpul şcolii primare primul 
în clasa mea, fiind foarte 
bun la matematici. Două 
elemente şi-au pus pecetea 
mai apăsat asupra viitorului 
meu: un vis şi o făgăduinţă. 

Visul: fiind într-o zi cu vitele la păscut pe o mirişte aflată 
între culturi am adormit şi am fost trezit de visul că vitele erau 
pe punctul de a intra într-un lan cu porumb. Când m-am trezit 
am văzut că proprietarul terenului, care era de felul lui foarte 
violent, venea cu un băţ mare pe umăr. Ulterior am avut 
siguranţa fermă că mă omora dacă găsea vitele în porumbul 
lui, dar datorită visului s-a evitat nenorocirea. Din acea clipă s-
a rezolvat pentru mine problema fenomenului religios. 

Făgăduinţa: într-o sâmbătă seară eram cu tata pe ogor. 
Era toamna, recoltam fasole. Deodată au început să sune 
clopotele şi să bată toaca la toate bisericile din satele de prin 
împrejurimi. Tata era un om religios şi un bun credincios. 
Muzica clopotelor, minunat de frumoasă, ne-a impresionat pe 
amândoi până la extaz. Trezindu-mă din acea uimire am căzut 
în alta atunci când tata m-a întrebat dacă nu vreau să mă fac 
preot. Eu am făgăduit şi am jurat că preot am să mă fac, în 
ciuda faptului că apoi, din cauza sărăciei, mari obstacole avea 
să întâmpin la Seminarul din Iaşi şi la Facultatea de Teologie 
din Cernăuţi. Fără acea făgăduinţă întărită cu jurământ nu 
învingeam obstacolele ce aveau să vină.  
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Extras din "Fericiți cei Prigoniți" 
 
„Părintele Dumitru Zamisnicu mi-a marcat într-un anume 

fel copilăria. Fac parte dintr-o familie care a avut părinți foarte 
credincioși, dăruiți cu tot sufletul lor lui Dumnezeu. Erau 
nelipsiți de la sfintele slujbe în biserica parohiei și la Mănăstirea 
Sf. Ioan cel Nou de la Suceava. 

Copil fiind însoțeam permanent pe părinții mei la slujbele 
Bisericii, împreună cu ceilalți frați ai mei. În acel timp parcă 
toată zona Sucevei era mișcată duhovnicește de un preot care 
slujea într-o parohie de lângă Suceava: Chilișeni. Din toate 
părțile, de aproape și de mai departe, tineri și bătrâni, veneau 
să se adape din izvorul, parcă nesecat al învățăturilor Părintelui 
Zamisnicu. 

Slujea cu lacrimi, iar în timpul sfintelor slujbe ieșea din 
Sfântul Altar în fața credincioșilor și, în genunchi, cu un patos 
de nedescris, o înflăcărare de om „cucerit de Hristos” vorbea 
mulțimilor. La câteva fraze întreba auditoriul: E limpede? Voia 
să se asigure că toți au înțeles. Apoi continua slujba până la 
următoarea ieșire la predică. Era ascultat cu evlavie și urmat 
de mulți. După scurt timp Părintele a trebuit să plece din acel 
sat. Nu am înțeles atunci de ce, dar mai târziu lucrurile s-au 
lămurit. Părintele era foarte urmărit de Securitate și se 
constatase că prea mulți îl urmau. 

 Am ajuns apoi la Seminarul Mănăstirea Neamț și acolo 
era încă vie amintirea Părintelui Zamisnicu. Fusese și aici 
pentru puțin timp profesor spiritual. Multora din cei pe care i-
am găsit profesori, el le fusese duhovnic și spiritual. Vorbeau 
cu evlavie despre el și mai ales își aminteau de învățăturile 
practice pe care le primiseră de la Părintele. (Pr. Prof. Ioan 
Mihoc).” 

 
Pr. Dumitru Zamisnicu - Credința în zeghe.      
(Preot Dumitru Zaminiscu - evocări, ediție îngrijită de nepotul 
Dumitru Zamisnicu, Editura Universitas XXI, Iași, 2013, pp. 
213-257) 
 

Cu mari greutăţi materiale m-am înscris, mi-am 
cumpărat cursuri şi am dat examene la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Cernăuţi. Metoda raţionalistă a predării ştiinţelor 
teologice atât în seminar cât şi în facultatea de teologie şi 
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spiritul turbulent şi petrecăreţ al studenţilor au alterat 
caracterul meu studios şi religiozitatea. S-a mai adăugat criza 
economico-politică naţională şi internaţională, cu toate 
evenimentele premergătoare celui de-al doilea război mondial. 
Am uitat, pentru un moment, de făgăduința - jurământ. 
Eram indignat peste măsură că părinţii şi învăţătorul meu 
din sat, Petru Toma, m-au îndemnat să-mi aleg 
cariera preoţească, hotărându-mă să-mi aleg o altă muncă, 
mai după spiritul timpului şi al oamenilor. Simţeam însă un gol 
în inimă şi aveam sumbra presimţire că mă voi pierde. 
   

 
Carte editată prin grija nepotului 
părintelui Zamisnicu, care poartă 
același nume, Dumitru Zamisnicu 

        Aveam nevoie de un 
sfătuitor, pentru că-mi 
slăbise încrederea în oameni. 
Într-o duminică citeam ziare 
la învăţătorul Toma, eu 
neavând bani să mă abonez, şi 
am dat peste un anunţ în limba 
franceză al Institutului 
Dr. Knowlles din Bruxelles. Se 
vorbea acolo că institutul 
este dotat cu fel de fel de 
aparate şi instrumente şi că 
acolo sunt savanţi din toate  
ştiinţele care vindeca orice 
boală, trupească sau  
sufletească, absolut fără nicio 
doctorie şi fără niciun bisturiu. 

Mijloacele lor de vindecare erau sugestia, autosugestia, visul, 
clarviziunea, magnetismul, catalepsia ș.a. 

Am început o pasionată corespondența cu acest institut 
şi am recăpătat încrederea în mine şi dragostea pentru 
misiunea făgăduită din copilărie.   Eram foarte bucuros că n-
apucasem să comunic rătăcirea mea nici părinţilor şi nici 
bunului meu fost educator. I-aş fi mâhnit şi îndurerat foarte 
mult. 

Am terminat teologia şi am fost hirotonit preot de către 
I.P.S. Mitropolit Nicodim Munteanu, viitorul Patriarh, pe seama 
parohiei Bisericii Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din parohia 
Dorobanţi – Botoşani, pe 1 aprilie a anului 1937. 
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  Deşi am început practicarea teologiei pe viu, nu aveam 
claritatea fenomenului religios ca în copilărie şi, deci, nici nu-l 
serveam în consecinţă. Cum am spus mai sus, fiindcă ni s-a 
predat în Seminar şi în Facultatea de teologie după metoda 
raționalist-filozofică, m-a furat filosofia, uitând de cele ce atât 
de grijuliu ne atrage atenţia Sf. Apostol Pavel: „Luaţi aminte să 
nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi deşartă înşelăciune 
din predania omenească, după stihiile lumii şi nu după Hristos.  
Căci întru El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii” 
Am scăpat din vedere că Hristos este Biblia şi Biblia este 
Hristos! Că Vechiul Testament este visul proorocesc, iar Noul 
Testament este împlinirea aceleiaşi clarviziuni. La fel spune şi 
Fericitul Augustin: „Noul testament în cel vechi se ascunde...” 

Nebăgând de seamă aceste lucruri aşa de elementare, în 
loc să caut pe Hristosul copilăriei în Biblie şi în Sf. Tradiţiune, l-
am căutat în predaniile omeneşti. M-am înscris la Facultatea de 
Drept şi la Facultatea de Litere şi Filozofie din Iaşi. În 1940 am 
obţinut Licenţa în Drept şi Certificatul de Absolvire al Şcolii 
Normale Superioare din Iaşi, cu media 9. Fără să-mi dau 
seama, m-am pomenit în Babilonul sincretismului şi al 
teozofiei. 

Schimbarea regimului m-a găsit însa foarte bine 
pregătit din punct de vedere intelectual. Am mulţumit 
Domnului când s-a făcut separaţia „între” Biserică şi Stat. Se 
ştie că Guvernul Principatelor Unite a dispus a trata 
Biserica precum orice serviciu de Stat. Autocefalia şi 
Autonomia B.O.R. au fost numai vorbe goale. Sfânta noastră 
Biserică a fost la cheremul tuturor guvernelor de la despărţirea 
de Constantinopol şi până în 1948. Atunci am presimţit că de 
acum începe a se împlini proorocia marelui savant român N. 
Iorga, când scria Istoria Bisericii Romaneşti şi a vieţii religioase 
a românilor: „Biserica s-ar putea ridica din zdrenţele umilinţei 
şi din praful ruinelor sale. Şi aceasta trebuie să se facă, pentru 
că în starea Bisericii unui popor se oglindeşte mai strălucitor 
moralitatea lui, condiţie esenţială a vieţii sale de Stat şi 
naţionale.” 

Toate îmi erau clare acum, numai pe Hristos din copilărie 
nu-l găseam. În anul 1940 m-am transferat la Parohia 
Popricani-Iași. În doi ani am reparat Biserica, grajdul şi casa 
parohiala şi am făcut garduri de scândură la grădina casei 
parohiale şi la cea a Bisericii. 5 luni cât a durat războiul la nord 
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de Iaşi, ambele linii inamice au fost pe teritoriul parohiei 
Popricani. Satele din parohie au fost distruse, inclusiv biserica 
şi casa parohială. Aproape toţi funcţionarii au părăsit satul şi s-
au mutat cu serviciile în alte sate, nedistruse de război. Soţia 
mea şi cu mine am rămas fiecare la postul său. Îşi 
poate închipui oricine câta alergătură, câta muncă. După război 
satul distrus, explozibili la tot pasul, teren minat, foamete, 
tifos, ani de secetă. Au urmat reconstrucţia, întovărăşiri, 
alegeri, gospodării agricole colective... Cine răspunde? În 
primul rând preoţii şi învăţătorii. Cine erau preoţii şi învăţătorii 
în aşa ruina de sat? Eu şi soţia mea. 

Dar asta n-ar fi fost nimic, căci în fond munca 
şi împlinirea datoriei este o onoare şi este condiţia „sine 
qua non” a sănătăţii şi a fericirii oamenilor, dacă oamenii sunt 
cinstiţi şi cu frică de Dumnezeu... Fiind însa o şedinţă la 
primărie pentru împărţirea grâului de sămânţă şi de consum, 
primarul Vasile Boureanu propune ca noi, comitetul, să ne 
însuşim un vagon de grâu, fapt ce reprezintă un abuz strigător 
la cer în orice moment, darămite în timpurile acelea! Desigur că 
eu, în dubla mea calitatea (de preot şi membru de mare 
nădejde în comitet), nu m-am putut învoi. Ca răzbunare mi-
a înscenat un proces politic, cu toate acuzaţiile ce se puteau 
aduce atunci, la naşterea noii republici. 

Ceea ce m-a durut peste măsură la proces a fost că soţia 
mea, Maria Zamisnicu (atunci nu divorţase de mine), semnase 
un proces verbal fals, întocmit de membrii corpului didactic, 
cum că eu nu am fost bolnav pe 24 ianuarie 1948. Asta vroia 
să însemne că nu din această cauză nu făcuse Tedeum în acea 
zi pentru pomenirea fruntaşilor comunişti, ci pentru că 
eram duşmănos noului regim. 

Îşi poate închipui oricine, cu atât mai mult Prea Sfinţia 
Voastră, cu ce inimă m-am întors eu din Iaşiul ruinat de război 
şi de la acel proces mai ruinător pentru mine decât războiul 
însuşi. Şi altă dată am venit trist de la Iaşiul în ruină la parohia 
mea la fel de ruinată. Atunci însă aveam în inimă focul sacru al 
credinţei, nădejdii şi mai cu seamă al dragostei infinite că acasă 
mă aştepta o soţie credincioasă şi trei copilaşi, sfânta rodire a 
iubirii noastre. Dar acum? Acum ce să mai fac, unde să mă 
duc? 

Acum era în mine o întreita furtună: în gândire, în 
simţire şi în voinţă! Aveţi dreptul să vă întrebaţi: „Dar în 
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suflet?”. În sufletul creştin nu era nimic? O, dacă aş fi avut 
suflet! Sufletul acela din copilărie care s-a întâlnit cu Hristos - 
Dumnezeu în ţărâna unde păşteam vitele, m-ar fi scăpat ca şi 
atunci din primejdia în care căzusem şi care mai cu seamă mă 
ameninţa! Dar sufletul fusese omorât deja de mult de 
raţionalismul de la Seminar şi din cele trei facultăţi, de spiritul 
autodidact-enciclopedic, de Institutul Knowlles, de ororile 
războiului şi de noile mele probleme... 

Fiindcă le-a dat de băut, mai toţi martorii au jurat 
la proces că sunt reacţionar, deşi eram şi sunt cetăţean loial, 
orice regim ar fi. Noi nu schimbăm regimuri, ci educăm oameni. 
Acum beam de-a valma cu ei şi mă îmbătam ca ei, că pot să 
mi-i apropii şi să-i pedepsesc pe cei vinovaţi. Neavând suflet, 
spuneam că planul meu era logic şi just. Îmi ziceam că pentru 
crimă cu provocare o să primesc cel mult 5 ani, cu mult mai 
puţin faţă de cât puteam lua pentru faptele a căror acuzaţie o 
susţineau. Iar dacă nu mă apăr în felul acesta, în alt fel nici nu 
mă pot apăra faţă de modul satanic şi mincinos în care 
au ticluit procesul ce se derula pe rolul Tribunalului Militar Iaşi. 
Dar Mare-I şi Bun Dumnezeu! Poporul, a cărei 
mare înţelepciune nu este deprinsă neapărat în şcoli, 
ci izvorăşte din bunul său simţ sprijinit de cele două 
cărţi veşnice – Biblia şi Natura nestricată -, fără de care ne-
am pierde într-o clipă ca Sodoma şi Gomora, a văzut cu simţul 
lui fin schimbarea mea şi a dedus că nu-i a bună. 

S-a întâmplat să fie venită în concediu la părinţii ei 
din Popricani Maica Alexandrina, fiică de-a epitropului Toader 
Tănase, care tot la îndemnul nostru îşi alesese ca metanie M-
rea Vladimireşti. Buni creştini, părinţii ei s-au sfătuit şi au 
delegat pe maica să vină la casa parohială să se informeze ce 
s-a întâmplat. În hotărârea mea fermă am considerat neavenită 
intervenţia Maicii. Ba încă m-am indignat tare pe ea, zicând că 
se amestecă în lucruri care o depăşesc. Maica însă, foarte 
răbdătoare şi cuminte, a reuşit până la urmă să-mi stoarcă 
făgăduinţa de a o vizita la metania preacuvioşiei sale, adică la 
Mănăstirea Vladimireşti. 

În anul 1953, intrarea în Biserică a căzut într-o sâmbătă. 
Încă de duminică, 15 noiembrie, am anunţat poporul la sfârşitul 
slujbei despre plecarea mea la Vladimireşti de Ovidenie, aşa că 
pomenirile morţilor le amânam pentru 29 noiembrie. Poporul s-
a bucurat că plec la acea mănăstire şi că le voi aduce 
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informaţii precise, căci auzise despre multe lucruri minunate 
care s-ar petrece acolo şi nu erau siguri dacă să creadă. 
Deşi nu am invitat pe nimeni, s-au oferit patru persoane să mă 
însoţească. Au mers doi consilieri din filiala Moinești – Ioan 
Ghidersa şi Constantin Constantin, o tânără tot din Moinești – 
Domnica Vasilachi şi altă tânără din Popricani – Elena-Lazăr 
Timofti. Pornind seara cu trenul din Iaşi, cu întrerupere şi 
aşteptare la Tecuci, sâmbăta dimineaţă ne-am dat jos în gara 
Vladimireşti. Mai întâi m-a impresionat mulţimea care a coborât 
din trenul ce a plecat mai mult gol spre Galaţi. Ne-am închinat 
la troiţa din faţa gării, unde erau trei cruci mari. M-a 
impresionat bunătatea şi duioşia poporului. Erau bărbaţi şi 
femei, tineri şi bătrâni, ţărani şi nu numai, învăţaţi şi mai puţini 
învăţaţi. Am mers cu acel convoi de credincioşi trei kilometri, 
din satul Vladimireşti, peste ogoare, până la mănăstire. Mă 
gândeam că nu numai Petrache Lupu – în Lunca Maglavitului şi 
Maica Veronica – pe ogoarele Vladimireștiului au văzut şi vorbit 
cu Dumnezeu, ci toată acea mulţime de credincioşi. 

În fine, am ajuns la Mănăstire. Era ca în cer! Credincioşii 
erau cam la 30.000 de mii. Ieromonahul Ioan, ca un al doilea 
Pavel, propovăduia Dumnezeiasca Evanghelie şi Dumnezeieştile 
visuri şi vedenii de storcea lacrimi din 60.000 de ochi, inclusiv 
din ai mei. 

Maica Veronica, înconjurată de 300 de fecioare frumoase 
ca soarele povestea, printre lacrimi fierbinţi, cum la cules de 
porumb a văzut pe Duhul Sfânt în chip de porumb arzând şi pe 
Domnul Iisus, tot în chip de foc, venind şi vorbind cu ea, 
spunându-i amănunţit ce să facă! În acele clipe mă vedeam iar 
copil, păscând vitele pe ogoarele din Bălteni. Mă vedeam 
dormind, ceea ce nu trebuie să facă un păstor, iar pe Domnul 
venind şi ferindu-mă de o mare nenorocire. Cu adevărat, în 
clipa aceea m-am trezit din somn. Am regăsit pe Domnul Bibliei 
şi al Sf. Tradiţii, pe Domnul Moliftelnicului, al Triodului, al 
Penticostarului, al Ceaslovului, al părinţilor noştri Avraam, Isac 
şi Iacov; al primelor secole creştine – zise de aur – al sfinţilor 
trei mari dascăli ai lumii şi ierarhi Vasile, Grigore şi Ioan Gură 
de Aur. Am regăsit pe Domnul Păcii şi al Dragostei, care nu 
vrea moartea păcătosului ci îndreptarea lui! 

Prea Sfinţite Stăpâne, mi-aţi poruncit să-mi spun toate 
gândurile. Am constatat că pe hârtie nu se pot pune toate 
gândurile... Atunci voi lăsa la o parte multe din ele, rămânând 
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la dispoziţia Prea Sfinţiei Voastre ca, prin întrebările ce le veţi 
găsi de cuviinţă să-mi puneţi, să vă faceţi o idee completă 
despre lista lor dacă din cele de mai sus nu v-aţi făcut încă. 

 

 
 
Deşi una din acuzaţiile ce au dus la caterisire este că nu 

spovedesc individual sub epitrafir, ci în colectiv, eu 
vă mărturisesc cu această ocazie că tocmai Sf. Taină 
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a mărturisirii o făceam mai cu pasiune, cu o mai 
mare scrupulozitate şi cu frică de Dumnezeu. Când 
veneam într-o parohie nu ofeream niciunei persoane 
nicio asistență religios-morala până n-o cunoşteam foarte 
bine prin Sf. Taină a mărturisirii, pentru a nu arunca 
„Sfintele câinilor şi mărgăritarele porcilor”. Cu cei străini de 
parohie la fel procedam. În acest scop se deschidea 
şi Dumnezeiasca Evanghelie la Sfânta Taină a Maslului. Fiindcă 
Sf. Maslu îl făceam în colectiv, Sf. Evanghelie o deschideam 
individual, la spovedit. 

Am insistat aşa de mult asupra acestui lucru nu ca să mă 
apăr de acuzaţia adusă, ci ca să arăt ca Spovedania era centrul 
preocupărilor mele tocmai ca să descopăr vocaţiile 
responsabile, să le fructific şi să le valorific spre folosul lor 
individual, familial, social, naţional, umanitar... 

Aşa zisul Sobor nu sunt decât fiii cu vocaţie ai B.O.R 
care au ales partea cea bună a Mariei încă din pântecele mamei 
lor şi care nu se va lua de la ei. Aşa zisul Sobor nici nu există. 
Este echipa din fiecare parohie care a fost chemată dis-de-
dimineaţă (dintre toate cultele). Vor lua însă tot un dinar ca şi 
cei ce vor fi chemaţi pe la al unsprezecelea ceas, deci suntem 
dispuşi să purtăm greutatea zilei şi arşiţa ei (Matei 20, 1-9). Desigur, 
faţă de râvna, hărnicia, cinstea şi îndelunga răbdare cu care 
vor să poarte zăduful zilei înaintea tuturor şi pentru 
toţi, Dumnezeu revarsă Harul Său cu oarecare prisosinţa 
după voia cea nepătrunsă a lui Hristos, ştiutorul inimilor. 
Nu este osebita această lucrare de a celorlalte Biserici, ci 
este întru totul acelaşi Har care lucrează în toate 
Bisericile ortodoxe din ţara noastră şi din lumea întreaga. 

Înainte de a părăsi acest titlu unde am încercat 
să demonstrez naturaleţea creştinismului, voi mai adăuga încă 
două argumente, unul de la Cezar şi unul de la Dumnezeu. 
Dintr-un articolul, „Dreptul la vis”, citez: 

„Solul ferm al cunoaşterii acţiunilor noastre nu 
exclude visul, reveria ştiinţifică, vizionarismul tehnic. Din 
contră, le presupune, le dezbracă de inefabilul găunos, 
de peiorativ, le integrează în universul constructiv şi dinamic al 
societăţii moderne româneşti. Să nu uităm că a fi comunist 
înseamnă să fii şi puţin idealist, desigur, nu în sensul concepţiei 
idealiste, ci în sensul unui anumit romantism revoluţionar. Unii 
visează cu mijloacele ştiinţei şi tehnicii, alţii cu grânele, alţii cu 
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verbul, culoarea ori sunetul, alţii cu bisturiul sau cu făclia 
de dascăl”. E clar! Nu mai este nevoie de comentarii! 

Argumentul de la Dumnezeu: „...Dumnezeu şi-a ales 
pe cele de neam de jos ale lumii, pe cele nebăgate 
în seamă...”. Şi iarăşi: „Nu cumva a crezut în El cineva dintre 
căpetenii sau dintre farisei? Dar mulţimea aceasta care nu 
cunoaşte Legea, este blestemată!”  

Preasfinţite Stăpâne, acum că şi conducerea de stat şi de 
partid a adoptat visul legalizându-l, voi continua mai fără grijă 
mărturisirea mea. De cum am venit la Vladimireşti mi s-au 
deschis ochii şi mi s-au desfundat urechile şi am început să văd 
şi să aud! Am început să văd şi să aud cu acei ochi şi cu acele 
urechi despre care Domnul Iisus zice: „Ochi au şi nu văd, 
urechi au şi nu aud!” De atunci am început să înţeleg 
scripturile, dar mai ales proorocii şi proorocitele. De atunci mă 
simţeam botezat! De atunci am înţeles... Înţelegeam ceea ce 
nu înţelegea Nicodim, membru în Sinedriu – naşterea din nou! 
Înţelegeam toate şi mulţumeam cu lacrimi fierbinţi Bunului 
Dumnezeu care s-a milostivit de mine şi a 
zis îngerului: „Izbăveşte-l ca să nu cadă în prăpastie, am găsit 
pentru tot sufletul lui preţ de răscumpărare!„ (Iov-33, 24). Atunci 
am înflorit ca în tinereţe şi am venit înapoi la zilele de la 
începutul vieţii mele ca atunci când, păscând vitele între 
porumbişti am vorbit cu Dumnezeu! 

Acum pricepeam cuvintele Sf. Scripturi: „Vai de omul 
ce se încrede în om„ Şi iarăşi: „Înţelepciunea omenească este 
nebunie la Dumnezeu”. Acum îmi dădeam foarte bine seama că 
visul din copilărie trezise în mine, în universul infinit al fiinţei 
mele mai multe, mai puternice şi mai luminoase izvoare de 
energii decât cei treizeci şi unu de ani de studii pur intelectuale, 
raţionale. Acum înţelegeam de ce o singură viziune de lângă 
Damasc a luminat, a întărit şi a educat fiinţa mai mult 
decât studiile raţionale la picioarele lui Gamaliel. Nu-i 
necesar să dovedim, cu Sf. Ap. Pavel, ca visul, ca mijloc 
de cunoaştere este cea mai mare şi utilă revoluţie, ci avem în 
prezent menţionat chiar acest memoriu cazul tânărului Dorin 
Dumitru Iorneanu. Cu ajutorul visului vom cunoaşte adevărul, 
adică pe Dumnezeu! 

Cu acestea zise, ţin să vă informez despre 
activitatea mea de după convertire. Desigur, cât am fost 
cărturar şi fariseu, adică 16 ani, nu pot şi nu am dreptul să 
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spun că am avut o preoţie lucrătoare. Eram simplu 
funcţionar. Țineam o evidență destul de corectă a 
botezaţilor, cununaţilor, înmormântaţilor; ţineam în bună 
stare bunurile mobile şi imobile ale bisericii şi ale 
casei parohiale, ţineam contabilitatea veniturilor şi 
cheltuielilor, făceam statele şi plăteam salariile funcţionarilor 
parohiei etc. Făceam tipic slujbele publice şi particulare şi 
celelalte ceremonii. Executam ordinele venite de la 
autorităţile bisericeşti şi de stat. Colegii mei mai făceau şi 
politică şi se mulţumeau cu atât. Eu nu eram mulţumit deloc. 

Presimţeam că sunt într-un provizorat greu de 
suportat şi căutam calea pe care destul de târziu am găsit-o. 
De abia acum mi-am simţit inima de creştin, de cetăţean, plină. 
Acum dădeam Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce 
este a Lui Dumnezeu. În urma unei astfel de creştinătăţi 
lucrative mii de suflete s-au întărit în credinţă, au scăpat de 
patimi grele. Mulţi s-au izbăvit de pagube, de năpăstuiri, de 
blesteme, de felurite scârbe şi necazuri precum şi de unele 
lucrări drăceşti făcute cu farmece şi vrăjitorii. Acum fiind făcute 
rugăciunile cum trebuie, adică însoţite de post şi îndeplinirea 
tuturor poruncilor inclusiv milostenia, erau primite şi 
ascultate. Multe familii necăjite sau învrăjbite au dobândit 
liniştea sufletească, pace în casă, bună înţelegere, 
îndeplinirea dorinţelor binecuvântate de Dumnezeu. 

Eu n-am spus nimănui decât lui Dumnezeu necazul meu, 
şi mă rugam şi îndrumam pe alţii cum să scape fiecare din 
necazuri fără să se răzbune şi fără să cârcotească. După 
desfiinţarea Sf. Mănăstiri Vladimireşti, Popricaniul au fost numit 
Noul Vladimireşti. Desigur, aveam mari neplăceri de la 
duşmanii mei de moarte. 

I.P.S. Mitropolit Sebastian mi-a dat o lună de surghiun 
la Sf. Mănăstire Slatina, unde cărturarii în frunte cu P.C. Ilie 
Cleopa trebuiau să mă vindece de vise şi de vedenii. În 
realitate i-am convins eu că nu se poate concepe un om 
desăvârşit (iar creştinul autentic este un om desăvârşit) fără 
viziuni. Căci botezul nu iartă numai păcatele, ci îţi dă şi puterea 
de a nu mai păcătui. Printr-un vis proorocesc, în noaptea spre 
Sf. Neculai am scăpat mai întâi din arestul de la Slatina. În anul 
1955 I.P.S. Mitropolit Sebastian mi-a spus, fiind doar noi doi 
în biroul său din palatul Mitropoliei Iaşi, că am dreptate, „Dar 
ce să-i faci...”? Am înţeles şi i-am răspuns că Sf. Ap. Pavel ne 
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îndeamnă să predicăm cu timp şi fără timp, şi el mi-a zis: „Bine 
că poţi aşa!”. Eu atunci am spus solemn: „Mulţumesc lui 
Dumnezeu că am auzit din gura mitropolitului meu că am 
dreptate şi că mă mântuiesc. Restul, cum o vrea Dumnezeu cel 
Atotputernic!” În anul 1956, pe 7 aprilie, I.P S. Sebastian al 
Moldovei a trimis pe P.C. Protopop Flondor care mi-a transmis 
ordinul verbal: 

„Dacă o singură dată mai faci slujbă cu lume multă, 
nu mai vezi soarele şi-ţi rămân copii orfani”. Eu, la 
stăruinţa soţiei, am făgăduit că nu o să mai fac, dar în 
aceeaşi noapte Îngerul Domnului mi-a zis: „Să nu faci cum ţi-
a zis mitropolitul, să faci cum ai mai făcut, nebun 
pentru Hristos! Dar la 1 octombrie 1956 să pleci din 
Popricani cu cerere”. Când m-am trezit, am făgăduit că aşa voi 
face. 

Nu peste multe zile mi s-a arătat şi Maica Domnului 
în vis şi mi-a spus că ea s-a rugat şi că Dumnezeu a 
primit făgăduinţa mea. Era foarte luminoasă şi m-a acoperit 
cu Cinstitul ei Acoperământ. Într-adevăr, în toată vara lui 1956 
nu mi-a zis nimeni nimic, până la 1 octombrie. Cu mare 
exactitate s-a împlinit acest vis proorocesc. Am rămas foarte 
uimit când după minunate întâmplări, după cerere, am plecat 
din Popricani fiind numit de Sf. Sinod profesor la Seminarul de 
la Neamţ exact la 10 octombrie 1956. 

Încă înainte de a pleca la Neamţ am avut un alt 
vis proorocesc, prin care mi s-a descoperit că voi sta acolo cinci 
luni şi că voi avea un concediu medical! După nici o lună de 
activitate la Seminar, soţia mea ce a rămas învăţătoare la 
Popricani, m-a anunţat prin scrisoare că dacă nu vin înapoi „se 
sinucide”. De spaimă am uitat de făgăduinţa ce făcusem cu 
jurământ că voi asculta de toate visele verificate că sunt de la 
Dumnezeu. Am început să-mi fac bagajele pentru a pleca. Nici 
n-am terminat, când am simţit nişte frisoane atât de 
puternice încât a trebuit să mă întind în pat. Când mi s-a 
pus termometrul aveam febră de 41,5 grade. 

Desigur, s-au sesizat cei în drept. Deşi eu 
cerusem numai rugăciuni (doctorul locuia la Tg. Neamţ şi venea 
rar pe la seminar), mi-au făcut frecţii cu usturoi şi mi-au 
pus ventuze. Un călugăr ce fusese sanitar în război mi-a 
făcut injecţii cu penicilină. Alt călugăr, profesor la 
practică Liturgică, mi-a citit în fugă şi plictisit rugăciunea pentru 
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cei ce sunt bolnavi de năjit. Mi-am făcut formele de internare în 
spital şi am plecat cu bagajele strânse de elevi şi petrecut de ei 
până la poartă, cu lacrimi în ochi. Unii mi-au împrumutat bani. 
Elevul Codău Dumitru mi-a împrumutat căciula. Întâmplarea 
face că în acea zi a venit şi un consilier din Popricani – Petru 
Gavrilescu. Împreuna cu el, cu o maşină ce adusese cherestea 
am ajuns în Tg. Neamţ. 

Când însoţitorul meu voia să scoată bilete 
pentru autobuzul de Iaşi, văzând că am slăbit tare şi că sunt 
gata să cad, a început să strige: „Moare părintele”. Lumea ne-
a îndrumat repede la Spitalul de stat din Tg. Neamţ. M-
a internat la izolare unde era şefa dr. Lucia Gheorghiţă. 
În seara de 9 noiembrie 1956 un colectiv de medici, în 
rezerva mea şi în auzul meu, au dat aproape sigură moartea 
mea. Cauza, dublă-pneumonie şi intoxicaţie cu penicilină.  
Eu auzind ca prin vis această sentinţă, mi-am zis: bine că 
mor abia acum după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu. Căci 
dacă muream înainte de a-L cunoaşte, mă duceam în 
Iad. Atunci am auzit un glas Ceresc, din înăuntrul meu sau din-
afară, nu ştiu: „Tot în iad te duci! De ce n-ai stat 5 luni la 
Seminar?!” În aceeaşi clipă m-am pomenit în Iad. Iadul nu este 
un loc, ci o stare. Era întuneric şi se auzeau numai nişte icnituri 
înfundate. Eram cu pielea goală şi un soi de pisică fără cap şi 
fără oase mă sugea prin gheare. Cu labele de dinainte mă 
sugea de piept, iar cu labele de dinapoi mă sugea de picioare, 
de deasupra genunchilor. Aceasta pisică, acest monstru negru 
îmi sugea sângele aşa de evident, încât se vedea umflându-
se ca o minge. Înspăimântat peste măsură, am strigat 
din răsputeri: „Doamne iartă-mă, căci de acum o să te 
ascult întotdeauna!” Fără să văd pe nimeni, am auzit o 
voce: „Dacă scoţi pisica aceasta de pe tine şi o omori 
sub picioare, scapi de aici şi te faci sănătos”. Auzind 
acea făgăduinţă, chiar dacă nu vedeam pe nimeni care să-
mi vină de ajutor, m-am umplut de multă nădejde. M-
am repezit cu amândouă mâinile, am apucat monstrul negru şi 
l-am tras cu toată puterea, să-l smulg. O durere insuportabilă 
m-a făcut să renunţ. Văzând însă cu câtă lăcomie îmi sugea 
sângele şi înfricoşat de moarte, cu toată această durere am 
scos pe rând fiecare gheară care era lungă, încârligată şi tare 
ca un arc. La fel ca un arc de oţel era şi pielea. Tot cu foarte 
mare greutate mi-am strâns pielea ruptă, cu ghearele rămase 
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în ea, şi am pus-o sub călcâiul piciorului drept. Simţeam cum 
zvâcneşte din ce în ce mai încet, până ce a murit! Dr. Lucia 
Gheorghiţă văzându-mă dormind aşa adânc, era singură că 
am murit. S-a mirat mult când a văzut că am deschis ochii, că 
sânt viu şi că nu mai am semne de intoxicaţie. Când mi-a pus 
termometrul şi a văzut că am 36,5 grade Celsius, a 
spus: „Părinte, îmi pare că a înviat tatăl meu. Eu de aceea m-
am făcut doctoriţă, ca să nu mai moară oameni cu zile cum a 
murit tata...” 

După două zile, la 11 noiembrie 1956, mi-au 
făcut ieşirea din spital. Mi s-a dat concediu medical şi 
regim alimentar foarte sever. Mi s-a pus în vedere să ţin 
cu sfinţenie regimul alimentar şi să nu mănânc la un loc 
cu elevii aceeaşi mâncare, căci pentru corpul meu, care-i acum 
numai penicilină, acea mâncare e otravă. În momentul când să 
ies din cancelaria spitalului năvăleşte o mamă cu copilul 
muribund în braţe. Când mă vede, se roagă de mine: „Părinte, 
fă-i o rugăciune!” I-am făcut o rugăciune şi a murit. Îl chema 
Dumitru ca şi pe mine! 

Trăind prin intuiţie atâtea fapte minunate ce a 
făcut Dumnezeu cu mine în ultimele zile, cu toate 
simţurile ascuţite spre credinţă am crezut în aceasta că 
Dumitru a murit în locul meu. În Sf. Tradiţie se găsesc 
cazuri asemănătoare: „Murind stareţul unei mănăstiri 
călugării atâta s-au rugat şi au postit, că stareţul a 
înviat! Totodată a murit stareţul altei mănăstiri. Mai 
multor călugări de la această mănăstire li s-a descoperit 
că stareţul înviat să conducă şi mănăstirea văduvă, 
pentru motivul arătat mai sus....” 

Ştiind sigur cauza îmbolnăvirii, „morţii” şi învierii mele, 
n-am ţinut nici un regim alimentar, căci de la 14 noiembrie – 
Lăsată Secului, am mâncat aceeaşi mâncare de post ca şi elevii 
şi nu mi-a făcut niciun rău. La fel n-am folosit nici concediul, 
căci rămăsesem în urmă cu materia de învăţământ pe 
trimestrul I. Când am venit la control şi am spus comisiei 
medicale că n-am ţinut nici regimul şi nici concediul, 
preşedintele comisiei medicale – Dr. Bogdan, a zis: „Părinte, 
noi dăm regim şi punem diagnostic la necredincioşi; în cei 
priveşte pe cei credincioşi, ne copleşesc!” Dacă un om de 
ştiinţă zice aşa, ce să mai zicem noi, Prea Sfinţite?! 



MĂRTURISITORI ȘI DUHOVNICI AI TEMNIȚELOR COMUNISTE            311 

 
 

Deoarece colegii profesori de la Seminar erau ca mine 
înainte de Vladimireşti, nu puteam fi decât în inevitabilă 
contrazicere cu ei. Ca profesor Spiritual am pregătit elevii să 
postească întreg postul Crăciunului (nu numai o săptămână), 
dându-le exemplul personal. Cu atât mai mult cu cât, bolnav 
fiind, Sfintele Canoane îmi dădeau dezlegare. Aşadar, dacă eu 
în convalescenţă puteam ţine postul întreg, cu atât mai mult ei 
ar fi trebuit să-l ţină, care nu erau defel bolnavi. Elevii s-au 
învoit. 

Colegii însă, care nu posteau şi erau încurajaţi 
de vrăjmaşii mei de la Iaşi (eu iubesc pe vrăjmaşi), au 
smuls declaraţii false de la elevi cum aş fi vorbit 
contra Partidului. Într-adevăr, confiscasem broşura ateistă 
„De vorbă cu credincioşii şi necredincioşii”, dar eram dator s-
o fac conform legilor Republicii Populare Române de atunci şi 
ale Republicii Socialiste de acum. 

În ziua de 8 decembrie 1956 au venit în anchetă dl. Ioan 
Zamfirescu – secretarul Sf. Mitropolii Iaşi şi p. c. 
vicar Constantin Nonea. Relaţiile cu primul, care era 
fratele directorului şcolii din Popricani, se ştiu. Dar relaţiile cu 
p. c. Vicar erau şi mai încordate. Ştiind mai la început că 
are păreri bune despre mine şi că mă iubeşte, într-o zi i-
am spus mai mult în glumă: „Aş dori ca în biroul P. c. Vicar 
să miroase a tămâie, nu a tutun”. Zâmbind, a răspuns 
că doctorul i-a recomandat să fumeze foarte mult. Eu 
am continuat tot sub formă de glumă: „Doctorii dau 
asemenea recomandări necredincioşilor”. Ne-am despărţit în 
condiţii cordiale. Nu mi-am închipuit că va fi aşa de răzbunător. 

Din visul proorocesc ştiam sigur că voi sta ca Spiritual la 
Seminarul din Neamţ 5 luni. Elevii ce dăduseră declaraţii false 
îmi cereau iertare, zicând că m-au nenorocit. Eu îi mângâiam şi 
le spuneam că omul cinstit, cu inima curată şi care 
nădăjduieşte în Dumnezeu nu poate fi nenorocit de nimeni. Nu 
vă temeţi, nu v-am spus că la 1 martie 1957 plec de la 
Seminar? Eram sigur pe ce spuneam dar nu ştiam prin ce 
minune va împiedica Dreptul Judecător aceasta murdară faptă 
cu care ei păreau foarte obişnuiţi. Dar minunea presimţită s-a 
produs! Chiar în timpul anchetei a venit în inspecţie tovarăşul 
procuror al Regiunii Bacău. Dumnezeu i-a făcut să creadă că eu 
l-am chemat şi, de frică, au distrus declaraţiile false. Preasfinţia 
Voastră eraţi atunci Episcop de Roman şi giraţi Arhiepiscopia 
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Iașilor, aşa că a trebuit să aprobaţi, tot de frică, această 
nedreptate strigătoare la Cer. 

Dumnezeu însă v-a păzit de a fi cauza primei 
mele detenţii. Păcatul a căzut pe I.P.S. Mitropolit Iustin... Cât a 
fost director p. c. diacon Ioan Ivan mai speram să rezist încă 
trei luni la Seminar. Dar a fost înlocuit cu călugărul Ghenadie, 
tot doctor în Teologie ca şi Ivan, dar ateu (stătuse 25 de ani 
profesor la Liceul Sf. Sava din Bucureşti). Era beţiv şi tabagist 
ca şi p. c. vicar Nonea. Oricum, am prins frica de p. c. 
Ghenadie, dar ştim că fricoşii nu vor intra în împărăţia cerurilor. 
Bunul Dumnezeu m-a vindecat de acest mare păcat 
prin vedenia următoare: într-o seară pe la 10, după ce a plecat 
ultima serie de 5 elevi de clasa a V-a pe ce-i spovedisem în 
cameră (căci în Biserică era frig), mă culcasem. Nici nu 
stinsesem lumina, că aud o voce foarte clară: „Vine Satana!”. 
Vocea venea dinspre icoana Mântuitorului. M-au încercat 
deodată două sentimente aşa de puternice, încât am amorţit pe 
jumătate. M-am bucurat că am auzit o voce cerească, dar m-
am înfricoşat sentimentul sigur că trebuie să vină Satana. În 
cel mult 3 minute a venit satana în formă de tren. La 
vederea locomotivei am amorţit complet. S-a suit tot trenul 
pe mine, circa 100 de vagoane. Plafonul se ridică automat 
pe măsură ce trebuia să intre un nou vagon. Dintâi am auzit un 
huruit specific. Se zguduia clădirea aşa cum se zguduia seara, 
când trece acceleratul. În prima clipă nu m-am mirat, aşa cum 
nu te miri atunci când eşti în gară. Dar dându-mi seama că nu 
este cale ferată pe acolo decât la 40 de kilometri distanţă, am 
priceput că nu-i tren, ci-i satana. Când am constatat că se suie 
pe scări la etajul I am amorţit şi mai mult, iar când am 
văzut tampoanele intrând prin uşă, am amorţit definitiv. 
Se vedeau şase roti pe pieptul meu. Ieşeau aburi cu viteză şi-
mi cădeau stropi pe faţă, care mă frigeau. Simţeam o greutate 
enormă! Aşa s-au urcat toate vagoanele şi parcă se balansau 
ca să mă strivească. Am gândit că dacă îmi fac semnul crucii 
scap, dar nu am putut din cauza enormei greutăţi ce mă apasa. 
Apoi mi-am adus aminte că se poate face cruce şi cu limba. Am 
făcut cruce cu limba şi deodată am auzit o explozie înfundată şi 
pe loc tot trenul s-a prefăcut într-un fum negru. Am 
simţit imediat o mare uşurare şi am început să mă dezmorţesc. 

Pe măsură ce mă dezmorţeam, pe aceeaşi măsură 
venea plafonul camerei la locul său. Pentru că totul părea 
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atât de real, nu m-am putut abţine de a căuta urme materiale. 
Şi dacă material n-a rămas nimic, spiritual a rămas, că din clipa 
aceea nu m-am mai înfricoşat nici de p. c. Ghenadie şi nici de 
nimeni altul pe lume. Mi-a rămas imprimată în universul fiinţei 
mele ideea că dacă atâta greutate câtă a unui tren ce a apăsat 
asupra mea nu m-a strivit, apoi nu există ceva mai greu care 
să mă strivească. 

La fel am căpătat încrederea că Dumnezeu este de față şi 
mă păzeşte în toate clipele. Mi-a spus de ce m-am îmbolnăvit şi 
de ce m-am dus în iad. Dacă nu-mi spunea, eu nu ştiam şi nu 
mă rugam să mă ierte. La fel, dacă nu-mi spunea să scot pisica 
şi să o omor sub picior, eu nu ştiam să fac aşa şi nu mă 
vindecam. Dacă nu-mi spunea că vine Satana, chiar credeam 
că-i tren şi muream strivit de iluzia asta ori rămâneam cu vreo 
boală trupească sau sufletească. 

La 1 martie am fost transferat, după cererea mea, 
la Brătulești. Părintele consilier Scarlat Porcescu mi-a zis: „Nu 
cere Brătuleștii, căci acolo-i coşmar”. După cum am aflat mai 
târziu, preotul Mihai Constantin făcuse opt ani de închisoare din 
cauza unei greşeli politice şi autorităţile nu-l acceptau acolo, 
dar nici el nu înţelegea să plece altunde. Sf. Mitropolie numise 
vreo opt preoţi în această parohie, dar pr. Mihai avea o clică de 
bătăuşi şi orice preot venea îl încărca cu tot bagajul şi-l ducea 
în satul vecin unde-l răsturna cu toate acolo. Aşadar, deşi 
părintele Porcescu mi-a spus să nu vin în coşmarul acela, eu 
cu nădejdea la Dumnezeu am venit. Trei luni de zile clica 
de care spuneam a încercat orice şantaj. P. c. Protopop 
Bariz auzea de batjocură şi ameninţarea ce făceau cu mine 
şi mă chema la Tg. Frumos să fac raport în care să spun tot. Eu 
însa n-am vrut să raportez pe nimeni, ci posteam şi mă rugam 
pentru mântuirea lor, căci acum erau cu toţii enoriaşii mei. 
Fiindcă eram sortit de la Iaşi să fiu ţap ispăşitor, toate 
insuccesele sau delăsările din comună se comunicau la raion 
sau regiune că sunt cauzate de mine. 

Aşa se face că în ziua alegerilor din martie 1958, pe 
când mă aflam la parohia Spineni, fiind ploaie mare 
unii cetăţeni n-au venit la votare, se înţelege că nu din 
rea voinţă. S-a comunicat însă că eu i-aş fi îndemnat să 
nu vină, ceea ce nu-i adevărat. Atunci mi-am 
întărit convingerea că tot nu voi scăpa nearestat. 
Blândeţea, smerenia mea, dragostea de duşmani era socotită 
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prostie, slăbiciune şi laşitate de către cei stăpâniţi de vicii. 
Cei mai puţin degeneraţi de păcate dar roşi de invidie 
pe succesul meu în relaţia cu Dumnezeu şi cu 
credincioşii spuneau că am drac, aşa cum a spus 
preacuviosul părinte consilier Scarlat Porcescu, referent cultural 
la Mitropolia Iaşi. Iar când din interese înalte de stat s-au făcut 
arestări masive, am fost şi eu arestat la 15 iulie 1958. Am 
primit 20 de ani de muncă silnică. N-am protestat! 

Vă povestesc însă astea ca despre altul, fiindcă mi-
ați cerut, ca să nu vă faceţi părtaş la păcate străine. 
În prima detenţie (1958 – 1964), mi s-a arătat Sf. Gheorghe şi 
mi-a spus că îmi va da tribunalul 20 de ani condamnare şi că el 
va face pentru mine 14 ani, iar eu voi face numai 6 ani. Aşa a 
fost! 

Într-o noapte mi s-a descoperit prin nişte sfinţi ierarhi să 
nu mai plâng că fac închisoare pe nedrept, fiindcă o să mi se 
plătească de 300 de ori mai mult! Chiar se vedeau când lucrau 
la o masă şi spuneau că trebuie să facă 300 de state de plată şi 
300 de procese-verbale. 

Vă închipuiţi, Preasfinţite, cu câta mângâiere, dulceaţă 
şi bucurie în suflet m-am sculat dimineaţa?! Iată că Domnul îmi 
pune, îmi notează 300 de norme. De altfel n-a fost zi să nu fac 
Dumnezeiasca Liturghie. Deci acele Dumnezeieşti Liturghii au 
folosit şi la cei din închisoare şi la cei de afară; şi viilor şi 
morţilor. 

În 1960 când eram în detenţie la Aiud, am visat că eram 
la Sf. Mitropolie din Iaşi şi mă pregăteam pentru Sf. Liturghie. 
Nu eram decât eu şi pr. Gheorghe Pogor de la parohia 
Iacobeni. Deodată vedem peretele dinspre vest al catedralei 
dărâmat la pământ dar încă întreg, ajungând până la Biserica 
Sf. Gheorghe (Mitropolia veche). Noi, părintele Pogor şi cu 
mine, ne-am îndreptat îngroziţi spre acest dezastru. De aici se 
vedea Grădina Ghetsimani până spre Episcopia catolică. În 
grădină se vedea Mântuitorul plângând. M-am trezit foarte 
înspăimântat şi mă întrebam ce o fi însemnând aceasta. În anul 
1962 a venit în detenţie pr. Teodorescu Stelian de la 
parohia Dângeni-Botoșani şi de la el am aflat că pr. Pogor s-
a sinucis. S-a aruncat înaintea trenului, în vinerea Patimilor. 
Mi-am dat seama atunci de semnificaţia visului din 1960 şi că 
el n-a fost de la diavol, că n-a fost nici din pântece, ci de la 
Dumnezeu. De altfel eram în post şi se ştie că postul are şi 
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acest mare rol, anume de a uni trupul şi sufletul printr-o 
negrăită legătura şi influenţare reciprocă. Aceasta tristă 
tragedie m-a făcut fără să vreau să-i amintesc unele din 
versurile baladei popii din Rudeni. Dureroasă este tragedia pr. 
Pogor de la Iacobeni dar şi mai dureroasă este realitatea 
surprinsă în baladă, pentru că alcoolul este cauza multor 
păcate, inclusiv a păcatului sinuciderii. Dar tragedia de la 
Iacobeni nu este numai a parohiei de acolo ci a întregii 
Arhiescopii a Iașilor (Sf. Mitropolie se dărâma) şi a multor 
creştini, de aceea Hristos plângea în Grădina Ghetsimani. 

Preasfinte Stăpâne, mărturisindu-vă aceste gânduri sunt 
cuprins de emoţie că în clipa când scriu, astăzi 4 septembrie 
1972, sunt adunaţi în scumpul nostru Bucureşti proorocii din 
toată lumea la „Conferinţa a 11-a privind cercetarea viitorului“. 
Sânt gelos pe Buda că adepţii lui sunt mai edificaţi asupra 
acestei probleme decât adepţii lui Hristos! Viitorul este cum 
vrem noi. „Iată, am pus înaintea ta moartea şi viaţa. Alege!”, 
zice Dumnezeu. 

Preasfinţia voastră m-aţi interpelat că de ce spun că din 
cauza mea a murit I.P. Mitropolit Sebastian? V-am spus cu 
lacrimi în ochi şi cu toată evlavia că mă tem şi de Preasfinția 
voastră să nu vi se întâmple ceva rău. Nu numai I.P.S. 
Mitropolit a murit, ci aproape toţi care au lovit cu piciorul în 
„ţepuşe”... Să ne amintim că până şi nepoţii lui Moise (căci la 
Dumnezeu nu-i părtinire şi nepotism), fii lui Aaron, Nadab şi 
Abiud au fost arşi pentru că au adus înaintea Domnului foc 
străin. Ba încă Dumnezeu nu le-a îngăduit lui Aaron şi celorlalţi 
doi fii ai lui, Eleazar şi Itamar, să se ducă măcar la 
înmormântarea celor două cadavre arse. 

Iată, Preasfinţite, motivele care mă îndrumă (pe lângă 
visele mele şi ale tuturor celor ce vin sub epitrahilul din gâtul 
meu). Ca o albină harnică alerg din floare în floare, adică de la 
suflet la suflet, cu asceză, cu dragoste sacrifelnică; sărutând pe 
fiecare, mâncând cu fiecare, plângând cu fiecare, dormind cu 
fiecare. M-am înarmat enciclopedic cu toate disciplinele şi m-
am iniţiat în tot acel balast infinit, dar nicăieri n-am găsit (şi 
nici nu se poate găsi) ceea ce am găsit în Dumnezeiasca 
Sfântă Liturghie. Cu Ea Substanţa (şi existenţa) este vie; fără 
ea este moartă. Avem Sf. Liturghie, avem totul, ni se 
adăugă totul. N-avem Sf. Liturghie, n-avem nimic, adică 
pierdem totul! 
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Preasfinţite Stăpâne, acestea toate le nu le scriu fiindcă 
le-am buchisit prin cărţi sau le-am spus la cateheze ori le-am 
predat de la catedră, ci fiindcă le-am trăit eu personal şi apoi 
cu enoriaşii mei şi cu toţi închinătorii din ţară. Într-adevăr, 
aceste spuse sunt valabile de la reconvertirea mea din 1953. 
Până atunci enoriaşii mei apelau la serviciile mele pentru 
interese formale, cum am mărturisit: înmormântări, 
botezuri, cununii etc. Când aveau însa o problemă 
duhovnicească adâncă nu veneau la mine, ci se duceau la un 
preot născut din nou, (dacă nu fusese preot din pântecele 
mamei lui ca Samuil, ca Ilie, ca Sf. Neculai). Dar eu atunci 
nu reclamam la autorităţi, ci-mi recunoşteam 
incapacitatea. Căci adevărata diplomă de capacitate 
duhovnicească ţi-o dă lucrarea ta, accesibilitatea şi utilitatea ei. 
Eu mult mă mir cum a avut curajul părintele Pătrăuceanu să 
vină în fosta lui parohie unde n-a lăsat nici o urmă 
de îmbunătăţire educaţională a poporului. Ba încă să lupte cu 
vorba şi cu exemplu contra unei măsuri salutare de luptă 
antialcoolică, fiindcă nu numai Biserica, ci toate instituţiile de 
educaţie, fie de stat sau particulare, au la punctul întâi acţiunea 
contra acestui flagel social. Popoarele ce nu au putut lupta 
contra acestui viciu au dispărut de pe arena istoriei. 

Strămoşii noştri daci, prin organizarea religioasă 
şi politică, au luat măsuri foarte drastice pentru 
stârpirea acestui groaznic viciu. Am găsit o ipoteză prin care 
se argumentă că tabagismul ar fi cauza dispariţiei pieilor roşii. 
Din punct de vedere religios, adică descoperirea prin vedenie, 
suntem siguri că tabagismul şi alcoolismul sunt vămi care te 
împiedică să ajungi la Dumnezeu, tabagismul fiind vama a 23-
a. 

Preasfinţite Stăpâne, dacă nu v-aş mărturisi şi 
acest episod aş rămâne cu sentimentul că nu sunt 
înţeles complet. Când am venit din prima detenţiune, 
la stăruinţa familiei şi a unor prieteni, m-am hotărât să schimb 
misiunea de preot cu altă carieră, cea de profesor de franceză. 
Chiar din prima noapte am început a avea groaznice coşmaruri. 
Nu puteam să dorm deloc şi m-am îmbolnăvit şi de stomac. 
Familia m-a dus la spital, dar nu mi-au găsit nimic. În seara 
zilei când m-am hotărât să rămân mai departe în misiunea de 
preot am dormit foarte bine, iar în ziua următoare eram 
vindecat complet de stomac, m-am simţit normal, după cum 
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sunt şi astăzi. De abia după aceasta păţanie am înţeles 
plângerea proorocului: „Doamne, Tu m-ai aprins şi iată 
sânt înflăcărat, Tu eşti mai tare decât mine şi ai biruit, iar eu în 
toate zilele sunt batjocorit şi fiecare îşi bate joc de mine; că de 
când vorbesc, scoţând strigăte împotriva silniciei şi rostind 
pustiire, cuvântul Domnului s-a prefăcut pentru mine batjocură 
zilnică”. 

Preasfinte Stăpâne, după cum se vede în 
cuprinsul memoriului prezent, „acel fel de foc închis în oasele 
mele” mă omoară pe mine dacă nu voi predica 
adevărul Evangheliei, inspirat în trecut şi în prezent. La fel 
îl omoară pe cel ce voieşte să mă omoare pe mine din 
cauza acestei propovăduiri. De aceea Sf. Ap. Pavel 
zice: „Vai mie, de nu voi propovădui!” 
Spun toate acestea ca mărturisire, ca să mă cunoaşteţi foarte 
bine şi să mă luaţi în garanţie faţă de autorităţile de stat. La fel 
mă silesc să vă informez suficient pentru a nu mai fi dus de alţii 
în eroare. Să fiţi perfect sigur şi să puteţi declara şi în faţa 
Dreptului Judecător că subalternul Preasfinţiei Voastre, adică 
eu, voi munci loial şi competent ori unde m-aţi numi 
în cuprinsul Eparhiei Clujului, unde aveţi aşa de mare lipsă de 
muncitori şi unde aveţi aşa de mult de lucru… 

Terminându-se colectivizarea agriculturii, prin Decretul 
din anul 1964 am fost şi eu eliberat din detenţiune. Ştiindu-se 
de către toţi de la Sf. Mitropolie că am fost nevinovat, mi s-a 
dat parohia Știrbăț, judeţul Suceava. Prima Sf. Liturghie am 
oficiat-o la 6 august 1964 în filiala Siliştea, com. Liteni. Dar 
acea atmosferă sfânta a fost profanata de un strigăt plin de 
răutate şi neadevăr: „Atenţiune, a venit la noi un preot 
puşcăriaş reacţionar, care îndeamnă lumea să se ducă la 
biserică, să nu se ducă la treier! El vrea să vină ploi, să se 
strice grâul, ca să poată spune apoi că partidul nu este 
capabil să conducă”. 

Auzind acestea m-am umplut de milă şi groază, gândind 
la câta degradare poate ajunge omul prin vicii. Mi s-a spus că 
omul acela se numeşte Petru Moraru. Cum eram încă bolnav 
după detenţie şi în perioada de readaptare cu societatea, m-am 
hotărât să plec de acolo direct la gară, dar numai după 
terminarea Sf. Liturghii, ca oamenii de două luni nu 
avuseseră slujbă şi veniseră în număr mare. Între timp însă a 
ajuns vestea că Petru Moraru, care plecase de la biserică 
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şi trebăluia prin gospodărie, a căzut de pe o şură de paie 
şi acum îl duc la spitalul din Suceava. Când am văzut 
că Dumnezeu îl apără pe cel nevinovat, şi încă aşa de prompt, 
e limpede că n-am mai plecat, hotărându-mă să rămân preot 
paroh la Știrbăț. Printre altele, mi-am mai propus să nu mai 
ofer consultaţii moral-religioase la credincioşi din afara parohiei 
mele. La insistenţele familiei şi îngrozirea mea de răutatea 
lumii stăpânită de patimi, uitasem de angajamentele luate în 
1956 când Dumnezeu mi-a arătat că trebuie să fac cum am 
mai făcut. El atunci m-a „înviat” şi m-a „scos din iad”, dar 
cu condiţia de a-L asculta. Ce s-a întâmplat în continuare? 

La doar două zile de la întâmplarea cu Petru 
Morar, Maria, mama unei neveste din Siliştea, Iacobuță Elena 
pe numele ei, a venit rugându-mă să merg la Siliştea să asist la 
depunerea unui jurământ. Acolo, în faţa casei lui Roman 
Iacobuță era adunat jumătate de sat care asista la o tragedie 
familială. Neculai Codrat susţinea că a prins-o în flagrant delict 
de adulter pe vecina sa cu vânzătorul de la un magazin. Eu i-
am atras foarte serios atenţia lui Neculai Codrat în faţa acelei 
mulţimi că dacă va jura fals, va muri. Aceste cuvinte le-am 
spus cu duh şi cu putere. Neculai Codrat a jurat fals. A treia zi 
a murit într-un cumplit accident la treier, când un nit 
desprins de la un mecanism în mişcare al batozei i-a 
străpuns inima. 

Unii necredincioşi au îndemnat pe Anica Codrat să mă 
dea în judecată pe motiv ca „având ură pe comunişti (soţul ei 
fiind comunist), am făcut rugăciuni şi l-am omorât”. Era 
îndemnată să ceară condamnarea mea penală şi despăgubiri 
civile, adică întreţinerea celor 4 copii orfani şi ce va mai găsi 
justiţia de cuviinţă. Când a venit doctorul legist şi procurorul 
pentru autopsie şi toate cele legale, a înmânat cererea 
procurorului. Acesta, citind-o cu atenţie, a zis tov. Anica 
Codrat: „Cu Dumnezeu nu ne putem pune! Dacă preotul ar fi 
pus pe cineva să-l bată sau i-ar fi dat otravă în loc de 
agheasmă, atunci l-am fi judecat noi! Dar dacă scrii că a făcut 
rugăciuni şi a murit, pentru asta n-avem articol în lege.” 

Acestea spuse m-au înfricoşat aşa de mult, încât mi s-au 
înnoit în suflet toate minunile ce le-a făcut Dumnezeu cu 
mine. Aceste minuni s-au popularizat ca fulgerul. În curând 
Parohia Știrbăț a devenit un centru de ortodoxie unde fiecare 
solicitator îşi găsea răspunsul potrivit trebuinţelor sale. Cine 
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poate contabiliza miile de suflete care şi-au găsit alinarea la 
Biserica Sf. Neculai din Știrbăț sau la Biserica Adormirea Maicii 
Domnului din Siliştea? Creştea credinţa zi de zi! Nu urmăream 
câştig bănesc, ci câştig spiritual-moral. Căpătăm o 
cunoaştere tot mai completă a omului şi a Lui Dumnezeu. Nu 
mai pomenesc însă toate greutăţile ce mi le făcea diavolul, prin 
tot felul de ispitiri care veneau prin cunoscuţii mei prieteni de la 
Iaşi, prin fraţii preoţi vecini şi prin însuşi călugărul Ioanichioaie 
cerut de mine ca ajutor la cele 6 sate şi 5 Biserici ce aveam la 
Știrbăț. Acesta din urmă era şi este un om foarte vicios. Totuşi 
el este şi astăzi în acel post. Ba încă a fost avansat între timp 
ca slujitor la moaştele Sf. Ioan de la Suceava... 

„Omul nou” a fost creat de mult! Noi trebuie să 
ne regăsim. Trebuie să lucrăm cu amândouă mâinile, şi cu cea 
dreaptă şi cu cea stânga. Dumnezeieştii Trei Ierarhi n-au lucrat 
unilateral, ci total. La Iaşi avem Biserica Trei Ierarhi şi cred că 
a trecut timpul ca „ghidul” să vorbească numai de pietrele din 
care–i zidită; şi cred că lumea este pregătită să priceapă şi să 
vadă în ea mai mult decât atât. O dovadă că materialismul 
dezvoltat perfect colaborează armonios cu idealismul dezvoltat 
perfect este faptul că la Voroneţ sunt pictaţi filosofii Socrate şi 
Platon pe pereţii exteriori, între naos şi altar... De altfel, într-
o discuţie cu domnul inspector din departamentul cultelor, Tepe 
Hoinărescu, am zis: „Sunt dialectic ca un marxist şi mistic ca 
un primitiv...” (Vă rog foarte mult să-i amintiţi şi să-i 
comunicaţi că eu n-am încetat nici o clipă a-l iubi conform 
comandamentului evanghelic „iubiţi pe vrăjmaşii voştri”, numai 
să nu sufere ceva prin nesocotirea iubirii şi răbdării mele). 

Cad în genunchi Preasfinţite Stăpâne cu aceleaşi lacrimi 
fierbinţi cum am căzut înaintea Arhieriei Voastre, să mă 
luminaţi, să mă dezlegaţi dacă sunt pătruns de întuneric sau de 
duhul nebunesc al mândriei! 

În noaptea de 30 iulie spre 1 august am avut 
o descoperire Dumnezeiască. Se făcea că au venit cei 
şapte fraţi Macavei cu mama lor Slomoni şi învăţătorul 
Eliazar. Unul din ei m-a apucat de piept şi voia să mă lovească 
de perete, zicând: „De ce n-ai propovădui până la sânge?” 
Eu, înfricoşat, am spus repede: „Mai sunt două luni, se poate 
face şi aceasta”. Dar pe mine nu mă asculta. A intervenit 
mama lui şi atunci m-a lăsat. Sculându-mă din somn, am scris 
visul şi a fost uşor de explicat. Am înţeles că la 1 octombrie va 
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trebuit să plec din Știrbăț, iar până atunci să apar cu toată 
hotărârea prestigiul Bisericii şi al preoţiei cele adevărate pe 
care toţi vor să le compromită, crezând că sunt lucruri ce 
trebuie să dispară. Şi eu sunt de acord că trebuie să 
dispară, însă să dispară pseudo-biserica şi pseudo-preoția! Dar 
Biserica şi preoţia cele de până la Constantin cel Mare, cele 
după rânduielile lui Melchisedek trebuie păstrate. 

Am zis acestea pentru a vă face o idee despre predarea 
mea completă Lui Dumnezeu. Am ales să fiu omorât de oameni 
şi să mă duc în Rai, decât să fiu omorât de Îngerii Lui 
Dumnezeu şi să merg în Iad, unde tot pentru neascultare mai 
fusesem încă de două ori. 

La 1 septembrie 1966 a venit la casa parohiala din 
Știrbăț Viorel Nica, anunţându-mă că are 
înmormântarea copilului ce de la naştere a stat paralizat 17 ani 
în pat. 

Deşi ştia că am făcut catehizarea, că nu este ortodox, i-
am spus că a cânta cu instrumentele la slujbele noastre este 
interzis (el spunându-mi că înmormântarea va fi cu muzică 
deoarece întreprinderea unde lucrează i-a dat fanfară). Eu am 
spus că nu sunt primite rugăciunile dacă se calcă o rânduială. 
În cele din urmă a declarat că el nici nu crede în Dumnezeu. 
Atunci i-am spus că dacă nu-şi retrage această declaraţie, 
potrivit Sfintelor Canoane nici fără muzică nu am voie să-i fac 
slujba. Enervându-se, a spus că el a fost paracliser şi a avut 
de-a face cu 20 de preoţi şi deci ştie că nici un preot nu-i 
credincios, de ce atunci să mă formalizez numai aşa că să-i fac 
necaz. În cele din urmă i-am dat o dovadă de o înmormântare 
cu alt preot, care şi el s-a îmbătat cu această ocazie. Auzind de 
comportarea călugărului împios am făcut rugăciunile prevăzute 
în caz de profanare şi am stropit cu apă sfinţită. Fiind îmbătat 
şi încurajat de oameni răi, Viorel Nica a venit de la cazanul de 
ţuică şi m-a bătut de moarte. A murdărit pereţii şi pe jos de 
sânge. Văzând că nu mai mişc şi crezând că m-a omorât, a 
plecat. Am fost lovit puternic la cap de unde a şi curs sângele şi 
din care cauză am leşinat. Viorel, auzind că mi-am revenit, 
regreta că nu mi-a tăiat gâtul. Umbla ameninţând şi spunând 
că tot o să mă omoare. N-am lăsat enoriaşii să-l dea 
în judecată sau să-l pedepsească altfel. Doar se 
împlinise proorocia: „Fiul Omului merge precum este scris 
despre el, dar vai acelui om prin care este vândut Fiul Omului”. 
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Atunci şi acum pe Viorel îl sărut mai cu drag ca pe 
alţii. Când a aflat adevărul, şi-a cerut scuze. L-am 
scuzat înainte de a-şi cere, ştiind şi că un punct din visul de la 
1 octombrie, cel cu predicare până la sânge, se împlinise. 
De altfel, acest 1 octombrie a căpătat pentru mine o 
mare semnificaţie. În anul 1956, în vedenie de noapte mi-a 
spus Îngerul Domnului: „Să nu faci cum ţi-a 
comunicat mitropolitul prin protopop, ci să faci cum ai mai 
făcut” (deja din 21 noiembrie 1953 făceam ce fac acum şi ce 
aş face dacă aş trăi o mie de ani, lucru pe care l-am spus şi în 
fata Onor Consistoriului de la Cluj în ziua de 29 noiembrie). Iar 
prin aceste vorbe eu înţeleg că voi face după normelor Bisericii 
Primare apărată de cele şapte Sinoade Ecumenice şi după legea 
creşterii, în continuă autodepăşire, prin asceză şi mai ales 
feciorie, bunătate, vindecări de bolnavi, facere de minuni, 
deosebirea duhurilor. 

Ca să nu calc buna cuviinţă, Preasfinţite Stăpâne, vă 
mărturisesc că prin ieşirea din „groapă” eu, ca bun creştin, ca 
profesor de seminar teologic şi ca preot nu înţeleg ieşirea din 
B.O.R., ci eliberarea Bisericii Lui Hristos de toate adaosurile ce 
din interese le-au făcut bizantinismul, catolicismul, 
protestantismul şi alte asemenea, sub dirijarea diferitelor 
regimuri şi guverne. 

Deci, prima semnificaţie a lui 1 octombrie este de a 
nu scapă din vedere că ceea ce am făcut şi cum am lucrat 
la Popricani de la cunoaşterea Vladimireștiului şi până am fost 
mutat să fie ca un eşantion, ca un model pe care să-l am 
veşnic în fața conştiinţei, să nu-l abandonez nicio clipă având în 
vedere, bineînţeles, legea evoluţiei, a progresului, continua 
autodepăşire. A doua semnificaţie este în legătură cu Maica 
Domnului şi mai cu seamă în legătura cu ajutorul ce-l are 
omenirea prin Maica Domnului. Totodată, gândindu-ne la 
binefacerile ce ne vin prin Maica Domnului, prin contrast ni se 
sugerează şi nenorocirile ce ne vin prin strămoaşa Eva. Iată-ne 
în miezul problemei feminismului. Idealul educaţiei în general, 
şi al educaţiei creştine în special, este stăpânirea de sine, 
stăpânirea poftelor. Această poruncă i s-a dat omului în Rai şi 
dacă asculta un timp devenea asemenea cu Dumnezeu, adică 
perfect. Până în anul 200 feciorii şi fecioarele nu erau izolaţi 
prin mănăstiri, ci stăteau în mijlocul societăţii formând nucleele 
unităţilor creştine. Astăzi eliberarea de pofte prin comandament 
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creştin este însuşit şi de oamenii fireşti, raţionalişti. Şi la 
necreştin apetitul sexual şi voluptatea sexuală sunt nişte 
capcane ale naturii, n-au niciun scop în sine. Aceste 
capcane (foame, sete, apetit sexual, voluptate sexuală, durere 
etc.) pot şi trebuie să dispară la o fiinţă superioară cum e omul 
(omul nou). Amintind de clipele grele petrecute la 
Știrbăț şi descriindu-le, se împrospătează în sufletul meu 
şi această vedenie din noaptea de 9/10 mai 1956, după ce mă 
hotărâsem să slujesc Lui Dumnezeu şi oamenilor aşa cum vrea 
El şi cum e bine, dar eram foarte îngrijorat. 

Desigur mă rugam cu lacrimi să mă păzească 
Dumnezeu şi eventual să se descopere şi la alţii adevărul. În 
noaptea aceea am văzut în vis, pe plafonul bisericii din 
Popricani, pe Maica Domnului cu Acoperământul Sfânt. În 
biserică nu era aprinsă nicio lumânare şi nicio candelă, dar 
din Dumnezeiasca Icoană ieşea o lumină foarte strălucitoare ce 
trecea prin obiecte fără să se vadă vreo umbră. O mai văzusem 
pe Maica Domnului în Biserică, dar la o distanţa mai mare. 
Acum era la o distanţă potrivită încât se putea vorbi. Aşteptam 
cu nerăbdare să mi se spună ceva. Deodată, s-a văzut că scrie 
cu o lumină mai puternică decât lumina icoanei. M-am forţat 
mult să citesc repede, până nu dispare scrisul. N-am apucat a 
citi printre rânduri decât: „Har 1956”. Într-adevăr, în anul 1956 
a fost mult har! De la moartea lui Codrat am făcut Sf. Maslu 
în fiecare vineri la Siliştea. Călugărul Ioanichie era cam beţiv şi 
la un moment dat s-a ivit la Siliştea, la Sf. Maslu. I-am spus că 
dacă nu mai bea putem sluji împreună. Mi-a făgăduit, dar nu 
şi-a ţinut făgăduinţa. M-am jenat să-i spun că nu mai pot sluji 
cu el, dar i-am propus să facem Sf. Maslu miercurea împreună 
la Poieni, iar vinerea să facem fiecare la parohia lui. A primit 
aşa, şi prima miercuri, 16 mai, am slujit eu Sf. Maslu la Poieni. 
S-a deschis şi Sf. Evanghelie cu această ocazie la 
pilda Smochinului neroditor. Am fost convins că până într-un an 
se va realiza ceva, „va rodi smochinul”. Dar ca să rodească 
turma trebuie să „rodească” mai întâi păstorul. După cum şi în 
cazul pildei cu smochinul, imaginea rodirii smochinului trebuie 
să fie întâi în sufletul vierului, să creadă în existenţa acelui rod, 
să nădăjduiască la acel rod şi mai cu seamă să aibă dragoste şi 
să întrebuinţeze toate mijloacele de îngrijire ca smochinul să fie 
pus în condiţiunile de a produce rodul aşteptat. În 
asemenea împrejurări aşadar, de la Crăciunul lui 1966 eu 
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am trecut cu totul la servirea parohiei Poeni-Chilișeni, 
iar Călugărul Ioanichie a trecut la slujirea parohiei Știrbăț. 
Am început să fac Sf. Maslu vinerea la Poeni. Aici la Poeni 
Chilișeni într-adevăr se vedea mare har. Sutele şi miile de 
închinători ce cutreierau satul de patru ori pe lună venind din 
toată regiunea Sucevei a creat un eveniment fericit. Aici la 
Poieni într-o vineri din postul mare a acelui an 1967 s-a 
convertit pentru feciorie Virginia Hrițcu, elevă la Liceul Ştefan 
cel Mare din Suceava. 

Ţin să insist asupra acestui caz pentru că a săpat urme 
adânci în sufletul meu, în modul următor: la 16 mai 1967 a fost 
o conferinţă la Protopopiatul Fălticeni, Biserica Sf. Ilie, cu tema 
„Aniversarea a 1900 de ani de la moartea martirică a Sf. Ap. 
Petru şi Pavel”. Cu acea ocazie eu, ca un omagiu adus Sf. Ap. 
Pavel – iubitorul de feciorie, am vorbit de fecioria hărăzită 
Domnului. Ca delegat din partea Sf. Mitropolii era P.C.P. 
consilier Ieremia Teodor, ce a respins acest omagiu, zicând că 
Sf. Ap. Pavel nu mai e în vigoare, că Dumnezeu 
porunceşte: „Creşteţi şi vă înmulţiţi!”, invitându-mă pe un 
ton categoric să iau loc. „Nu!”, am spus, „Nu 
primesc!”, răspunzând cuviincios, că eram în biserică. „De stat 
stau jos, dar îmi scriu demisia, căci fără Sf. Ap. Pavel nu 
mai pot fi preot paroh”. M-am aşezat, am scris cererea 
de demisie şi am pus-o pe masa prezidiului. Nu mi-au primit-o, 
dar desigur că dosarul meu de nesupunere contra noilor 
schimbări se îngroşa. Colegii mei preoţi mă compătimeau pe 
mine, dar eu îi compătimeam pe ei pentru că şi ei ştiau ca şi 
mine ca Sf. prooroc Ilie, în biserica cu hramul căruia ne aflam, 
a scoborât foc din cer şi a ars două cete a câte 50 de contrari ai 
adevărului. Mai mult decât atât, Cezarul pe care ei înşişi îl mint 
i-a dat voie Sf. Ilie de a tăiat 850 de preoţi şi prooroci falşi, 
cu sabia. Îmi era milă de fraţii preoţi, unii dintre ei foşti 
elevi de-ai mei la Seminarul din Neamţ, ei ştiind foarte bine 
că la Dumnezeu nu-i schimbare, nici urmă de mutare. 
În aceeaşi zi maica Iuliana-Mariana a avut o vedenie, cum că 
icoana Sf. Ap. Pavel era aruncată şi eu am ridicat-o. Insist 
asupra evenimentului de la Fălticeni pentru că este în legătură 
cu mutarea mea de la parohia Poeni-Chilișeni, cu păstorirea 
acestei turme şi cheia cu creşterea mea în credinţă, după cum 
ne porunceşte Hristos din Pavel: „păzeşte-te pe tine şi turma 
încredinţată ţie!” 
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În seara zilei de 29 iunie 1967 o mamă îndurerata a adus 
pe fiica ei bolnavă de un grav traumatism psihic. Părinţii erau 
disperaţi. Starea deplorabilă în care se afla acum se datora 
unui puternic şoc nervos cauzat de căderea la bacalaureat. S-a 
dezlănţuit între pereţii casei lor o stranie confruntare şi o 
copleşitoare agitaţie psihică, formând un autentic infern. Când 
imprudenţii părinţi și-au dat seama de greşeală, era prea 
târziu. În mare discreţie au apelat în primul rând la puterile 
spirituale ale Comunităţii Evanghelice din Chilișeni, apoi în 
seara zilei de 29 spre 30 iunie 1967, joi spre vineri cam pe 
la ora 11, au venit (mama cu fata bolnavă) la rugăciune! 

Fiind două sărbători au venit în vinerea aceea circa 500 
de bolnavi la Sf. Maslu, la Siliştea, în frumoasa Biserică 
„Adormirea Maicii Domnului” de lângă pădurea Valea Glodului. 
La casa parohiala din Știrbăț mai veniseră, în acea noapte, 
circa 200. Au fost câţiva bolnavi pe care i-am sărutat cu mai 
multă dragoste decât pe toţi bolnavii, pentru că aveau lacrimi 
mai fierbinţi decât ale tuturor. Sărutul este semnul iubirii. 
Domnul Iisus a sărutat picioarele ucenicilor săi, Sf. Vasile cel 
Mare săruta rănile leproşilor. Dumnezeu este iubire! Şi întreaga 
lume, văzută şi nevăzută, din iubire a făcut-o! El a iubit 
lumea încă înainte de a o face. Iar din toată creaţia Sa a iubit 
cel mai mult omul, încât şi pe Fiul Său L-a dat la moarte pentru 
iertarea păcatelor omeneşti. I-am spovedit şi am vorbit cu ei, 
deschizând şi Sf. Scriptură în vederea Sf. Maslu. Am citit 
Moliftele Sf. Vasile cel Mare până în zori de ziuă cu mare duh, 
printre credincioşi fiind o atmosferă de mare entuziasm. 
Impresionantă a fost şi plecarea, pe întuneric, de la Stirbat la 
Siliştea. Drumul era peste ogoare, noaptea, cu felinarele 
aprinse şi vorbirea mai liberă. Ajunşi în satul Siliştea, felinarele 
se sting. O linişte deplină se instalează în tot convoiul, pentru a 
nu strica somnul celor ce dorm. Toate aceste condiţii gândeam 
că influenţează favorabil pe bolnavii care urmau 
convoiul, îndepărtându-le gândurile de la suferinţele lor. 
Intrarea în curtea bisericii o facem pe aleea cu arbori 
pitici, ornamentali. Biserica o găsim aproape plină. 
Unii credincioşi veniseră pentru prima dată, şi eu ştiu cât 
de important este ca preotul să corespundă imaginii pe care ei 
şi-au făcut-o despre el, pentru a nu le risipi speranţa şi credinţa 
în puterea lui de a-i vindeca. Pentru că, aşa cum am mai spus, 
credinţa în „doctor” vindecă şi nu doctoria. 
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Toată atmosfera bisericii, cu muzică, ceremoniile, 
ritualurile, trebuie adecvate după bolnavii pe care ştii că-i ai. 
Toate acestea le aveam în gând şi în inimă şi simţeam că le 
ridicam la gradul ce nu l-am atins niciodată. Atâta dragoste şi 
milă aveam pentru toţi! Dar în special o familie cu o fată 
bolnavă m-a aprins de un foc necunoscut până atunci. Am 
văzut în sufletul lor atâta durere şi atâta nădejde pusă în mine, 
că am avut o dorinţa nestăpânită de a ajuta la însănătoşirea ei. 
Dragostea de bolnavi îl face pe doctor bun! Explorez pe toată 
durata slujbei sufletul bolnavului pentru a săpa cât mai adânc 
în acel univers infinit unde sunt puterile latente capabile de a-l 
vindeca. Aceasta o fac prin citirea şi comentarea sinaxarului, a 
apostolului şi Evangheliei, cu dicţie şi grav pentru a-i mişca şi 
şoca ceva mai puternic decât şocul care le-a produs maladia. 
Încă un mijloc de creştere a credinţei care însănătoşeşte este 
mărturisirea cazurilor de vindecări sau a minunilor pe care le-a 
făcut Dumnezeu cu tine însuți. La fel este şi a lămuri cum în om 
sunt toate atributele lui Dumnezeu şi numai păcatul este cel 
care le împiedică să se realizeze. 

Când se înlătură păcatele vine Duhul Sfânt, Duhul 
Adevărului care pretutindeni este şi toate le împlineşte: boala 
se vindecă, dracii se alungă, ploaia vine sau se opreşte... 

Şi ştiinţa recunoaşte puterea credinţei. Iată ce citim în 
Contemporanul de vineri 14 aprilie 1972: „Daţi-mi pe toţi 
bolnavii cei mai gravi de neurastenie sau alte boli şi printr-un 
ritual magic anume am să-i liniştesc, am să-i aduc pe linia 
normală de plutire”, spune psihoterapeutul Schilder. 

Forţa motrice a straniilor metamorfoze o constituie 
autosugestia. Această facultate psihică zace ocult în 
străfundurile conştiinţei umane asemenea unui valoros minereu 
uranifer, capabilă oricând de fuziuni miraculoase şi eliberând 
energii pe cât de impresionante pe atât de necunoscute. Dar 
Sf. Evanghelie mult mai plastic exprimă acest adevăr: „De veţi 
avea credinţă cât o sămânţă de muştar şi veţi zice muntelui 
acestuia mută-te şi nu te vei îndoi, se va muta.” 

Cel ce este în tratament trebuie să devină într-o stare 
din cele descrise mai sus, altfel nu se vindecă. Şi nu se vindecă 
din cauză că nu s-a săpat în adâncul conştiinţei lui mai adânc 
decât până atunci, până la valorosul minereu adică, în aşa fel 
încât „gândurile negre, aceste păsări de pradă care ne hăituiesc 
atât de frecvent, să se estompeze şi să dispară”.... 
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Preasfinte Părinte, care dintre noi profesorii serioşi de 
teologie, şi mai ales de teologia mistică, nu este sigur că 
Dumnezeieştii Vasile cel Mare, sau Ioan Gură de Aur, sau 
Grigore Teologul, cei trei mari Ierarhi şi dascăli ai lumii, nu au 
văzut şi înţeles ca şi savanţii de astăzi? Ce altceva sunt 
Moliftele Sfântului Vasile cel Mare dacă nu metodele şi „riturile 
magice” ale savanţilor germani Schilder şi Schultz? Dar să nu 
vă creaţi o impresie că eu aş aluneca să cred că am căpătat 
vreo înţelegere în plus a acestor tehnici avansate, ci din 
potrivă, spun că au venit pacienţi de la astfel de medici şi s-au 
vindecat la noi! 

Sf. Vasile cel Mare avea înţelepciune omenească ce la 
Dumnezeu nu se cheamă nebunie, pentru că Sf. Părinte nu 
înlătură dintre mijloacele de cunoaştere visul. 
Preasfinţite Stăpâne, evenimentele contemporane m-au format 
şi m-au angajat. După cum se vede din cuprinsul memoriului, 
prin anul 1940 îmi însuşisem bună parte din cultura raţionalistă 
a vremii. Deşi aveam şi Teologia, am însuşit-o în mod 
raţionalist ca toată generaţia noastră, adică înlăturând dintre 
mijloacele de cunoaştere, visul, vedenia, clarviziunea. Şi, la fel 
ca toţi cei din generaţia noastră, înlăturam sau neglijam 
mijloacele de cultivare a acestora, adică: asceza, postul, 
răstignirea poftelor. Constatând că nicidecum nu se poate afla 
adevărul numai cu raţiunea, am adoptat toate mijloacele 
clasice a celor vechi, inclusiv asceza, visul. Acest moment 
crucial în viaţa mea s-a întâmplat în anul 1953. Am împletit 
teoria cu practica şi n-am precupeţit nimic pentru a persevera 
şi progresa. Aşa, şi numai aşa, să vă explicaţi acele transferări 
disciplinare, detenţiile, nenumăratele ameninţări cu moartea, 
caterisirea. (Chiar şi în timpul scrierii acestui memoriu am fost 
arestat în satul meu natal Bălteni-Iași, cu prilejul parastasului 
la 32 de ani de la moartea tatălui meu. La ceremonie au venit 
circa 30 de foşti enoriaşi, iar preotul paroh a raportat la miliţie 
că am făcut întrunire politică...) 

Prin acest exemplu am încercat să vă informez de 
interesul şi conştiinciozitatea cu care am muncit în tratarea şi 
vindecarea sutelor de bolnavi ce erau declaraţi incurabili. 
M-am păzit pe mine şi turma încredinţată mie. De 20 de ani 
practic voturile călugăreşti: sărăcia, castitatea, tăierea voii (mă 
supun lui Dumnezeu şi stăpânirilor celor mai înalte în modul cel 
mai loial). 
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Fata de la Chilișeni s-a vindecat complet. Ca recunoştinţă 
că s-a vindecat, s-a hotărât să trăiască în feciorie spre a sluji 
cu tot devotamentul societăţii şi lui Dumnezeu. În ziua de 9 
iulie 1967 a primit prin fecioara Iuliana-Mariana, în vedenie, 
numele de Varvara. În seara de duminică 16 iulie, după 
vecernie, lume întărâtată cu minciuni a venit în curtea Bisericii 
cu acuze şi reproşuri. 

Când a văzut primejdia, Maica Varvara, cu toată credinţa 
ei neşovăielnică, i-a mustrat: „Ce aveţi cu părintele? Ce aveţi 
cu grija mea? Nu părintele m-a îndemnat să iau această cale! 
Eu singură m-am hotărât să rămân fecioară!...N-am cu cine să 
mă mărit!... Toţi sunteţi nişte beţivi! Toţi sunteţi nişte vicleni! 
Să mă mărit? Să fac avorturi ca voi? Să fiu mamă criminală? 
Iată, văd şi aici mame criminale!... Nu, nu mă mărit! Maica 
Domnului m-a ales să mă rog pentru voi să vă întoarceţi la 
Dumnezeu! Pământul e înecat în sângele avortaţilor! Dacă nu 
ar fi feciorii şi fecioarele, adică inimi curate ca a Sf. Fecioara 
Maria care să se roage pentru voi, Dumnezeu ar pierde lumea 
cum a pierdut Sodoma şi Gomora, unde nu erau nici drepţii să 
intervină prin rugăciune pentru întoarcerea şi iertarea 
păcătoşilor... Nu numai avortaţi, dar şi celelalte păcate le 
faceţi: vă îmbătaţi, furaţi de la particulari şi de la colectiv, 
minţiţi, fumaţi, vă certaţi, vă înjuraţi, vă pârâţi minţind, vă 
bateţi şi altele faceţi care e şi ruşine a le vorbi în locul acesta 
sfinţit! Acum aţi venit să puneţi vârf la toate, să-l omorâţi pe 
părintele care este salvatorul meu şi al multora...?!” Aşa a ţinut 
mai mult de zece minute o lecţie de etică, cu dicţiunea şi 
patosul izvorâte din convertirea ce a avut loc. Cu o concluzie 
adecvată şi cu o asprime măsurată şi demnă, i-a invitat afară. 
Mulţimea, care la început a răspuns obraznic, acum mişcată 
până la lacrimi s-a pornit spre ieşire. Eu am intervenit şi am 
zis: „Maica Varvara, i-aţi mustrat prea aspru! Nu-i bine să plece 
lumea de la Biserică ocărâtă şi supărată. Cântaţi-le ceva 
frumos!” Fecioara din Chilișeni, cu un calm şi cu o prestanţă 
maiestuoasă, a răspuns binevoitoare: „Le cânt dacă stau în 
genunchi”. 

Atunci am văzut ceva măreţ, cum a văzut Sf. Apostol 
Pavel în al 3-lea Cer, adică ce nu se poate spune prin cuvinte! 
Absolut toată acea mulţime care umplea Biserica şi curtea 
Bisericii, pusă în mişcare cu puţin înainte prin minciună şi ură 
acum, prin adevăr şi iubire, îmblânzită, cu lacrimi în ochi s-a 
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lăsat în genunchi pentru rugăciune. O, ce minune! Slavă întru 
Cei de Sus Lui Dumnezeu şi pe Pământ Pace, între oameni 
bună voire! A cântat Maica Varvara imnuri, psalmi şi cântări 
duhovniceşti şi au plecat fiecare la casele lor ca de la Înviere... 

A doua zi, luni, după Dumnezeiasca Liturghie în loc să 
plec la casa parohială, un glas din inimă m-a îndemnat să plec 
la Consiliul Popular. Vai, ce grozăvie am găsit acolo! Autorităţile 
de la Suceava şi Fălticeni au fost informate eronat că eu, fiind 
un om vicios, stricat, afemeiat, mi-am lăsat soţia mea fiindcă-i 
bătrână şi am furat-o pe „fecioara de la Chilișeni” de la părinţii 
ei ca să o am concubină. Iată ce m-a îndemnat să vin la 
primărie: Dreptatea Supremă, Sfânta Dreptate! Dreptatea vine 
la arătare aşa cum vine verdele în ierburi şi în frunze. La 
consiliul popular se adunase tocmai instigatorii ce umpluse 
satul de minciuni. Acum umpleau autorităţile judeţene de 
minciuni, ca să mă aresteze. De altfel, facerea actelor pentru 
arestarea mea era în toi. Cum am intrat în biroul preşedintelui, 
un organ superior de la Suceava m-a întâmpinat aşa cum 
merită un infractor înrăit: „De ce ai luat fata omului de acasă?” 
În clipa când să răspund, s-a repezit la mine şi m-a întrebat 
aceeaşi întrebare şi cu aceleaşi cuvinte. Eu, cum era şi firesc, 
am zis: „Nu ştiu ce să răspund la această întrebare! Cine a luat 
fata omului de acasă? Fata a venit cu mama sa la oficiul 
parohial şi la bisericile din parohie la rugăciune, cum vine atâta 
lume”. 

La acest răspuns, m-a interpelat şi mai prompt: „Cine 
eşti dumneata ca să primeşti lume?” Am răspuns: „Nici la 
această întrebare nu ştiu ce să zic. Voi de la securitate care ştiţi 
tot ce se petrece în regiune (în 1967 organizarea administrativă 
era pe raioane şi pe regiuni) mă întrebaţi cine sunt eu? Sunt 
paroh în această comună şi îmi duc munca cu toată hărnicia, 
competența şi corectitudinea”. 

Cazul cu „Fecioara de la Chilișeni” nu s-a terminat nici 
acum. Dumneavoastră sunteţi ultima instanţă. A fost provocată 
o anchetă pe linie de Biserică prin protopopul de la Fălticeni 
Gheorghe Baltar, care mi-a făcut cel mai bun proces-verbal din 
viaţa mea de paroh. Am fost chemat şi la Sfânta Mitropolie la 
Iaşi şi am dat declaraţie despre „Fecioara de la Chilișeni”, 
despre Maica Iuliana, părintele Gherasim şi despre toţi feciorii 
şi fecioarele cu darul proorociei ce cu mare sete şi competenţă 
i-am depistat, ajutat, îndrumat şi valorificat. Peste tot am 
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declarat, ba încă mă bucuram că am ocazia să depun la 
picioarele tronului arhieresc rezultatul unei munci la cel mai 
înalt nivel. Nu eram aşa de naiv să cred că o să se generalizeze 
vizionarismul în 1967. Prin faptul că I.P.S. Mitropolit Dr. Iustin 
Moisescu nu mi-a răspuns nimic la aceste anchete, memorii şi 
confidențe şi nici nu m-a sancţionat, pentru mine a fost un 
semn de aprobare tacită şi încurajare. Mai cu seamă că 
răposatul Mitropolit I.P.S. Sebastian mi-a aprobat expres dar 
discret această activitate a mea, care în 1954 era exact aceeaşi 
din 1967 şi aceeaşi din 1969 când am fost caterisit, aşa cum 
am repetat de mai multe ori în acest memoriu. 

În cele din urmă însuşi dl. inspector Galan de la 
Departamentul Cultelor Regiunea Suceava a făcut o anchetă în 
toată regiunea, pe la închinătorii ce frecventau Siliştea – Poieni. 
Peste tot a constatat numai lucruri bune şi am fost lăsat în 
pace. 

La 4 aprilie 1966 o fecioară proorocită a avut o vedenie 
în care Sf. P.C. Parascheva se plângea că nu mai poate sta la 
Iaşi unde preoţii fumează şi beau. La 11 aprilie 1966 am depus 
caietul cu vedenia şi cu raport la Sf. Mitropolie Iaşi, iar la 17 
martie 1968 am depus un raport cu aceeaşi vedenie la Sf. 
Patriarhie. Sf. Mitropolie Iaşi n-a răspuns nimic, iar Sf. 
Patriarhie a răspuns că a înaintat Iaşiului lucrările deoarece 
aspectul respectiv depinde de Iaşi. Nu s-a luat nicio măsură 
canonică, să ne spună cineva dacă este vedenie de la 
Dumnezeu sau de la diavol, ci pur şi simplu am fost transferat 
în altă parohie. 

La Patriarhie la Bucureşti am fost o delegaţie compusă 
din 5 persoane: Gh. Bataragă zis Părintele Gherasim, Elena 
Para zisă Maica Anastasia, Bistriceanu Profira, Lupaşcu Elena 
zisă Maica Eugenia şi subsemnatul. Întorcându-ne spre parohia 
Alba, un domn organ de mare autoritate ne-a făcut o serioasă 
morală (mie numai verbală iar Părintelui Gherasim şi 
contondentă). Mi-a spus apoi că Sf. Mitropolie m-a caterisit. 
Ne-a dat pe amândoi jos din tren la gara Dăngeni. Mi-a spus 
mie să vin la Alba să aştept caterisirea, iar părintelui Gherasim 
să se ducă acasă. Aşa am făcut. Am dormit în Dăngeni, iar a 
doua zi am plecat la Alba. Pe 5 aprilie 1968 am fost chemat la 
miliţie la Hudeşti unde după o tortură morală de cel puţin două 
ore am fost forţat să dau declaraţie că nu voi face la Alba cum 
am făcut la Chilișeni. 
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Eu ştiind că la Chilișeni am atins cel mai înalt standard în 
privinţa pastorației, mai cu seamă a vindecărilor trupeşti şi 
sufleteşti, eram disperat întrucât mă vedeam oprit în avântul 
meu spre depăşire, care-i legea muncii noastre. Două 
săptămâni am fost complet derutat. Lumea a continuat să vină 
la fel ca la Chilișeni şi, deşi nici nu era o zonă de frontieră, 
peste două ore de la prezentare trebuia ca cetăţeanul, orice era 
el, ziua sau noaptea, pe ploaie, pe zăpadă, pe viscol, să se 
prezinte la consiliul popular sau miliţie. E posibil asta, când 
Alba este la 4 km. depărtare de Hudeşti, reşedinţa comunei?! 
Vinerea făceam Sf. Maslu la câte un credincios acasă, iar care 
voia asistență moral-religioasă trebuia să vină la casa 
respectivă. Aşa m-am chinuit până la Vinerea Patimilor. 
Printre multele minuni care au avut loc la Alba, unde am stat 9 
luni, este una care are o mare semnificaţie. 

Înainte însă, câteva reflecţii: Biserica lui Hristos nici nu 
poate fi desfiinţată şi nici biruită. Aceasta se vede din însăşi 
previziunea Întemeietorului şi Conducătorul Bisericii – Iisus 
Hristos: „Şi venind Iisus din părţile Cezareei lui Filip, a întrebat 
pe ucenicii săi zicând: Cine zic oamenii că sunt Eu...? 
Răspunzând Simon Petru, a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul Lui 
Dumnezeu Celui Viu. Iar Iisus răspunzând, i-a zis: Fericit eşti 
Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-a descoperit ţie 
aceasta, ci Tatăl Meu Cel din Ceruri. Şi eu îţi zic ţie ca tu eşti 
Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi porţile Iadului 
nu o vor birui” (Matei 16,13-18; 11,25-27 Gal.1,16, Fapte 
27,23; Ef. 3,3). 

Deci Piatra pe care-i zidită Biserica este vedenia, 
profeţia, proorocia. Petru nici n-a ştiut că acel răspuns: „Tu eşti 
Hristosul, Fiul Lui Dumnezeu Celui Viu” nu este din cugetarea 
sa, ci l-a dobândit prin vedenie, proorocie. 

Petru a fost adormit o fracţiune de secundă, care 
adormire n-a priceput-o. În acea fracţiune de secundă de 
adormire el a avut vedenia, a visat, a văzut pe Tatăl – 
Dumnezeu, pe cel vechi de zile sub chipul unui Moş, aşa cum l-
a văzut Petrache Lupu la Maglavit. L-a văzut cum îl vede şi 
Dumitru Voicilă din Satul Novaci-Dolj. L-a văzut aşa cum L-am 
văzut şi eu, stând pe scaun pe Sf. Masă în altarul Bisericii din 
Popricani în anul 1956 şi i-am sărutat mâna dreaptă... Creierul 
lui Petru a înregistrat răspunsul: „Tu eşti Hristos, Fiul Lui 
Dumnezeu celui viu” şi l-a comunicat Domnului Iisus crezând 
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că-i cugetarea să. Domnul însă nu l-a lăsat în această eroare. 
I-a atras atenţia şi Petru l-a crezut pe Domnul cum credem şi 
noi, Ortodoxia Ecumenică, că toate lucrurile bune sunt de 
la Dumnezeu, iar gândurile rele sunt de la diavol. Depinde cu 
cine facem priză. Criteriul este inima. Dacă posesorul creierului 
are inima curată, toate gândurile sunt curate, bune, drepte, 
perfecte, sunt de la Dumnezeu. Dacă însă posesorul creierului 
are inima necurată, atunci judecata lui, gândurile lui au infinite 
defecte, vii, cu un nume generic zicem, şi chiar aşa este, că 
sunt de la diavol. 

Toate-s curate celor curaţi (Biblia). Fericiţi cei curaţi cu 
inima, căci aceea vor vedea pe Dumnezeu (Matei 5,8). 
De asemenea, alt argument al invincibilităţii adevăratei Biserici 
a lui Hristos este experiența istorică. 

Eternitate Bisericii Lui Hristos presupune strict 
necesitatea Ei. Deci prima şi ultima curăţire a bisericii Lui 
Hristos este a o curăţi de întuneric. Cum cureţi casa de 
întuneric?! 

Dacă-i noapte aprinzi lampa, lumina... Deci, ca să 
curăţăm Biserica, adică totalitatea oamenilor ei, trebuie ca 
fiecăruia în parte să-i curăţim inima de pofte. Căci pofta 
protopărinţilor a născut păcatul, iar păcatul a născut moartea. 
Hristos ne-a dat posibilitatea de a scăpa de pofte şi de moarte. 
Dumnezeieştii Apostoli ne-au adus la cunoştinţă această 
posibilitate precum şi metodele de realizare. Sf. Apostol Pavel 
ne oferă una din cele mai eficace metode: „Nu vă îmbătaţi de 
vin, în care este preacurvie (mama tuturor poftelor), ci vă 
umpleţi de Duhul” (Efeseni, V. 18). Marele Pavel, Apostolul 
nostru, al neevreilor, pe care ne-a altoit la tulpina lui Avraam, 
în acest verset ne pune la îndemână toată tehnica (iconomia) 
mântuirii. În aceste puţine cuvinte el ne spune multe. 
Neintimând inima cu îmbătarea cu alcool, ea rămâne curată, şi 
dacă inima-i curată, automat se umple de Duhul Sfânt, care ne 
învaţă tot Adevărul şi ne mântuieşte.  

Acestea fiind zise, reiau şi spun că la Parohia Alba, ca şi 
la celelalte parohii pe unde am trecut, principala preocupare 
era să mă păzesc pe mine şi turma încredinţată mie de acest 
duşman de moarte a mântuirii: beţia. Nu oficiam nici un 
serviciu religios cu băuturi îmbătătoare. Bine înţeles, după ce 
am convins comitetul parohial să lămurească, pe sectoare, că-i 
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incompatibilă rugăciunea cu beţia. Se apropia hramul bisericii 
din parohia Alba. Prin partea locului hramul bisericii se ţine 
două zile. Două zile de beţii şi de orgii. Luasem toate măsurile 
cu toţi credincioşii din sat să nu mai fie beţii şi orgii (vorbim de 
creştinii ce frecventau biserica, nu furau, nu fumau, nu se 
îmbătau, căci se ştie că cine fumează şi se îmbată acela şi 
fură). Am rămas uimit când am auzit cum s-a dat autorizare 
tineretului să organizeze bal, tombolă, scrânciob, bâlci chiar 
lângă biserică, lipit de gardul bisericii. Am convocat consiliul 
parohial şi am rugat consiliul popular să mute bâlciul de lângă 
biserică într-un loc viran mai nimerit. Fiindcă a spus că acum 
nu se mai poate schimba locul căci e hotărât în autorizaţie, noi 
consiliul şi comitetul parohial, am hotărât prin proces-verbal să 
amânăm hramul pentru Duminica viitoare 26 mai 1968. 
Credincioşii au plecat pe de o parte mâhniţi, iar pe de altă parte 
mulţumiţi că s-a salvat într-un fel prestigiul Hramului, prestigiul 
Bisericii. Eu cu cântăreţul am plecat la o sfinţire de casă, dar 
preotul pensionar ce batjocorise Biserica prin comportare 
personală şi prin felul său de păstorie, era dispus s-o 
batjocorească şi acum. Aşa că a instigat pe cetăţeanul Nicolae 
Mirăuță să-şi arate arama. Acesta era magazioner la o 
întreprindere din Bucureşti şi acum venise la hram din 
obişnuinţă, ca să facă un chef de două zile. Trimis de pensionar 
a venit după mine la sfinţirea de casă. A încercat să-mi ia cheia 
bisericii, să facă pensionarul slujba de hram. Eu i-am spus că 
nici mort nu dau cheia. „Dumneata ai da cheia de la magazie?”, 
l-am întrebat. 

Văzând că nu scap de el, l-am invitat la sfat să predau 
cheia, şi sfatul va decide. Am mers 8 km. om bătrân, pe o 
căldură ca aceia. Sfatul n-a primit să dau cheia pensionarului, 
ci mi-a propus să fac eu slujba. Ca să nu stric relaţiile cu Sf. 
Popular, care nici aşa nu erau prea bune, am consimţit să fac 
slujba pentru Mirăuță. Pe drum i-am spus lui Nicolae Mirăuță: 
„Mare păcat că din toată parohia d-ta nesocoteşti o hotărâre 
chibzuită de gospodarii bisericeşti, iscălită de toţi şi întărită cu 
pecetea Parohiei. 

La aceste vorbe, Mirăuță a zis: „Să cadă asupra mea 
păcatul acesta”. Eu i-am zis: „Vai, Neculai, ce uşuratic vorbeşti! 
Cere să te dezleg de acest blestem!” El însă a repetat, cerându-
şi osânda. Duminică 26 mai s-a făcut slujba Hramului cu multă 
solemnitate, căci cheflii erau şi acum mahmuri de pe urma 
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celor două zile de orgii. Peste două luni, prin iulie, a venit 
Neculai Mirăuță la casa parohială plângând. „Părinte, dezlegaţi-
mă de păcatul de astă primăvară, mi-a părut o glumă. Acum 
îmi dau seama că am greşit. Nici n-am ajuns la Bucureşti că pe 
la Buzău un criminal mi-a sfărâmat occipitalul. M-am trezit la 
un spital în Bucureşti. Doctorii spuneau să dau iscălitura să-mi 
pună placă de argint. Eu mi-am adus aminte de păcatul făcut şi 
nerecunoscut, şi am zis: „Dacă Dumnezeu mă iartă, mă vindec 
şi fără placă de argint, iar dacă nu mă iartă oricum tot mor”. 
Eu, înfiorat de prezenţa Lui Dumnezeu la tot ce se petrece în 
lume şi înduioşat de căinţa şi trezirea lui Nicolai Mirăuță l-am 
sărutat şi i-am spus: „Te dezleagă, te-a şi dezlegat Dumnezeu 
din clipa în care ai recunoscut păcatul cu toată dragostea. Însă 
plată să nu-mi dai. În loc de plată, duminica la biserică să spui 
minunea la popor, ca să folosească mai multă lume din 
experienţa dumitale”. El zice cu glas stins:„Părinte, eu mai tare 
decât aşa nu pot vorbi. Dar să spuneţi Sf. Voastră iar eu voi 
face semne afirmative”. Duminica următoare toată lumea 
adunată a auzit minunea şi a lăudat pe Dumnezeu, care face 
lucruri mari şi minunate spre folosul şi mântuirea neamului 
creştinesc. 

Zecile de caiete cu vedeniile Zinicăi Ursu (Maica Iuliana) 
circulau prin popor şi numai îmbolnăviţii de intelectualism le 
respingeau misterul. Această vizionară era mult superioară din 
punct de vedere moral. Duşmanii ei simţindu-se slabi, au 
apelat la ajutorul puterii de stat. 

Aşa a fost arestată şi internată la Spitalul de stat nr. 7 
Socola Iaşi. A stat 10 luni şi a fost maltratată. Dar noi (echipa 
de dimineaţă a lucrătorilor viei din toată ţara) n-am reclamat la 
nimeni, ci am plâns, ne-am rugat şi am aşteptat ajutor de la 
Domnul. Zinica Ursu (Maica Iuliana) nemaiputând suporta 
chinurile de mai multe feluri, fără ştirea noastră a fugit din 
spital. Când am aflat că a evadat ne-am mâhnit peste măsură. 
Am mustrat-o cu multă compasiune, am mângâiat-o şi am 
trimis-o să dea Cezarului ce-i al Cezarului…, precum şi celui cu 
cinste - cinste, celui cu frica - frică…. Am vorbit cu Dr. 
Moscovici şi d-lui ţinea morţiş că e bolnavă. Nu numai cu 
închisoarea, dar chiar cu preţul vieţii trebuia să dovedesc 
falsitatea acestui diagnostic. Într-adevăr, nu peste mult timp 
Maica Iuliana a primit citaţie pentru a se prezenta la Tribunal 
Iaşi. Procesul a avut loc în luna iulie 1968. 
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Duminica după Sf. Liturghie am plecat spre Iaşi, iar în 
dimineaţa procesului, la ora 8, eram la Tribunal. 

Avocatul nostru, care a căzut în plasa înscenării şi credea 
ca eu trăiesc în concubinaj cu Zinica Ursu, cum mă vede îmi 
zise: „Părinte, ca s-o putem scoate din închisoare trebuie s-o 
declarăm nebună!” Eu, deprins să mă înfrânez la toate, m-am 
abţinut şi acum. I-am spus totuşi cu patos: „D-le avocat, noi nu 
vrem să o scăpăm pe Zinica Ursu din închisoare, ci vrem să 
apărăm cel mai scump patrimoniu al omenirii! Dacă o declarăm 
nebună pe Zinica Ursu, reiese că tot nebun a fost şi Moise, şi 
Ilie, şi toţi proorocii! Reiese că Biblia este opera unor nebuni! 
Se poate? De aceea v-au dat părinţii la liceu şi la universitate, 
ca să-i jigniţi că ţin cele zece porunci al unui nebun?! Şi apoi 
mai e ceva: ce să facă clienta d-voastră după ce o serviţi în 
felul acesta?! Moare, d-le avocat, moare!” Avocatul stătea 
perplex! „Da, d-le avocat, nu vă miraţi! Şi eu m-am mirat la 
început! Acum m-am deprins. De 12 ani sunt duhovnicul ei. Am 
verificat de mii de ori acest lucru. Şi eu aş muri dacă aş face 
altfel de cum ni se descoperă prin visuri şi prin vedenii, cum 
este prevăzut în Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie (în care se includ şi 
Sf. Canoane)”. Atunci avocatul, cu mai puţin elan ca la început, 
zise: „Părinte, trebuie să avem măcar un martor ca să dovedim 
falsitatea actului”. Ce martor poate să fie mai potrivit decât 
mine, duhovnicul ei?! 

În şedinţă avocatul m-a propus ca martor şi a cerut 
amânarea procesului. Eu, care eram de faţă, m-am sculat în 
picioare zicând că accept. Procesul s-a amânat. Ştiam că nu va 
mai avea loc o altă şedinţă... M-am dus la dr. Brânzei, 
directorul Spitalului Socola şi am vorbit cu d-lui. 

Eu argumentam că Zinica Ursu este sănătoasă iar el 
zicea că nu. În cele din urmă omul de ştiinţă apreciind 
seriozitatea argumentelor mele, a conchis: „Ei bine, nu-i 
nebună, da-i exaltată”! Am răspuns prompt: „D-le doctor, vă 
rog să-mi spuneţi dacă s-a făcut ceva de când este lumea fără 
exaltare şi exaltaţi?” La fel de prompt a răspuns şi d-l dr. 
Brânzei: „Într-adevăr, niciodată nu s-a făcut nimic fără exaltare 
şi exaltaţi...!” Nu-mi mai amintesc cum mi-am arătat 
entuziasmul şi bucuria... În cele din urmă i-a făcut ieşirea din 
spital nu cu diagnosticul mincinos de nebună, ci sănătoasă – 
exaltată, aşa cum sunt şi vor fi toţi când vor afla adevărul. 
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Văzând că n-au reuşit cu Zinica Ursu (Maica Iuliana), au 
uneltit şi au reuşit să fiu eu transferat de la Parohia Alba-
Botoșani la Parohia Pârâul Cârjii, judeţul Neamţ. Au contat 
probabil că în munţii Moldovei fiind multe mănăstiri, noi n-o să 
fim apreciaţi şi solicitaţi de popor. Mi s-a atras atenţia să nu fie 
pelerinaj (niciodată n-am înţeles sfera şi conţinutul acestei 
interdicţii), căci e ultima transferare. Care ne este vina dacă 
poporul, apreciind slujirea noastră, o preferă multor parohii, 
mănăstiri, călugări, călugăriţe?... Cât am fost la parohiile de la 
şes aveam ideea că pe la mănăstiri or fi călugări mai antrenaţi 
în arta ascezei, a vedeniei, proorocirilor... a vindecărilor. Acum 
încercam două sentimente: un sentiment de bucurie că am 
crescut în duhovnicie de ne putem ajuta pe noi şi pe alţii în 
această măsură; pe de altă parte încercam un sentiment de 
regret că nu aveam exemple mai ridicate care să ne ajute în a 
ne depăşi. În două luni, decembrie 1968 – ianuarie 1969 s-a 
atins o asemenea frecvenţă de bolnavi şi de vindecări, încât nu 
mai aveam timp nici să dormim, nici să mâncăm pâine! 
Închinătorii din vechile parohii de 10-20 de ani în urmă, deşi 
mireni (dar cu darul credinţei), nu mai plecau acasă ci stăteau 
acolo de-mi ajutau. Ar mai fi fost cum ar mai fi fost, dar era în 
apropiere şi Liceul mixt Mihail Sadoveanu, iar elevii şi profesorii 
veneau la consultaţie. 

Nu mă chemase nimeni nici la Tg. Neamţ, nici la Piatra 
Neamţ la Judeţ. Ştiind însă de avertisment şi că este ultima 
transferare dacă se mai face pelerinaj, mă rugam Lui 
Dumnezeu să mă îndrume cum să fac faţă.  

În noaptea de 7-8 februarie 1969, printr-un vis 
proorocesc Îngerul Domnului mi-a transmis: „S-a terminat 
propovăduirea în Moldova, vei pleca în Ardeal”. Ba încă mi-a 
arătat şi harta ţării noastre şi mi s-a arătat prin linii punctate 
(trei linii), ce marcau o treime din lăţimea Ardealului începând 
de la munţii din interior, din Maramureş până în Aiud.... Cât de 
îngrijorat m-am culcat şi cât de uşurat m-am sculat! Cum să nu 
cânt cu David: „Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru 
acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui. Va zice 
Domnului: „Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul 
meu, voi nădăjdui spre Dânsul” (Psalmul 90). 

În zilele de 8, 9 şi 10 februarie 1969 am comunicat 
enoriaşilor mei şi pelerinilor ce zilnic făceau neîncăpătoare 
biserica din Pârâul Cârjei că Dumnezeu mi-a descoperit şi 
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poruncit că trebuie să plec în Ardeal. Tot poporul a început să 
mă roage, alţii chiar plângând, să nu plec de la dânşii. Eu le 
spuneam că nu am idee cum şi când voi pleca, însă dacă mi s-a 
descoperit că trebuie să plec lucrurile se vor precipita astfel 
încât vom constata cu toţii că plecarea mea este necesară, ca 
cei credincioşi să nu se tulbure... Iată că la 11 februarie am 
fost convocaţi toţi preoţii la protopopia Tg. Neamţ. În această 
şedinţă unii colegi preoţi erau într-o stare de ebrietate mai 
agravată ca oricând. La un moment dat s-a ridicat preotul 
Ghiorghiasa Vasile de la parohia Sabasa, comuna Borca. Şi 
preacucernicia sa era în aceeaşi stare, ba ceva mai mult. 
M-a împroşcat acolo, în plenul protopopesc, cu toate calomniile 
posibile. Între altele a spus: „Acest preot inconştient, în două 
luni de zile de când a venit în protopopiatul nostru a stricat tot 
ce am făcut noi toţi în 10 ani de zile!” Apoi a continuat cu un 
ton rechizitorial: 

„Acum să ne răspundă la două întrebări: 
a) ce motive l-au determinat să se transfere de la parohia 
Alba–Botoșani la parohia Pârâul Cârjei-Neamț şi 
b) ce are de zis la acuzaţiile ce i s-au adus?” 

Ce m-aş fi făcut în acele clipe critice dacă Bunul 
Dumnezeu nu mi-ar fi dat soluţia de-a gata, în noaptea de 7-8 
februarie? Pe când aşa, îmi era milă de colegii mei, dar mai cu 
seamă de vecinul meu de parohie, părintele Gheorghiasa Vasile 
ce avea ingratul rol... 

Venind de la Tg. Neamţ cu autobuzul mulţi fraţi preoţi se 
mirau că nu sunt supărat pe ei pentru ce mi-au făcut la 
Protopopie. Eu am răspuns: „Cum să fiu supărat pe frăţiile 
voastre dacă Domnul Iisus zice: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, 
binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă 
urăsc şi rugaţi-vă pentru cei care vă vatămă şi vă prigonesc... 
Căci dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Au 
nu fac şi vameşii acelaşi lucru? Şi dacă îmbrăţişaţi numai pe 
fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Au nu fac şi păgânii acelaşi 
lucru? Fiţi dar voi desăvârşiţi, precum Tatăl Vostru cel Ceresc 
desăvârşit este”  

Am ajuns în satul Pipirig cu o frumoasă biserică ctitoria 
fostului Patriarh Nicodim. Aici autobuzul îşi răceşte motorul 
vreo 10 minute în apropierea bufetului. 

„Procurorul” meu de la protoierie zice: „Dacă nu eşti 
supărat pe noi, şi mai cu seamă pe mine, fă cinste aici în 
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Pipirig.” Deşi conform canoanelor călugărul nu bea vin şi nici în 
cârciumă nu intră, să-i conving de sinceritatea mea le-am dat 
doi litri de vin, ca şi Iosif fraţilor săi grâul... Dar măcar în inima 
sa n-a regretat vecinul meu de parohie şi fratele meu de 
preoţie. Însă pedeapsa Dumnezeiască n-a întârziat să vină! 
Fiind în preajma Paştelui, pr. Gheorghiasa a pus într-un cazan 
ceară la topit pentru lumânări. Aprinzându-se ceara, părintele a 
comis greşeala de a arunca o găleată cu apa în cazanul încins. 
Cum uşor se poate înţelege, cazanul a explodat aruncând în aer 
întreg conţinutul, iar un incendiu a mistuit aproape întreaga 
gospodărie. Oamenii au sărit şi l-au scos pe părintele aproape 
mort. Învierea l-a prins în spital la Ceahlău. 

De 20 de ani îndur toate de la toţi, pentru că-i iubesc. Mă 
rog nu pentru moartea păcătosului, ci pentru întoarcerea lui. 
Când însă păcătosul, cu toate semnele pe care i le dă 
Dumnezeu nu se întoarce, îl pedepseşte. Eu nu l-am reclamat 
pe fratele Vasile la nicio autoritate, dar Cerul a dat sentinţa şi a 
şi executat-o iar eu am predicato cu lacrimi de iubire, să fie 
spre folosul tuturor şi să înţeleagă fiecare: că este Dumnezeu, 
cum este Dumnezeu, ce face Dumnezeu şi că Împărăţia 
lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură... 

De s-ar scrie câte una şi cu amănuntul minunile care s-
au făcut cu noi în cele 5 luni de zile la Pârâul Cârjii! 

La 1 mai 1969 m-am prezentat la noua parohie Piatra 
Fântânelelor, judeţul Bistriţa Năsăud. Preotul Victor Coşbuc a 
fost delegat să ne instaleze. Cu toate că a văzut viaţa ascetică 
ce o trăiesc, sfinţia sa şi cântăreţul meu au băut un litru de 
ţuică fiartă. Eu m-am scuzat, spunând că am dat destul 
făgăduinţa că nu voi mai gusta băutură alcoolică până ce 
alcoolismul va înceta de a mai fi un flagel social. Când a auzit 
că nici într-o zi nu mănânc înainte de ora 12, şi nici atunci dacă 
în ziua aceea nu am făcut Sf. Liturghie, s-a hotărât să nu-mi 
mai dea pe seamă şi m-a amânat pe 12 mai. Am constatat că 
preacucernicia sa nu stimează pe cel care nu-şi arată colţii, şi 
cum eu niciodată nu-i voi arăta, am avut de la început temerea 
că nu voi fi tratat ca frate de către el. 

Iubirea de vrăjmaşi m-a întărit spre răbdare şi spre 
rugăciune de întoarcere la dragostea cea întru Hristos... 
Deocamdată a hotărât paracliserului să-mi fie la dispoziţie cu 
cheia când voi vrea să intru în biserică. Am primit şi această 
umilinţă. Presimţirile legate de fratele Victor Coşbuc s-au 
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adeverit! Duhul Sfânt care se revarsă din belşug acolo unde 
este un om a Lui Dumnezeu şi lucrează, a lucrat şi aici! A suflat 
prin toţi munţii Dornei şi a adus mulţimile însetate de apă vie. 
Mai întâi au venit din Tiha Bârgăului. A venit şi Gavril Cureanu 
de la Mureşeni căruia i-am făcut pomelnic pentru găsirea fiicei 
lui Ioana, ce dispăruse de acasă de mai multe zile. Prin 
deschiderea Sf. Scripturi, explicarea viselor membrilor familiei 
dispărutei, prin visele şi vedeniile colectivului nostru de asceţi 
feciori şi fecioare, s-a descoperit cauza dispariţiei Ioanei. Iar 
prin post şi rugăciuni din partea membrilor familiei şi a noastră, 
s-a găsit Ioana spânzurată în pustiul păduros al munţilor. 
Mărturisirile membrilor familiei îndurerate că prin rugăciunile şi 
postul părintelui Paraschiv s-a descoperit adevărul, au dus la 
ruperea oricărui zăgaz din fata şuvoiului închinătorilor şi 
solicitanţilor de pâine cerească şi de apă vie! În timpul acesta, 
fratele meu în Hristos şi vecin de parohie a făcut un calcul 
perfect: „Dacă îl izolez de colectivul de asceţi (feciori şi 
fecioare) nu mai are nici o putere, iar activitatea lui devine ca 
şi a noastră. Zis şi făcut! În ziua de 12 mai, ziua amânată 
pentru a-mi da pe seamă, a venit la Piatra Fântânelelor, a 
convocat consiliul parohial şi pe unii oameni violenţi. S-au 
purtat cu mare necuviinţă şi au spus că nu ne dă averea 
bisericii pe seamă pentru că nu are încredere în mine, care am 
venit cu o droaie de ţigani. 

Au făcut percheziţie fără nici o dezlegare de la cineva. 
Magnetofonul au zis că-i un aparat de vorbit cu americanii. Au 
găsit sticle de la fostul paroh şi spunea că noi facem beţii şi 
curvii şi pretindem că suntem prooroci. 
În cele din urmă au bătut cumplit pe aşa numiţii „ţigani” şi i-au 
fugărit din sat. Au ameninţat că vor veni la miezul nopţii în 
inspecţie. Cinstiţii oameni, culţi şi civilizaţi, cei mai buni creştini 
şi cetăţeni, au strigat din marginea satului: „Haideţi părinte în 
Moldova, căci iată ce-i în Ardeal”. 

Preasfinte Stăpâne, aş fi plecat de mila lor nu de-a mea, 
dar ştiam şi atunci, cum ştiu şi acum, că Dumnezeu m-a 
chemat în Ardeal la 7/8 februarie 1969. 

Nici eu şi nici scumpii mei colaboratori nu am reclamat la 
nimeni decât lui Dumnezeu, zicând: „Iartă-I Doamne, că nu 
ştiu ce fac!”. Toţi oamenii cuminţi din acest sat s-au îngrozit şi 
dezgustat de această comportare inumană şi au reclamat la 
autorităţile de stat. Au venit lucrătorii miliţiei să-şi facă datoria, 
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dar noi am renunţat de a reclama. Văzând asta, chiar bătăuşii 
ne mărturiseau cu lacrimi în ochi: „Ne-am convins acum... Noi 
ne-am potrivit părintelui Coşbuc. Dacă nu ne-aţi fi iertat, 
făceam poate închisoare”. 

Aţi trimis apoi delegaţi de la Cluj de m-aţi instalat. 
Preasfinţite Stăpâne, eu acum nu reclam pe nimeni şi nici nu 
cer vreo satisfacţie, ci fac o mărturisire completă, sinceră, 
deschisă, plină de curaj şi o depun cu evlavie la picioarele 
tronului Arhieresc... Nădăjduiesc că mă veţi judeca după duhul 
acestui memoriu şi nu după literă, căci „litera omoară, iar 
Duhul de viaţă”. De exemplu cuvintele „colectivul de asceţi” 
poate să omoare dacă se judecă cu spiritul bizantin, sau catolic, 
sau protestant, şi nu cu spiritul (duhul) Sf. Apostol Pavel, care 
zice: „Iar voi sunteţi trupul Lui Hristos şi mădularele (fiecare) în 
Parte. Şi pe unii i-a pus Dumnezeu în Biserică: întâi apostoli, al 
doilea prooroci, al treilea învăţători; apoi pe cei cu darul de a 
face minuni; apoi darurile vindecătorilor, ajutorările, 
chibzuirile...” 

Cât am stat la Piatra Fântânelelor m-am interesat de 
sătenii mai bătrâni despre istoricul numelui satului. Am aflat că 
după cum satul Piatra Teiului din judeţul Neamţ are numirea de 
la o piatră (stâncă) de la coada lacului Bicaz, tot aşa şi Piatra 
Fântânelelor îşi are denumire de la o piatră (stâncă) nu mai 
mare decât ca aceea din albia râului Bistriţa. Spre deosebire de 
Piatra Teiului, care-i aşezată la nivelul cel mai de jos al satului, 
Piatra (stânca) din satul cestălalt este aşezată la nivelul cel mai 
ridicat al satului. Biserica satului este construită exact lângă 
această piatră-stâncă. 

Aşezarea acestei pietre mai prezintă o caracteristică nu 
prea des întâlnita. Ea formează vârful ascuţit al unei movile 
uriaşe, a unei mari măguri. De aceea acest sat se mai numeşte 
de către localnici şi megieşi, de la Vatra-Dornei până la Bistriţa-
Năsăud, „Măgura”. Nu-i chiar uşor de urcat şi de coborât pe 
această movilă (măgură), mai cu seamă de către bătrâni. 
Diametrul acestei movile poate să aibă la bază peste 1 km, iar 
latura (nu înălţimea) circa 800 m. Cealaltă jumătate a 
denumirii satului vine de acolo că de jur-împrejurul acestei 
movile, începând aproape de piciorul ei până în vale, sunt 
foarte multe gropiţe cu apă, ca nişte fântânele. 
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În înfricoşata zi de 12 mai 1969 oamenii părintelui Victor 
Coşbuc, înarmaţi cu ciomege şi măciuci, au pus pe fugă şi i-au 
bătut pe mieluşeii Lui Iisus şi ai Maicii Lui. 
În această hăituială sălbatică cei mai curaţi rugători au fost daţi 
de-a rostogolul pe stânci, stropind cu sângele lor piatra şi 
amestecând cu el apa fântânelelor. Şi acei feciori şi fecioare se 
împărtăşiseră în ziua aceea ca şi în toate zilele, căci n-au altă 
bucurie mai mare în viaţă decât pe Iisus şi urmarea lui. Şi 
astfel, Piatra Fântânelelor a fost stropită cu sângele Lui Hristos! 
Preasfinţite Stăpâne, vă rog cu lacrimi şi în genunchi să 
dezlegaţi acest păcat comis în Eparhia Preasfinţiei Voastre! 
În seara acelei zile, după ce am citit Moliftele Sf. Vasile cel 
Mare la circa 300 de bolnavi, Maica Domnului s-a arătat în 
vedenie fecioarei Mariana Gherasim şi i-a spus: „S-a terminat 
propovăduirea la această parohie!” 

Vedenia proorocească s-a împlinit, căci a doua zi, pe 13 
iunie 1969, am fost detaşat la Parohia Miceşti, comuna Tureni, 
judeţul Cluj. 

CUGET�RI CREȘTINE 
 

• "Sfârșitul lumii proorocit în Biblie nu înseamnă sfârșitul  
material al ei, ci înseamnă sfârșitul: minciunii, urâtului, 
inutilului, nedreptății, răului, nesfințeniei, războiului..." 

• "Preotul nu trebuie să fie numai luminos, ci și fierbinte,  
învăpăiat, căci altfel i se potrivesc cele zise episcopului din 
Laudiceia: ”Fiindcă nu ești fierbinte, ci numai căldicel, te voi 
scuipa din gura Mea”. Iar de grăiești Dumnezeieștile cuvinte, 
nu fă lucrurile satanei; de slujești cu îngerii în Dumnezeiescul 
Lăcaș, ieșind afară din el nu umbla cu dracii, spre a nu mânia 
pe Dumnezeu. Nu poți fi păstor dacă nu iubești pe Hristos din 
toată inima, adică făcându-I toate poruncile, pentru că păstorul 
va da socoteală de toate sufletele cele pierdute." 

• "Așa-i soarta omului păcătos, caută dulceața păcatelor  
toată viața, dar sfârșește în amară și veșnică moarte în  
iad. Că și râurile adună ape dulci, dar când se varsă în mare se 
amărăsc. Și oricâte râuri cu ape dulci s-ar vărsa în mare, 
marea tot nu se îndulcește. Așa și omului nu-i folosește 
dulceața păcatelor ca să-i îndulcească amăreala morții." 

• "Cum este hrana necesară trupului, așa este rugăciunea 
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necesară sufletului. Rugăciunea are două aripi: iertarea și mila. 
Să ierți celui ce ți-a greșit și să dai celui ce-ți cere. Ea 
presupune nerăutate, pocăință adevărată și ținerea poruncilor." 

• "Cine-și amână pocăința, își îngreunează mântuirea. Este  
și o vorbă: boală lungă, moarte sigură. Deci nu lăsa păcatele să 
se facă obișnuință, să devină a doua fire." 

• "Școala pregătește o profesiune, dar viața are nevoie de  
toate profesiunile. Profesiunea învățată în școală este o inițiere 
vagă, care numai încadrată în viață capătă contururi precise. 
Omul are nevoie să cunoască bine, foarte bine profesiunea sa, 
dar trebuie să aibă și o cultură generală, să aibă anumite 
orientări și despre celelalte profesiuni și realități sociale, 
politice, culturale, religioase din timpul său pentru ca să-și dea 
seama, să se încadreze în condițiunile cele mai optime cu 
activitatea, cu profesiunea, cu specialitatea sa. " 

• "Fecioria este soră a îngerilor, învingere a patimilor,  
împărăteasă a poftelor bune și moștenire a tuturor bunătăților." 

• "Arhiereul nu este ca să se mândrească, ci ca să fie el  
chipul smereniei lui Hristos care a spălat picioarele apostolilor, 
le-a sărutat și a murit pe cruce." 

• " 'Creșteți și vă înmulțiți ...' se traduce, înțeleg, prin  
culcați-vă din plăcere, apoi ucideți pruncii în pântecele mamei 
lor?! Neamul românesc s-a împuținat prin avorturi tot atât cât 
vietnamezii în îngrozitorul și drăcescul război." 

• "Curvarul pierde: sănătatea trupească, frumoasa  
podoabă a feței, vederea ochilor, bunătatea glasului, 
deșteptarea, vitejia, tăria, puterea. Se alege în schimb cu 
scurtarea zilelor și, mai ales, cu pagubele sufletești: lipsirea 
Dumnezeiescului Dar, împărăția cerească, pierde prietenia cu 
îngerii, împărtășirea cu sfinții, de a împărăți în veci împreună 
cu Hristos, de prea dorita vedere a feței Lui. Nici nu se 
gândește că acestea sunt de mii de ori mai dulci decât 
înșelătoarea curvie." 

• "Părerea necredincioșilor este că din schimbarea unui  
sistem economic poate să izvorască fericirea oamenilor. Cei 
credincioși știu că fericirea lor izvorăște din Crucea de pe 
Golgota, din Mormântul Domnului, de pe Muntele Sinai, de pe 
Muntele Fericirilor, din Sfântul Potir, din pântecele Fecioarei, 
din inima curată, din post și rugăciune." 

• "Omul păcătos seamănă cu corbul care pleacă de pe  
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corabia mântuirii și se hrănește cu stârvul faptelor rele, iar 
porumbița seamănă cu cei drepți care, deși greșesc, se întorc 
cu creanga de măslin a pocăinței și a rugăciunii." 

• "Idealul educației în general, și al educației creștine în  
special, este stăpânirea de sine, stăpânirea poftelor." 

• "De ce a făcut Dumnezeu pe om din pământ? Pentru ca,  
văzându-se făcut dintr-o materie așa inferioară să-l ferească de 
mândrie, iar pe diavol să-l umple de mustrare, că iată, în locul 
înalt de unde a căzut el, pune cea mai grosolană materie. Omul 
este făcut în ziua a șasea, odată cu dobitoacele. Dacă nu se 
îndumnezeiește, dacă nu devine după asemănarea lui 
Dumnezeu, el devine după asemănarea dobitoacelor." 

• "După cum Dumnezeu a hotărât și reglementează viața  
astrelor, așa și a oamenilor. Și cum se supun astrele voinței lui 
Dumnezeu, așa trebuie să se supună și omul. Numai atunci el 
stă în armonie cu natura și cu toți semenii săi, trăind fericit. 
Altfel însă, nesupunându-se în tot voii lui Dumnezeu, intră în 
conflict cu sine, cu Divinitatea și cu lumea." 

• "Dacă te deprinzi cu fapte bune, se întărește și gândirea  
și iubirea de Dumnezeu. Iar când ai iubirea de Dumnezeu 
adâncă și înaltă, poți și voiești să faci faptele bune și voiești și 
poți să te abții de la faptele rele." 

• "Luther când a văzut în vedenie pe Diavolul, în loc să-l  
lovească cu semnul Sfintei Cruci, în nebunia lui el a aruncat cu 
călimara cu cerneală, de a rămas peretele mânjit până astăzi. 
Toți sectanții au ca temelie această nebunie de nu recunosc 
Sfânta Cruce, pe Maica Domnului, Sfintele Icoane, agheasma, 
uleiul sfințit și întreg Moliftielnicul..., ci cred în "cerneala" lui 
Luther, adică în literele de cerneală ale Sfintei Scripturi. Ei uită, 
sărmanii, că "litera omoară, Duhul dă viață!"" 

• "Să nu-i urâți [pe adventiști], că ei sunt buni creștini,  
însă din pricina noastră, a preoților, s-au depărtat de 
Societatea Creștină și de Sfânta Biserică. Păcatele noastre i-au 
smintit pe dânșii. Ei nu venerează Sfânta Icoană însă noi, 
creștinii, dacă o venerăm numai cu buzele, cu nimic nu suntem 
mai buni ca ei. Fiindcă omul dacă nu-i spiritual, este asemenea 
vopselei care dă chip icoanei. El îi idol care are ochi dar nu 
vede, nu pricepe cele duhovnicești și spirituale." 
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D.- SFÂNTUL NICOLAE VELIMIROVICI 
1881 - 1956 

 

 

                Părintele nostru 
între sfinți, Episcopul Nicolae 
Velimirovici (5 ianuarie 1881 -
 18 martie 1956) a fost 
episcop al Jicei (Žiča) în Serbia 
și autorul a mai multe cărți 
ortodoxe. Cea mai cunoscută 
lucrare a sa este Proloagele de 
la Ohrida. 
     Nicolae Velimirovici s-a 
născut în sătucul Lelici, din 
Serbia apuseană. A urmat 
cursurile Seminarului Sf. Sava 
din Belgrad, absolvind în 
1905. A obținut o bursă de 
doctorat la Universitatea din 
Berna (1908), publicându-și  

teza în limba germană, în 1910; doctoratul în filosofie a fost 
pregătit la Oxford și susținut la Geneva, în franceză, pe 
tema Filozofija Berklija (Filosofia lui Berkeley), în 1909. La 
sfârșitul anului 1909 a fost tuns în monahism. 

În aprilie 1915, în timpul Primului Război Mondial, a fost 
trimis de către Biserica Sârbă în Anglia și America, unde a 
susținut numeroase cuvântări, luptând pentru unitatea sârbilor 
și a popoarelor slave de miazăzi. La începutul lui 1919 se 
întoarce în Serbia și este hirotonit episcop al Jicei, în 
cadrul Bisericii Ortodoxe Sârbe. În 1920 este strămutat în 
Arhiepiscopia Ohridei din Macedonia, unde, în 1935, a 
reconstruit cimitirul soldaților germani căzuți în timpul Primului 
Război Mondial. 

În perioada celui de-al Doilea Război Mondial, în 1941, 
Episcopul Nicolae este arestat de către naziști pe când se afla 
în Mănăstirea Jicia (care a fost la scurtă vreme jefuită și 
dărâmată), fiind apoi închis în Mănăstirea Liubostinia (unde, 
după o execuție în masă, a replicat spunând următoarele: 
„Aceasta este cultura germană, să ucizi sute de sârbi 
nevinovați, din pricina morții unui soldat german?! Și turcii 
erau mai drepți...”). Mai târziu, acest „nou Gură de Aur” a fost 
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transferat în Mănăstirea Voilovița (lângă Pancevo), unde a stat 
închis împreună cu Patriarhul sârb Gavriil Dozici, până la 
sfârșitul lui 1944. 

La 14 decembrie 1944, a fost trimis în lagărul de la 
Dachau, împreună cu Patriarhul sârb Gavriil, unde, unele surse 
(îndeosebi istorici ai Bisericii) consemnează că a fost întemnițat 
și torturat.[1] 

După război, părăsește Iugoslavia comunistă și 
emigrează în Statele Unite ale Americii, în 1946. Aici va începe 
să predea în cadrul câtorva seminare creștine ortodoxe, 
precum Seminarul Ortodox Sârb Sf. Sava din Libertyville, 
Illinois, Mănăstirea și Seminarul Teologic Ortodox Sf. Tihon, din 
South Canaan, Pennsylvania (unde a fost rector; aici a și murit) 
și Seminarul Teologic Ortodox Sf. Vladimir, din Crestwood, New 
York. A trecut la Domnul pe 18 martie 1956. 
 
Legături cu alte personalități ale Bisericii 

În perioada dintre cele două Războaie Mondiale, 
Episcopul Nicolae face câteva vizite în Sfântul Munte, care îi 
modelează și îi preschimbă pentru tot restul vieții perspectiva și 
viața duhovnicească. În această perioadă îl cunoaște 
la Mănăstirea Sfântul Pantelimon (Muntele Athos) pe Sf. Siluan 
Athonitul  și îl hirotonește în 1930 ierodiacon pe 
Părintele Sofronie (Saharov); ulterior, după război, în 1952, la 
Londra, îl încurajează pe acesta să publice scrierile Sfântului 
Siluan, spunând: "Siluan e mai mare decât toți ceilalți sfinți în 
dragostea sa! Când citești pe toți ceilalți, o disperare te 
cuprinde, dar niciodată nu se întâmplă așa ceva cu ceea ce a 
scris Siluan". 

În necrologul dedicat Sf. Siluan, publicat în revista 
misionară a eparhiei sale, Episcopul Nicolae scria: 

"Despre acest minunat monah nu se poate spune decât 
un singur lucru: era un suflet plin de blândețe. Nu sunt singurul 
care să fi simțit această blândețe, orice pelerin la Sfântul Munte 
care l-a întâlnit a simțit această blândețe. Siluan era un bărbat 
viguros, înalt; avea o barbă neagră mare și, la prima vedere, 
înfățișarea lui nu îl făcea atrăgător pentru cine nu-l cunoștea. 
Dar era de ajuns o singură conversație ca să-l iubești pe acest 
om. Vorbea despre nemăsurata dragoste a lui Dumnezeu și îi 
făcea pe păcătoși să se judece foarte sever pe ei înșiși. Acest 
minunat ascet era un simplu monah, dar plin de dragoste de 
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Dumnezeu și de aproapele. Din toate părțile Sfântului Munte 
numeroși monahi alergau la el să-i primească sfaturile, dar era 
deosebit de iubit de monahii de la Hilandari și Sfântul Savva 
care vedea în el pe părintele lor duhovnicesc. Și pentru mine, 
Părintele Siluan mi-a fost de un mare ajutor duhovnicesc. 
Simțeam cum rugăciunea lui mă întărea. La fiecare dintre 
vizitele mele la Sfântul Munte mă grăbeam să-l vizitez. [...] 
Cartea vieții sale e smălțuită toată de mărgăritarele 
înțelepciunii și de aurul dragostei. E o carte uriașă și 
nestricăcioasă." 
 
Proslăvirea ca sfânt 

La 19 Mai 2003, Sfântul Sinod al episcopilor Bisericii 
Ortodoxe Sârbe a hotărât, în unanimitate, trecerea Episcopului 
Nicolae (Velimirovici) al Ohridei și Jiciei în sinaxarul de sfinți al 
sfintei noastre Biserici Ortodoxe. 

Sfântul Nicolae Velimirovici a fost numit, nu de puține 
ori, "Noul Gură de Aur al Serbiei". Sfântul Ioan Maximovici, 
Arhiepiscopul rus de San Francisco, care a fost în tinerețe 
profesor la un seminar din eparhia Jiciei, spunea despre el că 
este "un mare sfânt, un Hrisostom al zilelor noastre, a cărui 
însemnătate pentru Ortodoxia contemporană poate fi 
comparată doar cu cea a Mitropolitului Antonie (Hrapovițki)… 
Amândoi au fost dascăli sobornicești ai Bisericii Ortodoxe". 
  

CUGET�RI CREȘTINE 
 

Dragostea, datoria şi legea  
 

• Dragostea vine de la Dumnezeu prin suflet. 
• Datoria vine de la suflet prin minte. 
• Legea vine de la minte prin cuvinte. 
• Cine socoteşte legea drept început şi sfârşit al moralei,  

acela cunoaşte numai scoarţa cărţii despre moralitate. 
• Cine socoteşte datoria drept început şi sfârşit al moralei,  

acela vede şi citeşte numai slovele din cartea despre 
moralitate. 

• Însă cine socoteşte dragostea drept început şi sfârşit al  
moralei, acela vede, citeşte şi cunoaşte duhul şi viaţa 
moralităţii. 

• La fel se întâmplă şi în împărăţia cea mare a lumii: cine  
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socoteşte legile fireşti ca începutul cauzelor lumii, acela 
cunoaşte numai coperta cărţii despre lume. 
 

 

• Când oboseşte 
dragostea, datoria o înlocuieş-
te.  

• Când oboseşte datoria,  
legea o înlocuieşte.  

• Câtă vreme mama arde  
de dragoste pentru copilul ei, 
ea face mai mult decât îi cere 
datoria sau legea.  

• Când dragostea mamei  
faţă de copilul ei se răceşte, 
mama îşi face numai datoria, 
adică face mai puţin decât 
poate dragostea, dar mai mult 
decât cere legea.  

• Când mama îşi urăşte  
copilul, ea face numai atât cât 
o sileşte legea să facă, adică 
mai puţin decât poate 
dragostea şi decât cere 
datoria. 

• Cine socoteşte sufletul ca cea dintâi cauză a lumii, acela  
vede şi citeşte numai slovele din cartea despre lume. Iar cine 
socoteşte pe Dumnezeul cel viu ca prima şi ultima cauză a 
lumii, acela vede, citeşte si cunoaşte duhul şi viaţa lumii. 

• Dragostea este slobodă de orice legi omeneşti şi fireşti şi  
mai înaltă decât orice datorie. 

• Necunoscând cerinţele legii, nici numirile datoriilor,  
dragostea le împlineşte, ba le şi întrece, precum strălucirea 
soarelui întrece strălucirea pietrelor şi a stelelor. 

• "Cuvintele îşi pierd puterea lor tainică şi dumnezeiască  
dacă sunt rău întrebuinţate şi ajung ca moarte. Ca un pom din 
miazănoapte sădit la miazăzi, care se veştejeşte şi se usucă." 

• "Europa întreagă duhneşte a moarte. Universităţile  
europene propovăduiesc moartea. Cărturarii europeni descriu 
moartea. Oamenii de ştiinţă europeni fac moartea nemuritoare. 
Politicienii europeni lucrează pentru moarte. Dascălii europeni 
sădesc moartea în sufletele tinerilor. Imperialiştii europeni 
răspândesc moartea în întreaga lume. Revoluţionarii europeni 
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poartă stindardul morţii. Europa modernă este sinonimă cu 
moartea. Nu vrea să ştie de viaţa de după moarte." 

• "Gadarinii l-au rugat pe Hristos să plece de la ei.  
Europenii nu l-au rugat, ci l-au izgonit. Îl izgonesc prin tot ce le 
stă la îndemână: prin şcoli, prin presă, prin politică, prin filme, 
prin ghicituri ştiinţifice şi prin toată trufia lor culturală; Îl 
izgonesc şi prin gânduri, prin cuvinte şi prin fapte – fiecare în 
parte, în grup şi toţi laolaltă." 

• "Caută mai presus de toate să te cureţi pe sine de rea 
voirea faţă de oameni. Pentru că, adunând rea-voire faţă de 
oameni, aduni otravă – care, mai devreme sau mai târziu, te 
va nimici ca om. Caută mai presus de toate să aduni bună-
voire faţă de oameni." 

• "Toată împărăţia naturii nu este nimic altceva decât o  
carte despre împărăţia morală. Privită ca o astfel de carte, 
natura este cu totul desăvârşită, din cele mai înalte sfere ale 
universului până la ultimul atom." 

• "Şi de dragostea mamei îţi vei aminti mereu, dar apoi o  
vei uita. Şi pe prietenii răposaţi îi vei pomeni, dar după o vreme 
vei amuţi. Şi de faptele tale bune îţi aminti, dar apoi le vei da la 
o parte. Însă păcatul pe care l-ai săvârşit acum patruzeci de 
ani, în fiecare dimineaţă îţi strigă: „bună dimineaţa,” şi în 
fiecare seară: „la revedere!” Strigă şi va tot striga, şi nu va 
amuţi nicicând în viaţa ta." 

• "Oamenii nu cred în credinţa pe care o propovăduiesc  
puţin-credincioşii. Oamenii privesc cu neîncredere ştiinţa 
predată de neştiutori înfumuraţi. Oamenii se revoltă împotriva 
bogăţiei, când aceasta este în mâna zgârcitului. Oamenii 
dispreţuiesc autoritatea plinită de un om lipsit de vrednicie. 
Bolnavii nu prea îi cheamă în ajutor pe medicii tuberculoşi. 

• "Pe porţile oricărei ţări creştine ar fi trebuit scrise cu  
litere mari cuvintele Apostolului Pavel: “Căci voi, fraţilor, aţi 
fost chemaţi la libertate, numai să nu folosiţi libertatea ca prilej 
de a sluji trupului, ci slujiţi unul altuia prin iubire” (Gal.5, 13)." 

• "Fără Hristos, Europa este cel mai sărac cerşetor şi cel  
mai crud tâlhar al lumii acesteia." 

• "Fă binele şi-l îngroapă sub piatră, el îşi va face limbă din  
piatră şi va vesti lumii. „Fii om” este puţin spus. „Fiţi 
dumnezei”, zice Sfânta Scriptură. „Fii om” este un program 
scurt. „Fiţi dumnezei” este programul cel mai înalt." 

• "Hristos niciodată n-a făcut vreo observaţie asupra  
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trupului vreunui om. El nu i-a spus lui Zaheu: „Cât eşti de 
mic!”, nici lui Iuda: „Cât eşti de urât!”, nici slăbănogului: „Cât 
eşti de slab!”, nici leprosului: „Cât de rău miroşi!” El a petrecut 
neîntrerupt cu realitatea din oameni, adică cu sufletele – căci 
sufletul le vorbea sufletelor, şi sufletul tămăduia şi ridica 
sufletele. De aceea, când îţi vorbeşte omul, nu te gândi la 
trupul lui, nu cerceta trupul lui, ci priveşte la sufletul lui, 
cercetează sufletul lui, deprinde-te cu sufletul lui – şi atunci îl 
vei înţelege." 

• "Fără credință în Dumnezeu, nici robia n-o poți îndura și  
nici libertatea n-o poți menține." 

• "Scopul libertăţii este slujirea lui Dumnezeu şi a  
apropiaţilor, o slujire din dragoste. Iar robia este o slujire a 
stăpânului, dar nu o slujire de bunăvoie, ci prin constrângere, 
fără demnitate personală şi fără răspundere" 

• "Când ai bogăție, cugetă cum vei îndura cu vrednicie  
sărăcia. Când ești fericit, cugetă cum vei îndura cu vrednicie 
nefericirea. Când te laudă oamenii, cugetă cum vei îndura cu 
vrednicie defăimările lor. Iar în toată viața cugetă cum vei muri 
cu vrednicie" 

• "Fii cu luare aminte la laudele umflate, ca şi la  
defăimările peste măsură, şi socoteşte-te mai mic decât zic cele 
dintâi şi mai mare decât zic cele din urmă – ca să nu zbori fără 
aripi şi să nu te pierzi fără nădejde" 

• "Caută să faci oamenilor lucrul pentru care, la început,  
poate te vor blestema, dar la urmă te vor binecuvânta; şi 
niciodată lucrul pentru care la început te vor binecuvânta, iar la 
sfârşit te vor blestema" 

• "Priviţi, fraţii mei, şi vedeţi: singurii oameni care se  
bucură cu adevărat de viaţă sunt cei ce au primit această 
poruncă a lui Hristos şi trăiesc potrivit ei. Însă acei oameni care 
se căznesc să facă toate lucrurile, să-şi asigure toate 
mijloacele, să ajungă pe toate căile, să-şi împlinească toate 
planurile lor şi să-şi împlinească toate dorinţele fără ajutorul lui 
Dumnezeu sunt roşi de griji. Zidesc, dar o mână nevăzută 
năruie. Adună, dar un vânt nevăzut risipeşte. Aleargă, dar un 
făcător de minuni le lungeşte tot mai mult drumul şi înlătură 
ţinta şi ţelul lor." 

• "Zice Domnul: "Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie".  
Adevărata pocăinţă nu înseamnă doar a te căi pentru păcatele 
făptuite, ci a-ţi întoarce desăvârşit sufletul propriu de la 
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întuneric la lumină, de la pământ la cer, de la sine la 
Dumnezeu. Pocăinţa fără această întoarcere desăvârşită nu 
este altceva decât o joacă cu Dumnezeu şi cu sufletul propriu." 

• "Oricine poate fi proroc. Spune-i celui ce lucrează răul că  
rău va petrece, iar celui ce lucrează binele că va fi răsplătit.” 

•  „Adevărata vrednicie nu ne-o arătăm prin folosirea  
drepturilor noastre, ci prin puterea de slujire şi de jertfă.” 

• "A te ruga singur şi pentru sine este întocmai ca a mânca  
de unul singur fără să-ţi pese de foamea altor oameni." 

• "Calea e într-adevăr strâmtă, dar e croită limpede, e  
bătătorită de sfinții și drepții lui Dumnezeu." 

• "Literele pentru copil sunt materiale, exact la fel cum  
sunt idolii pentru păgâni. Astfel, atât elevul din clasa întâi, cât 
și închinătorii la idoli privesc la idolii lor cu teamă și 
considerație." 

• "Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbeşti: despre  
Dumnezeu, până ce nu-ţi întăreşti credinţa în El; despre 
păcatul altuia, până ce nu-l cunoşti pe al tău; şi despre ziua de 
mâine, până ce nu se luminează de ziuă." 

• "Icoanele ortodoxe ale Maicii Domnului se recunosc cel  
mai degrabă după cele trei stele - una pe frunte, a doua pe 
umărul drept, a treia pe umărul stâng. Aceste trei stele 
simbolizează fecioria Fecioarei Maria înainte de naştere, în 
naştere şi după naştere." 

• "Dumnezeu nu este Dumnezeul egalității, ci al dragostei.  
Egalitatea ar înlătura toată dreptatea și toată dragostea, ar 
înlătura toată moralitatea. Oare soțul își iubește soția din 
pricina egalității? Mama își iubește oare copilul din pricina 
egalității? Prietenul își iubește oare prietenul din pricina 
egalității? Inegalitatea este temelia dreptății și reazemul 
dragostei. Câtă vreme dăinuiește dragostea, nimeni nu se 
gândește la egalitate." 
 
Sfântul Nicolae Velimirovici, unele idei despre minuni. 
 

Aceia care tăgăduiesc existenţa minunilor, tăgăduiesc de 
fapt două lucruri: mai întâi, tăgăduiesc rugăciunea, pentru că 
prin fiecare rugăciune oamenii caută lucrarea lui Dumnezeu, 
adică o minune de la Dumnezeu în durerile şi neputinţele lor. 
Dacă lucrarea aceasta nu ar fi cu putinţă, atunci toate 
rugăciunile pe care neamul omenesc le-a adus vreodată lui 



350                                           CUGETĂRI CREȘTINE 

 
 

Dumnezeu ar fi deşarte, nebuneşti şi vrednice de milă. În al 
doilea rând, lipsa minunilor ar tăgădui libertatea lui Dumnezeu 
în lumea, zidită de El. Cugetând astfel, ar însemna că omul 
este slobod să se amestece în lucrarea lui Dumnezeu: adică să 
schimbe curgerea râurilor, să îmblânzească fiarele sălbatice, să 
altoiască pomii roditori, în vreme ce Dumnezeu nu este slobod 
să se mişte şi să lucreze în mijlocul celor pe care El însuşi le-a 
zidit. Ce lucru necugetat şi neruşinat să spui că zidirea este 
slobodă, iar Ziditorul nu! Că slugile, robii şi lucrătorii tocmiţi pot 
face orice voiesc în grădina Stăpânului, numai Stăpânul nu! 

Oare Dumnezeu săvârșește minuni printre păgâni şi 
închinătorii la idoli? De bună seama că da, atunci când aceştia 
stârnesc mânia Lui. Şi stârnesc mânia lui Dumnezeu atunci 
când se roagă la dumnezeii cei mincinoşi să făptuiască minuni, 
dumnezei care nu doar că nu au fire dumnezeiască, dar nici 
măcar omenească. însă Dumnezeu este milostiv cu fiecare 
făptură a Sa, face să răsară soarele şi peste cei drepţi, şi peste 
cei nedrepţi, făcându-le bine chiar şi celor ce nu-L cunosc şi Îl 
prigonesc. Plin este pământul de minunile lui Dumnezeu. 

Dumnezeu săvârșește minuni chiar şi asupra fiarelor şi 
dobitoacelor. El le cunoaşte pe fiecare în parte, le păzeşte, le 
dă hrană şi apă, iar cu Duhul Său le mână oriunde îi este voia. 

Puii leilor mugesc ca să apuce şi să ceară de la 
Dumnezeu mâncarea lor. Toate către Tine aşteaptă ca să le dai 
lor hrană la bună vreme. 

Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, 
toate se vor umple de bunătăţi. 

Dar Întorcându-Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei 
duhul lor şi se vor sfârşi şi se vor întoarce în pământul lor. 

Trimite-vei Duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa 
pământului (din Psalmul 103).b 

Dumnezeu-Ziditorul este deopotrivă şi Dumnezeu-
Părintele Cel Atotputernic.(……)  

Creştinii, ca fii ai lui Dumnezeu, privesc boala, durerea şi 
toate celelalte neputinţe omeneşti într-un fel cu totul aparte, 
moral şi duhovnicesc. Năpastele ce vin asupra făpturilor 
omeneşti, nu vin nici ca urmare a relei voiri a dracilor, nici din 
vreo întâmplare a firii. Ele nu vin fără pronia, voia sau 
îngăduinţa lui Dumnezeu. Şi de vreme ce vin de la Dumnezeu, 
omul poate fi izbăvit şi scăpat de ele doar de către Dumnezeu, 
prin rugăciunile făcătoare de minuni ale sfinţilor Săi fii şi fiice. 
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E.- VALERIU GAFENCU 
1921 – 1952 

 

 

       (n. 24 dec. 1921  
În localitatea Sîngerei, județul 
Bălți, în Basarabia - d. 18 
februarie 1952 la închisoarea 
Târgu Ocna) este unul din 
legionarii care au murit în 
închisorile regimului 
comunist din România, numit 
de Nicolae Steinhardt Sfântul 
închisorilor. A fost fiul lui Vasile 
Gafencu. A urmat școala 
primară la Sângerei, iar 
cursurile secundare la Liceul 
„Ion Creangă” din Bălți, între 
anii 1932-1940. Absolvind liceul 
în vara anului 1940, la doar 
câteva zile după bacalaureat, a 
intervenit uraganul ocupației 
sovietice. 

A urmat școala primară la Sângerei, iar cursurile secundare 
la Liceul „Ion Creangă” din Bălți, între anii 1932-1940. Absolvind 
liceul în vara anului 1940, la doar câteva zile după bacalaureat, a 
intervenit uraganul ocupației sovietice. Valeriu a reușit cu greu să 
treacă Prutul, a ajuns la Iași, lăsându-și părinții și surorile sub 
ocupație, despărțindu-se, nu știa că definitiv, de tatăl său care, în 
toamnă, a fost ridicat și dus în Siberia, unde și-a sfârșit viața. 

În anul 1941 era student în anul al II-lea la Facultatea de 
Drept și Filosofie din Iași și totodată conducător al unui grup al 
organizației legionare Frățiilor de Cruce. A participat la rebeliunea 
legionară, fiind arestat de regimul Antonescu. Eliberat la scurtă 
vreme, el a fost rearestat de autoritățile antonesciene din cauza 
participării sale active la menținerea mișcării legionare în 
ilegalitate.  Profesorul de drept civil Constantin Angelescu l-a 
apărat la proces, declarând că acesta este „unul dintre cei mai 
buni studenți pe care i-am avut de-a lungul întregii mele cariere 
didactice”.  Această încercare s-a dovedit însă a fi inutilă, dictatura 
antonesciană nevăzând cu ochi buni activismul legionar al 
tânărului Gafencu, care milita activ pentru menținerea în viața a 
mișcării legionare. 
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Astfel, și-a săvârșit sentința la închisorile de la Aiud (1941-
1949), Pitești (noiembrie-decembrie 1949) și Târgu Ocna (1949-
1952), unde a fost un adept al ortodoxiei, regimul dur al detenției, 
torturile și bolile contactate aici întărindu-i credința. A compus aici 
poezii, care se cântau în celule, iar acum se cântă în biserică. În 
1949 este dus la sanatoriul-închisoare de la Târgu Ocna într-o 
stare foarte gravă: TBC pulmonar, osos, ganglionar, reumatism, 
lipsă de hrană. 

La data de 2 februarie 1952 le-a cerut colegilor de suferință 
să-i procure o lumânare, o cruciuliță și o cămașă albă pe care să i 
le pregătească pentru ziua de 18 februarie. Cu o zi înainte de 
moarte, i-a spus lui Ioan Ianolide: "Mâine voi muri. Vreau să-mi 
iau rămas bun de la cei mai apropiați prieteni. Fă tu așa fel încât 
să vină pe rând la mine, în liniște.". A doua zi, pe 18 februarie, în 
jurul orelor 14:00-15:00, Valeriu Gafencu rostește ultimele sale 
cuvinte: „Doamne, dă-mi robia care eliberează sufletul și ia-mi 
libertatea care-mi robește sufletul.”, după care a decedat. 

Face parte dintr-un grup ce împărtășea aceeași orientare 
spirituală, alături de studentul în drept Ioan Ianolide, Anghel 
Papacioc, cel care avea sa devină ieromonahul Arsenie Papacioc, 
doctorul Traian Trifan, avocatul Traian Marian, Marin Naidim, Aurel 
Dragodan, Constantin Totea și mulți alții. Se povestește căa unul 
dintre bolnavii ce-l admirau, Victor Leonida Stratan, obținuse 
printr-o intervenție specială, de la familie, un pachet 
cu streptomicină. Valeriu l-a primit și a doua zi l-a înștiințat pe 
Stratan că a hotărât să le cedeze pastorului Richard Wurmbrand, 
spunând că și acesta se afla într-o stare gravă. Medicamentele au 
fost folosite de Wurmbrand, a cărui viață a fost astfel salvată. 
Pentru această relatare, colportată în diverse scrieri, nu există 
nicio atestare documentară. 
  Pe 18 februarie 2017 s-au împlinit 65 de ani de la 
despărțirea de viața lumească a lui Valeriu Gafencu, pe care 
Nicolae Steinhardt l-a numit „Sfântul Închisorilor”. 
 
Cele 12 Principii de viață ale Sfântului Închisorilor, 
Valeriu Gafencu 
 

Valeriu Gafencu (24 ianuarie 1921 – 18 februarie 1952), a 
fost cel care, printr-o aleasă trăire creştină, a imprimat 
colegilor de suferinţă câteva principii de vieţuire în spiritul 
Evangheliei, mai apoi propovăduite de Ioan Ianolide. Pentru 
aceasta, Ianolide a fost condamnat în 1959 la 25 de ani de 
muncă silnică. Aceste principii erau în număr de 12, numărul 
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apostolilor lui Hristos, şi ofereau suferinzilor din detenţie 
adevărate coordonate în trăirea creştină. (Memoria Bisericii – 
Adrian Nicolae Petcu) - Conform documentelor de arhivă, 
acestea sunt:  

1. Principiul dragostei. Supunem întru totul iubirea noastră  
iubirii lui Dumnezeu şi în ea ne iubim unii pe alţii; 
     2. Principiul cinstei sufleteşti. Recunoaştem adevărul şi 
poziţia noastră faţă de el. Suntem nepărtinitori, recunoscând 
fiecăruia ce este al lui. Cunoscând toată uneltirea genului rău, 
alegem cu înţelepciune lupta cinstită în care şi cei ce cad sunt 
hăruitori; 
 

 

     3. Principiul educaţiei. Zi de zi mă 
lepăd tot mai mult de omul cel vechi 
ca să mă desăvârşesc în cel nou. Nu 
eu, ci Hristos trăieşte în mine; 
     4. Principiul rugăciunii. Însoţim 
întreaga noastră viaţă de rugăciune 
singuri şi în comunitate. Rugăciunea 
este prima armă duhovnicească; 
      5. Principiul unităţii. De suntem 
trei sau oricâţi am fi, unul suntem: 
prin Hristos şi prin Sfinţi, martirii şi 
eroii creştini a căror biruinţă o 
continuăm şi noi împotriva porţilor  

iadului, ca luptători ai poporului ales pentru împlinirea 
Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Un duşman dintre noi este 
mai periculos decât o mie din afară. Dragostea dintre noi este 
mai puternică decât orice ar putea să ne despartă; 
        6. Principiul ascultării. Supunem întru totul voia noastră 
superiorilor noştri, ascultători făcându-ne până la moarte. Unde 
sunt doi, unul ascultă. Ascultarea duce Biserica la biruinţă; 
         7. Principiul libertăţii. În Hristos cunoaştem libertatea 
sufletească şi de acţiune, neprihănită, plină de înţelepciune şi 
de îndrăzneală. Libertatea, în adevăr, respectă ascultarea, 
înfrumuseţează unitatea, măreşte simţul răspunderii; 
         8. Principiul sfatului ecumenic. Fiecare stăruie în a 
descifra adevărul, dar toţi avem o singură hotărâre luată în sfat 
ecumenic, în care avem un „primus inter pares‟. Astfel, 
împăcăm libertatea cu autoritatea, egalitatea cu ierarhia şi 
inovaţia cu tradiţia, toate sub urmărirea Duhului Sfânt; 
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         9. Principiul comunităţii. Unul întregeşte ceea ce îi 
lipseşte celuilalt, astfel ca nimănui să nu-i prisosească şi 
nimănui să nu-i lipsească. Forma ideală o ating cei ce dăruiesc 
totul, în smerenie. Încadrând astfel interesele particulare 
interesului general, tindem către o armonie universală; 
         10. Principiul băii sufleteşti. În dragoste frăţească ne 
mărturisim greşelile unii altora şi controlăm executarea 
hotărârilor luate. Prin Sfintele Taine şi prin această baie 
sufletească ne purificăm; 
         11. Principiul jertfei permanente. Muncim şi jertfim până 
la moarte, având în faţă bucuria mântuirii; 
         12. Principiul cunoaşterii. Cunoaştem tot ceea ce poate fi 
cunoscut şi stăpânim tot ceea ce poate fi stăpânit spre folosul, 
înălţarea şi mântuirea omului. Cercetăm totul ca din toate să 
alegem ce e bun. 
 

CUGET�RI CREȘTINE 
 

• "Năzuim spre o lume creştină, arzând în flacăra credinţei  
şi a iubirii, urmând patimile şi martiriul, preamărind Învierea, 
Schimbarea la faţă şi Înălţarea." 

• "Creştinismul nu se poate declara satisfăcut cu un număr  

de sfinţi, nici cu un număr de mănăstiri, ci cu un mod de viaţă 
şi cu o societate creştină." 

• "Conlucrarea lui Dumnezeu cu omul este cheia mântuirii  
lumii." 

• "Duşman nu este materia, ci înţelegerea şi folosirea  
greşită a materiei; nu este necesitatea vitală, ci denaturarea 
necesităţilor. Nu sunt rele legile şi formele, ci absolutizarea lor, 
nici ideile, căci ideile sunt bune, dar la locul lor şi la vremea lor; 
duşman nu este viaţa, fiindcă viaţa este scopul existenţei 
noastre, ci viaţa rău înţeleasă şi egoistă." 

• "Şi eu vă mărturisesc azi, după ani de suferinţă,  
meditaţie şi frământări, cu viaţă aspră, că Viaţa nu are niciun 
sens fără Hristos! Că toate alergările noastre, fără Iisus sunt 
deşertăciune şi goană după vânt! De aceea, să căutăm ca prin 
modul nostru de trăire să-l câştigăm pe Mântuitorul în inimile 
noastre." 

• "Rugăciunea este expresia cea mai curată a iubirii de  
Dumnezeu şi de aproapele. Când vei ajunge să te poţi ruga cu 
adevărat, cu adevărat ai realizat pacea, fericirea." 
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• "Un gând simplu, de iubire, sau o vorbă bună pe care-o  
adresaţi unui om necăjit azi, poate valora mai mult decât orice 
comoară de aur. Gândiţi-vă la văduva care aruncă în Vistieria 
Templului singurii doi bănuţi pe care îi are." 

• "Trăiţi viaţa simplă şi nu uitaţi: esenţialul în viaţă este  
curăţenia sufletească şi trupească." 

• "Să ne curăţăm de păcate, care ne urmăresc la tot pasul,  
să fim cu iubire faţă de semenii noştri, să ajutăm, să 
răspundem la rău prin bine şi la ură prin dragoste, să ne 
mărturisim păcatele şi să luăm temeinic hotărârea de a nu le 
mai săvârşi." 

• "Luptă-te cu tine, înfruntă cu seninătate toate greutăţile  
vieţii prezente şi nu te plânge de suferinţă; cu atât mai mult, 
cu cât azi aproape nu există familie care să nu fi încercat cele 
mai crunte dureri." 

• "De veţi trăi în curăţenie sufletească, va veni ziua când  
veţi auzi în voi, glasul conştiinţei, al adevărului, îndemnându-vă 
să săvârşiţi numai fapte bune şi iubite de Dumnezeu! Atunci 
veţi trăi suprema fericire. Altfel, viaţa vă va apare ca un calvar 
fără sens." 

• "Cred că numai în adevărul evanghelic îşi poate găsi  
omul liniştea de suflet." 

• "Azi sunt fericit. Prin Hristos iubesc pe toţi. Este o cale  
atât de greu înţeleasă şi acceptată de oameni! Dar sunt convins 
că este singura care duce spre fericire..." 

• "Materialismul care denigrează azi creștinismul are ca  
bază teoretică știința; ei bine, tocmai știința este 
antimaterialistă și divulgă materialismul ca tiranic, limitat, 
mecanicist, nihilist, nefast și dezastruos. Știința a ajuns la 
limitele cunoașterii materiale și ea singură ancorează lumea în 
transcendent." 

• "Hristos este prezent de-a pururi și pretutindeni în  
istorie, în mod mistic, tainic și prin conștiința și lucrarea 
credincioșilor." 

• "Trebuie să denunțăm de rea-credință pe aceia care au  
reușit, aici și în alte părți, să discrediteze noțiunea de mistică. 
Mistica va rămâne centrul renașterii creștine care se 
prefigurează, căci prin ea creștinul intră în comuniune cu 
Hristos, printr-un proces sufletesc treptat de curățire și 
desăvârșire." 

• "Cine crede fără a fi și un misionar, acela încă n-a  
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cunoscut frumusețea credinței." 
• "Sunt oameni care cred prin firea lor și prin mediul în  

care au trăit. Sunt oameni care ajung la credința din ei înșiși 
după căutări și rătăciri. Sunt oameni care pervertesc credința 
din ei prin manifestări străine, degradante ori chiar satanice. 
Credința este o componentă potențială a structurii sufletești, 
dar ea necesită un proces atent și ordonat de cunoaștere. Iar 
Biserica are rolul de a ne învăța dreapta-credință." 

• "Pacea izvorăște din biruința binelui asupra răului, fie la  
nivelul conștiinței, fie la nivelul istoriei. Aici se află și sensul 
războiului nevăzut al asceților, și sensul apocaliptic al istoriei." 

• "Atâta vreme cât ”Cezarul” e păgân și necreștin,  
creștinismul conviețuiește cu el pașnic, respectându-i domeniul, 
dar păstrând intactă autenticitatea credinței. De pildă, în 
Imperiul Roman nu s-a făcut nici un compromis de credință în 
fața Cezarului asupritor, chiar dacă asta a dus la răstigniri și 
arene cu fiare sălbatice. Deci acei oameni care fac în istorie 
compromisuri cu păturile politice, ascunzându-se adesea sub 
amintita învățătură a Domnului, părăsesc defapt și pe 
Dumnezeu, și pe oameni." 

• "Un popor cu o vie conștiință creștină va avea și o  
guvernare pe principii creștine. Comunitatea însă să nu se 
confunde cu statul, pentru a nu se ajunge la tiranie și la 
abuzuri." 

• "Pacea oamenilor depinde de măsura în care ei se  
regăsesc în Duhul Adevărului, este deci înainte de toate o 
problemă spirituală, chiar dacă ea se manifestă pe plan politic, 
social, economic, cultura, educativ ori moral. Toate problemele 
oamenilor sunt probleme de conștiință, iar conștiința nu-și află 
pacea decât în domeniul religiosului. Religiosul este 
fundamental în istorie." 

• "Sfânt poate fi tot omul. Avem sfinți rugători din pustie,  
avem sfinți mărturisitori din arenele romane, avem sfinți din 
catacombe și temnițe, avem sfinți împărați și eroi, atleți ai lui 
Hristos, avem sfinți ai milosteniei, avem sfinți clerici și laici, și 
din popor și din elite. Toți oamenii, în toate domeniile de viață, 
sunt chemați la sfințenie, adică la o viață trăită în lumina 
Duhului Sfânt." 

• "În lumea noastră nu poate exista libertate fără  
autoritate și nici autoritate fără libertate. Aici ele se află într-un 
echilibru instabil, numai în Dumnezeu sunt absolute." 
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• "Cine nu luptă și nu învinge patimile și ignoranța, acela  
nu cunoaște pacea." 

• "Comunitățile trebuie să se dezvolte natural. E nevoie  
însă și de o conștiință a comunității universale și de un mod de 
participare la ea, dar nu prin dirijare și planificare centralizată, 
căci astfel se ajunge la tiranie." 

• "Prin egoism și tendința de dominare, omul e lup pentru  
om; prin virtute și luminarea harului, omul e Hristos pentru 
om." 

• "Egalitatea dintre oameni nu duce la uniformitate ci la  
ierarhie; problema este nu a elimina ierarhia valorilor, ci a 
stabili un criteriu sănătos de ierarhizare. Lumea însăși e creată 
ierarhic. Și îngerii sunt așezați ierarhic. Deci și oamenii, în 
măsura vredniciei și a darurilor lor, ocupă trepte ierarhice." 

• "Pacea izvorăște din biruința binelui asupra răului, fie la  
nivelul conștiinței, fie la nivelul istoriei. Aici se află și sensul 
războiului nevăzut al asceților, și sensul apocaliptic al istoriei." 

• "Natura omului e liberă dar libertatea absolută nu e în  
creație ci în Creator." 

• "Iubiți omul, dar nu vă faceți iluzii despre el, pentru că  
veți suferi amarnic." 

• "Nu fericirea cu orice preț ci sfințenia cu orice preț." 
• "Spiritul și viziunea materialismului ateu pervertesc toate  

valorile, căci le pun în serviciul egoismului și tiraniei. Este 
dovada că valorile umane nu sunt absolute prin ele însele, ci 
prețuiesc în funcție de duhul, sensul și măsura în care sunt 
folosite. Numai în Hristos totul e adevărat, bun și folositor. În 
afara Lui, totul este dezastru." 

• "Să nu așteptaţi fericirea să vină din altă parte decât  
dinăuntrul vostru, unde sălăşluieşte Hristos." 

• "Ateii materialiști, obsedați de plăceri, de dorința de  
dominație și egoism, au creat civilizația modernă, care 
culminează în tehnicitate. Ei au izolat natura umană și au 
părăsit poruncile lui Dumnezeu. Încercarea lor de a crea un rai 
pământesc și senzual a dat însă greș. Natura se epuizează și se 
poluează, devenind improprie vieții. Tehnica, la rândul ei, are 
mult mai mari posibilități de distrugere decât de construcție." 

• "Mai mult decât oricine, credincios se cuvine a fi omul  
politic, căci orientând lumea, el împlinește voia lui Dumnezeu, 
și-i revin mari responsabilități." 
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TESTAMENTUL SFÂNTULUI MARTIR VALERIU, OMUL IN 
CARE VIA HRISTOS: Păziți neschimbat Adevărul, dar să 

ocoliți fanatismul! Duceți Duhul mai departe! 
 

 

    18 februarie 2017 –  65 de ani 
de la mutarea la ceruri a Sfântului 
Valeriu Gafencu 
 
„Am tăria să mărturisesc că 
sunt un om fericit, întrucât am 
văzut un om în care via, 
gândea, zâmbea, trăia și biruia 
Hristos: VALERIU GAFENCU. Pe 
Hristos, pe Hristos cel Viu întru 
Valeriu, pe Hristos cel 
Răstignit în secolul 20, PE 
ACESTA ÎL 
MĂRTURISIM!” (Ioan Ianolide) 

Minunea Maicii Domnului 
 

 

La Crăciun era destul de înviorat. 
În noaptea cântărilor îngereşti a 
compus un minunat colind al 
deţinuţilor din Târgu-Ocna. În 
patul de alături îşi dădea sufletul 
arhimandritul G. [părintele martir 
Gherasim Iscu, n.n] Venise în 
stare gravă de la Canal, unde 
fusese unul dintre stâlpii 
rezistenţei. În seara aceea a 
Naşterii Pruncului Iisus el a fost 
luat la cer. A plecat neclintit în 
credinţă. Neavând cu ce-l 
îmbrăca, căci rufele sale erau 
ude de transpiraţie, Valeriu i-a 
oferit hainele lui şi a păstrat 
pentru sine pe ale părintelui. 
– Acestea sunt hainele mele 
monahale! A zis el emoţionat. Cu 
ele să mă înmormântaţi! 
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Noaptea aceea de Crăciun nu o voi putea uita până la 
sfârşit. Umblam necontenit de la un bolnav la altul, luându-le 
pulsul şi îngrijindu-i. Din când în când îmi mai aruncam privirea 
şi spre Valeriu. Era vesel, fericit înlăuntrul său, cu pleoapele 
lăsate, cu capul plecat în piept. Nici el nu se putea odihni. După 
ce mi-am terminat treaba, am simţit că mă cheamă din priviri, 
că mă roagă să mă duc la el. M-a privit cu o pătrundere cum 
încă nu simţisem până atunci. Şi-a făcut semnul crucii, apoi mi-
a luat mâna. Un fior adânc m-a cuprins. Era foarte concentrat, 
lucru neobişnuit la el, căci în starea lui duhovnicească putea 
rămâne destins până şi în cele mai cumplite tensiuni prin care 
ne era dat să trecem. Simţeam că are ceva să-mi 
împărtăşească. 
– Ioane, tu îmi eşti cel mai bun prieten, mi-a zis. Dar nu ca 
prieten vin la tine, ci ca să-ţi cer sfat, să mă supun ţie. Vrei să 
mă asculţi? 
– Te ascult, am răspuns eu, dar nu ştiu dacă voi fi vrednic de 
încrederea ce-mi arăţi. 
Valeriu a plecat ochii şi mi-a spus liniştit: 
– În noaptea asta am privegheat. Aşteptam să vină cântecul 
colindei mele. Doream să fie foarte frumos. Îl cântam în mine.   
Îl desluşeam din cerurile înalte din care cobora. Cam greu 
pentru mine, căci nu cunosc notele muzicale şi trebuie să o fac 
după ureche. Eram deci treaz, lucid şi senin, când deodată am 
văzut că am în mână fotografia Setei (fata pe care o iubise, 
nn). Uimit de întâmplare, am ridicat privirea şi la capul patului 
meu am văzut-o pe Maică Domnului, îmbrăcată în alb, în 
picioare, vie, reală. Era fără Prunc. Prezenţa ei mi se părea 
materială. Maică Domnului era aievea lângă mine. Eram fericit. 
Uitasem totul. Timpul părea nesfârşit. Atunci Ea mi-a spus: 
 „- Eu sunt dragostea ta. Să nu te temi. Să nu te îndoieşti. 
Biruinţa va fi a Fiului meu. El a sfinţit locul acesta acum pentru 
cele viitoare. Puterile întunericului cresc şi încă vor mai 
înspăimânta lumea, dar vor fi spulberate. Fiul meu aşteaptă pe 
oameni să se întoarcă la credinţă. Azi sunt mai cutezători fiii 
întunericului decât fiii luminii. Chiar de vi se va părea că nu mai 
e credinţă pe pământ, să ştiţi că totuşi izbăvirea va veni, dar că 
prin foc şi prin pârjol. Lumea mai are de suferit. Aici însă e 
multă credinţă şi am venit să vă îmbărbătez. Îndrăzniţi, lumea 
e a lui Hristos!‟ 
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  Apoi Maica Domnului a dispărut şi am rămas copleşit de 
fericire. M-am uitat în mână, dar nu mai aveam nicio fotografie. 
  Valeriu vorbea simplu, deschis, fără urmă de părere de 
sine. Sufletul lui părea un potir din cel mai pur cristal, care se 
învrednicise a-L primi pe Hristos. Cugetul lui smerit şi pacea cu 
care mi-a vorbit mi-au dat certitudinea că nu fusese o înşelare. 
Mă simţeam cumva şi eu sfinţit, înnoit, participând la minune.  
Cu intensitatea cu care țâșnesc într-o astfel de împrejurare 
luminile lăuntrice, cu sfială dar şi cu convingere i-am spus 
simplu: 
– Dumnezeu ne cercetează. Dacă noi vom cădea, El va birui. 
Ne trebuie credinţă, şi acum putem avea mai multă. Să ne 
rugăm! 
  Am făcut împreună o scurtă rugăciune. Şi în tăcerea 
camerei 4 pentru muribunzi,sufletele noastre s-au făcut pentru 
o clipă scară către cer.(…) 
 
Legământul 
  Cu fiecare zi care trecea Valeriu se apropia de moarte. În 
ultimele luni de viaţă a fost vioi, bucuros, a scris poezii şi ne-a 
vorbit cu însufleţire. 

În ziua de prăznuire a Întâmpinării Domnului din 1952  
ne-a chemat, pe mine şi pe Gheorghe [Jimboiu], şi ne-a spus: 
– Doresc mult să slujim Domnului întru totul şi întru toate. 
Suntem fiii Bisericii şi nu ne vom despărţi de ea. Se deschide o 
eră nouă în lume, care trebuie umplută de duh, idei şi activităţi 
creştine. Creştinismul reînvie, dar sarcinile creştinilor sunt 
mari. Este vremea unui nou apostolat. De pe Golgota ne spune 
Domnul că oamenii sunt liberi şi sunt chemaţi la adevăr prin 
jertfă. Dar până la jertfă avem credinţa, pocăinţa, lupta, 
îndrăzneala, înfruntarea duşmanilor, însufleţirea oamenilor, 
vestirea Evangheliei la cei săraci şi oropsiţi, propovăduirea 
Fericirilor şi a Împărăţiei lui Dumnezeu – toate aceste şi altele 
sunt virtuţi şi metode pe care le descoperim în viaţa şi 
învăţătură Domnului. Împărăţia lui Dumnezeu, dacă nu începe 
acum, nu va există nici eshatologic; de fapt ea a început cu 
Hristos şi se continuă prin lucrarea Duhului Sfânt. Există o 
unitate şi continuitate în lume şi în viaţă, deci să nu părăsim 
nici un plan al existenţei noastre, ci prin toate, în toate să fim 
creştini. Duşmanii sunt mulţi, din afară şi dinlăuntru, dar să nu 
uităm că lupta noastră este cu începătoriile şi stăpâniile 
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întunericului. Lumea secolului nostru nu are nicăieri o înfăţişare 
creştină. Structura sufletească a omului „civilizat” este lipsită 
de Dumnezeu. Biserica [în sens strict instituţional, nn] nu are 
putere. Sunt deci de înfruntat forţe uriaşe, apocaliptice. Trebuie 
nebunia lui Hristos pentru a reîncreștina lumea. Înseşi formele 
civilizaţiei trebuie revăzute, căci oamenii au pierdut şi măsura 
şi ţinta. Aici noi am redescoperit pe Hristos, Biserica şi 
creştinătatea. 

Cred că e necesar să ne legăm a fi slujitorii lui Hristos şi 
ai oamenilor. Nu putem să ne mulţumim cu puţin, trebuie să 
năzuim totul în Hristos şi El va împlini toate prin cei ce-I 
slujesc. Purtăm în noi o experienţă atât de amarnică, încât am 
fost umpluţi cu lumina. M-am rugat îndelung înainte de a vă 
vorbi şi cred că Dumnezeu m-a îndemnat şi m-a luminat…Vă 
rog, deci, să-mi spuneţi dacă vreţi să ne legăm să-L slujim pe 
Hristos în forma care aici ni s-a descoperit. Modul de organizare 
va veni în timp. E loc şi pentru celibi şi pentru căsătoriţi. Nu 
avem de la cine lua binecuvântare, dar o cerem de Sus. Să ne 
rugăm împreună în această zi, ca o făgăduinţă făcută 
Domnului. 

Valeriu rostea aceste cuvinte limpede şi liniştit, încât lăsa 
impresia că nu din el, ci de la Hristos veneau îndrăzneala şi 
puterea cu care vorbea. Prevăzători datorită conjuncturii din 
temniţă, am făcut împreună o foarte scurtă rugăciune, prin 
care am pecetluit pe Hristos în sufletele noastre şi peste viaţă 
noastră toată.  

Am fost trei! Dintre ei am rămas în viaţă numai eu, căci 
Valeriu şi Gheorghe s-au mutat la ceruri. Port această uriaşă şi 
sfântă povară. Cred că am trăit numai pentru că Dumnezeu are 
un rost cu mine ca slujitor al Lui. Sunt conştient şi responsabil 
pentru ceea ce scriu aici. Sunt în deplină pace sufletească, lucid 
mintal, lipsit de patimi şi orgolii, smuls din teroare şi panică, 
încât pot mărturisi fără nicio umbră de modificare a realităţii. 

Mă rog fierbinte lui Dumnezeu să-mi ajute şi rog pe 
oameni să se oprească o clipă din iureşul ameţitor al vieţii şi să 
cugete mai adânc la rostul lor.  
 
Se termină alergarea!” 

Zilele se scurgeau lin. Valeriu era inundat de o tainică 
bucurie lăuntrică. Chinul devenise mai blând. Înflorea pe faţa 
lui un zâmbet aducător de lumină. Răspândea în jur un duh de 
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pace adâncă. Mergeam la el cu încredere şi nădejde. Sufletele 
noastre se plecau pe pieptul lui şi primeau putere şi întărire.  

În noaptea dinspre 18 februarie am fost într-o stare de 
trezie, fără frământări, fără nelinişti, ci priveghind fără să-mi fi 
propus acest lucru. Dimineaţă, când temnicerul a deschis uşa, 
eram deja îmbrăcat. Am plecat liniştit, chemat tainic de Valeriu. 
Simţeam înlăuntru că ceva se petrece. Pe scări m-a întâmpinat 
un medic deţinut, care mi-a zis: 
– Vino, Valeriu nu mai are puls! Azi se va sfârşi! 
Nu am fost tulburat, nu m-am alarmat, nu am simţit nici durere 
şi nici spaimă, mi se părea că totul e firesc şi am răspuns: 
– Ştiu! 
  Când am ajuns la uşa camerei 4, Valeriu era tot rezemat 
de marginea patului, cu capul plecat în piept, cu pleoapele 
lăsate şi zâmbea fericit, deşi unde de durere încă îi mai brăzdau 
fruntea. M-a simţit şi a deschis ochii: 
– Bine ai venit, a spus el. Azi să stai lângă mine. Se termină 
alergarea! 
– Bine, Valeriu, i-am spus, voi fi aici tot timpul. 
– Să ai grijă să se plinească toate după cuviinţă. În starea în 
care mă găsesc, eu pot uita ceva. 
  De fapt, el n-a uitat nimic, ci m-a purtat şi pe mine pe 
cărările lui. Pe la ora nouă a chemat preotul, s-a spovedit şi s-a 
cuminecat, strălucind de bucurie. 
 
Despărţiri 

S-a dus vestea printre deţinuţi că va muri. În cameră era 
atmosferă de reculegere. W., [pastorul Richard Wurmbrandt] 
care de obicei era în vervă, acum se aşezase moţ în pat şi, cu 
ochii plini de uimire, asista ca la o minune. 
Prietenii au venit rând pe rând să-şi ia rămas-bun. Până şi 
„reeducaţii” se îmblânziseră şi, impresionaţi, căutau şi ei să-l 
vadă. Iar temnicerul, care exalta prin răutate, în ziua aceea s-a 
făcut nevăzut, încât nimic nu a tulburat atmosfera de pace şi 
taină. 
  Valeriu îşi pierdea puterile din ceas în ceas, dar sufletul îi 
era tot mai viu şi mai tare. De câteva ori a cerut apă, de câteva 
ori m-a rugat să-l masez pe spatele încovoiat. A vorbit de mai 
multe ori şi de tot atâtea ori s-a odihnit cu capul plecat în piept.   
Câţiva prieteni i-au cântat din melodiile sale. A ascultat şi parcă 
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întruchipa el însuşi cântecul. Apoi a mulţumit cu recunoştinţă 
băieţilor. 
– Să daţi slavă lui Dumnezeu toată viaţa! Le-a spus el. 
Unui tânăr de o rară curăţie i-a spus: 
– Tu eşti o floare! Dăruieşte tot parfumul sufletului tău Celui ce 
ţi-a dat daruri atât de frumoase! 
Altuia i-a spus: 
–Nu te teme să te încredinţezi lui Hristos, căci toate 
nelămuririle tale vor primi răspuns şi vei înţelege viaţa şi lumea 
în Duhul Sfânt. 
  A venit şi un poet şi Valeriu l-a privit cu dragoste: 
– Tu ai talent, închină-l lui Hristos! E nevoie de o cultură 
creştină. Poeţii au mari daruri şi mari răspunderi. Slăviţi-L pe 
Dumnezeu şi toate lucrurile Lui! 
  Poetul a fost atât de emoţionat încât n-a reţinut ce-i 
spusese. Uimit, a ieşit afară şi m-a chemat, rugându-mă să-i 
repet cuvintele lui. 
  A venit şi un medicinist protestant, care-l îngrijise în 
ultima vreme: 
– Domnule doctor, vă sunt recunoscător pentru dragostea cu 
care m-aţi ajutat, l-a întâmpinat Valeriu. Noi doi am avut dese 
confruntări teologice. Sfârşitul vieţii mele este o ultimă 
mărturisire ortodoxă. M-aş bucura mult să reveniţi la Biserica 
cea adevărată. 
  De fiecare dată când începea să vorbească, Valeriu 
răspândea din el putere şi asta mă mişca. Harul era în el, iar eu 
mă împărtăşeam de lumina lui. Totul se petrecea normal, 
simplu şi fără intenţie, ca o lucrare a lui Dumnezeu. 
  A venit şi W.[Wurmbrandt], plin de fior şi evlavie, cum 
nu era el de obicei: 
– Slavă Domnului că am ajuns aici! a zis. Dumnezeu m-a adus 
aici pentru a mea mântuire. Aici L-am cunoscut curat pe 
Hristos. Îţi mulţumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. 
Cuvintele pe care mi le-ai spus nu vor rămâne fără rod, nici 
adevărul ortodox pe care mi l-ai descoperit. Iartă-mă pentru 
necazurile pricinuite. Roagă-te pentru mine, căci am nevoie de 
această rugăciune. Doresc ca în Împărăţia lui Dumnezeu să 
intrăm pe aceeaşi poartă! 

Valeriu i-a răspuns: 
– Mă bucur că ne-am întâlnit. Vă înţeleg frământarea, dar vă 
rog să veniţi la Hristos ca Pavel, fără şovăială, fără ocolişuri, 
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fără rezerve. Să-L rugăm împreună pentru pocăinţă şi 
încreştinarea poporului evreu. Nici un neam din lume şi în 
primul rând ei nu au mântuire decât în Hristos. Harul Domnului 
să va aducă la Adevăr! 
  W. era adânc mişcat. S-a înapoiat în patul lui şi a 
continuat să-l privească pe Valeriu. 
  Pe la ora zece a sosit vizită medicală. Era o doctoriţă cu 
suflet bun, pe care însă nu avea voie să şi-l deschidă faţă de 
noi. L-a privit pe Valeriu şi a înţeles că sosise ultima zi. Era 
vădit impresionată. Valeriu i-a spus: 
– Va mulţumim pentru tot ce faceţi pentru noi. Poate că mâine 
va lipsi încă unul din camera 4. În măsura în care puteţi, vă 
rugăm să obţineţi aprobarea ca în această cameră să existe o 
lumină pe timpul nopţii. 
– Lasă tu lumina! S-a răstit un sanitar politruc. 
Valeriu i-a zis şi lui: 
– Nu vă supăraţi, dar această rugăminte v-o adresăm şi 
dumneavoastră, căci şi dumneavoastră vă obosiţi îngrijindu-vă 
de soarta noastră. Vă mulţumesc! 
 
„Să duceţi duhul mai departe!” 

Era tot mai epuizat. Gâtul nu putea să mai susţină capul, 
deci l-am sprijinit eu cu mâna. Am trăit atunci sentimentul că 
se dezvăluie tainele creaţiei, că tălpile picioarelor aveau sub ele 
un fel de pânză care mă susţinea, iar sufletul a avut 
sentimentul plinătății. Am fost atât de fericit în orele acelea, 
încât niciodată nu le voi uita. Şi în veşnicie nu-mi doresc o 
stare mai înaltă decât aceea, căci atunci eram plin, deplin 
fericit. Cred că Hristos era prezent în Valeriu. Numai aşa pot 
explica starea lui de har, cât şi uimirea mea şi a prietenilor care 
au participat la acel moment. 
 
Cu ultimele puteri, Valeriu mi-a spus: 
– În primul rând gândul şi sufletul meu se închină Domnului. 
Mulţumesc că am ajuns aici. Merg la El. Vă rog mult să-L 
urmaţi, să-L slăviţi şi să-L slujiţi. Sunt fericit să mor pentru 
Hristos. Lui îi datorez darul de azi. Totul e o minune. Eu plec, 
dar voi aveţi de purtat o cruce grea şi o misiune sfântă. În 
măsura în care mi se va îngădui, de acolo de unde mă voi afla 
mă voi ruga pentru voi şi voi fi alături de voi. Veţi avea multe 
necazuri. Fiţi tari în credinţă, căci Hristos îi va birui pe toţi 
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vrăjmaşii. Îndrăzniţi şi rugaţi-va! Păziţi neschimbat Adevărul, 
dar să ocoliţi fanatismul. Nebunia credinţei este putere 
dumnezeiască, dar tocmai prin aceasta ea este echilibrată, 
lucidă şi profund umană. Să-i iubiţi şi să-i slujiţi pe oameni. Au 
nevoie de ajutor, căci duşmani prădalnici caută să-i înșele. 
Ateismul va fi învins, dar să fiţi atenţi cu ce va fi înlocuit! 

Din când în când se oprea pentru a-şi reface puterile. 
– Vă mulţumesc din suflet pentru tot ce aţi făcut pentru mine. 
Rog să mă iertaţi… Să mă ierte orice om faţă de care am greşit 
cu ceva… gândesc cu multă dragoste la mama şi surioarele 
mele. Doresc să meargă pe calea Domnului. Vă rog să aveţi 
grijă de ele… Testamentul meu este cuvântul de azi. 
Creştinătatea trebuie să pună un început nou, mai curat, mai 
aproape de adevăr… Rog oamenii politici creştini să ia seama la 
Hristos şi să urmeze învăţăturile Sale. Ei sunt încărcaţi cu 
foarte mari răspunderi… 
  Trecuse de ora doisprezece. Afară ningea cu fulgi mari, 
catifelaţi, care se zbenguiau în văzduh. Bolnavii au servit masa. 
Valeriu via şi se stingea în acelaşi timp. Respiră greu. Vorbea 
tot mai rar. Eu eram tot mai profund mişcat. 
– Ioane, a zis el, să duceţi duhul mai departe! Aici a lucrat 
Dumnezeu! 
  A urmat o pauză îndelungată. S-a congestionat puţin la 
faţă şi apoi a redevenit senin, frumos, fericit. A putut să mai 
rostească: 
– S-a sfârşit! A ridicat ochii albaştri la cer şi am văzut cum se 
descopereau în ei minuni tot mai adânci, tot mai uimitoare. 
Totul era făcut din lumina nepământească, dar real, un fel de 
realitate desăvârşită, a cărei vedere te face fericit. Plângeam în 
hohote. 

Şi-a dat sufletul către orele 13, în ziua de 18 februarie 
1952. Clopotele de la schit au prins a vestească. Lacrimile mele 
au încetat. 
 
Fără cruce, fără nume…. 
  Valeriu era frumos, mai frumos ca oricând. Am stins 
lumânarea mică ce fusese aprinsă în ultimele lui minute de 
viaţă, (Am uitat să spun că în ziua aceea, pe la orele nouă, l-a 
chemat pe preot şi s-a cuminecat strălucind de bucurie). L-am 
îmbrăcat. În gură i-am pus o cruce mică de argint, pe care 
reuşise să o salveze din toate percheziţiile. 
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– Să mi-o puneţi în gură, pentru a fi recunoscut! Spusese el. 
A sosit targă. Toţi deţinuţii se aflau în curte, în aşteptare. Când 
am trecut cu el către poartă, ne-am oprit, iar ei s-au descoperit 
şi s-au închinat. L-au luat în primire doi deţinuţi de drept 
comun, care aveau misiunea înmormântărilor. 
  Două zile a fost ţinut în curtea mare, sub zăpadă şi a fost 
îngropat noaptea. O parte din lucrușoarele lui le-a luat 
temnicerul, dar multe au fost păstrate de prieteni că amintire. 

La mormântul lui nu a fost pusă nici o cruce şi nici nu i s-
a scris numele nicăieri. 

El a rămas viu şi prezent între noi. Mulţi l-au visat în 
zilele următoare. Vestea despre viaţă lui a străbătut toate 
temniţele şi mulţi îl pomenesc cu evlavie. Amin! 

Ne-a iubit prea mult 
că să moară. 

El doar a plecat. 
(F. Strejnicu, Valeriu Gafencu – Comemorare III) 
(Ioan Ianolide, „Întoarcerea la Hristos‟, Editura Christiana, 
Bucureşti, 2006) 

   Radu Gyr - Crezul 
 
Puneţi-mi lanţuri şi cătuşe 
să sune scrâşnetul hain 
şi mii de lacăte la ușe,  
eu tot ceea ce-am fost rămân. 
 
Surpaţi asupra-mi munţi şi ape 
puteţi chiar să mă spânzuraţi. 
Cu grele, negre târnăcoape,  
credinţa nu mi-o sfărâmaţi. 
 
Târâţi-mă de vreţi sub şanţuri 
şi îngropaţi-mi trupul stins. 
Eu sorb ca Făt-Frumos, din lanţuri 
puteri adânci de neînvins. 
 
Puteţi să năpustiţi tot iadul 
ca să mă frângă până'n miez. 
Eu stau în viscole ca bradul 
şi tare, tare ca un crez. 
       (Închisoarea Aiud) 
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F.- PETRE ŢUŢEA 
1902-1991 

 

 

     Petre Ţuţea a văzut lumina 
zilei la 6 Octombrie 1902 în 
satul Boteni, Muscel, în familia 
unui preot. Urmează liceul 
Neagoe Basarab din 
Câmpulung, Gh. Bariţiu din 
Cluj; Facultatea de Drept la 
Universitatea din Cluj, 
Universitatea Humboldt din 
Berlin unde studiază formele de 
guvernământ. Termină ca 
doctor în economie politică şi 
drept si devine discipol al lui 
Nae Ionescu. 
      Colaborează la diverse 
publicaţii naţionaliste, în special 
la ziarul Cuvântul condus de  

Nae Ionescu, ziar de înaltă factură intelectuală, alături de 
Constantin Noica, Mircea Eliade, Radu Gyr, Gheorghe 
Racoveanu, Mircea Vulcănescu şi alţi exponenți străluciți ai 
elitei intelectuale legionare, unde scrie numeroase articole de 
substanţă, studii de economie şi politică. Românismul 
generației legionare interbelice, marele intelectual l-a definit 
simplu: 

„A însemnat să fim noi înşine…” (vezi lucrarea Petre 
Țuţea – Între Dumnezeu şi Neamul meu, Fundaţia Anastasia, 
București, 1992). 
  În cadrul Guvernului Național-legionar instaurat după 6 
Septembrie 1940, Petre Ţuţea a îndeplinit funcţia de Şef de 
Serviciu şi apoi Director în Ministerul Economiei Naţionale. 
După venirea comuniştilor la putere, Petre Ţuţea este arestat şi 
condamnat mai întâi la 5 ani închisoare (1948-1953), apoi la 
18 ani de muncă silnică din care a executat 8 ani în această 
fază (1956-1964) în diverse penitenciare (Bucureşti, Jilava, 
Ocnele Mari), dar mai ales la Aiud unde era concentrat grosul 
vârfurilor legionare, fiind eliberat în anul 1964 cu sănătatea 
zdruncinată în urma torturilor indurate: 
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„– Tot ce-am suferit – declara Petre Țuțea –, aş fi 
neconsolat şi aş fi fost în tot timpul claustrării mele, în timpul 
prizonieratului meu în temniţă… dacă n-aş fi trăit convingerea 
fermă că îmi face cinstea suferinţei unui mare popor… greu de 
istorie şi de viitorul lui strălucit”. (ibidem). Hărţuit în 
permanenţă de regimul comunist prin autorităţile sale 
represive, Petre Ţuţea a avut curajul să-şi exprime convingerile 
sale legionare până în ultimele clipe ale vieţii: 

„– Un Român absolut trebuie să fie legionar”, spunea el. 
„Corneliu Codreanu a fost o PERSONALITATE. Personalitatea e 
un ins care influenţează ambianţa prin simpla lui forţă 
charismatică; un om cu har. Si Codreanu a avut acest har, a 
făcut o Mișcare puternică” (ibidem). Pentru ca tot el să revină şi 
să adauge: 

„– Legionarismul a fost o revoluţie pentru că a însufleţit 
o generaţie, construind ordinea de stat pe substanţa istorică a 
poporului român” (ibidem). 
  Continuu sub observaţia agenţilor securităţii comuniste 
după eliberarea sa din închisoare, Petre Ţuţea a suferit enorm, 
dar cu stoicism, şicanele repetate ale acestora. Numeroasele 
descinderi la locuinţa sa modestă de lângă Cişmigiu, au dus la 
confiscarea a numeroase manuscrise, studii şi materiale la care 
acesta lucra. 

Marele român Petre Ţuţea s-a stins din viaţă lucid, în 
ziua de 3 Decembrie 1991, într-o rezervă a spitalului 
„Cristiana” din Bucureşti pe când era intervievat de un grup de 
reporteri. Întrebat: „Ce înseamnă un om de dreapta?”, câteva 
clipe înainte de trecerea sa dincolo, Petre Tutea a răspuns 
simplu: 

„– Român absolut, asta înseamnă!” (ibidem) 
 

CUGET�RI CREȘTINE 
 

• O babă murdară pe picioare, care stă în faţă icoanei  
Maicii Domnului în biserică, faţă de un laureat al premiului 
Nobel ateu – baba e om, iar laureatul premiului Nobel e dihor. 
Iar ca ateu, ăsta moare aşa, dihor. 

• Eu când discut cu un ateu e că şi cum aş discuta cu uşa.  
Între un credincios şi un necredincios, nu există nici o legătură. 
Ăla e mort, sufleteşte mort. Iar celălalt e viu şi între un viu şi 
un mort nu există nici o legătură. Credinciosul creştin e viu. 
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• Ateii şi materialiştii ne deosebesc de animale prin faptul  
că nu avem coadă. 

• Ateii s-au născut, dar s-au născut degeaba. 
• Eu nu detest burghezia. Eu m-am lămurit că un om care  

vrea să fie bogat, nu este un păcătos. Spunea odată un preot 
bătrân: „Circulă o zicala că banul e ochiul dracului. Eu nu îl 
concep că ochiul dracului, eu îl concep că pe o scară dublă. 
Dacă îl posezi, indiferent în ce cantităţi, şi te mişti în sus 
binefăcător pe scară, nu mai e ochiul dracului. Iar dacă coborî, 
atunci te duci cu el în infern, prin vicii, prin lăcomie şi prin 
toate imperfecţiile legate de orgoliu şi de poftă de stăpân.” 

• Nu pot evita neplăcerile bătrâneţii şi nu mă pot supără  
pe Dumnezeu că m-a ţinut până aproape la nouăzeci de ani. 
Însă bătrânii au o supapă foarte înţeleaptă: au dreptul la 
neruşinare. O neruşinare nelimitată. Când mă gândesc la 
suferinţele bătrâneţii, îmi dau seama că în natură asta oarbă 
cel mai mare geniu este geniul morţii. Faptul că murim, de cele 
mai multe ori la timp, este un semn al dragostei lui Dumnezeu 
pentru noi. 

• Eu sunt iudeo-centric în cultură Europei, căci dacă scoţi  
Biblia din Europa, atunci Shakespeare devine un glumeţ tragic. 
Fără Biblie, europenii, chiar şi laureaţii premiului Nobel, 
dormeau în crăci. Ştiinţă şi filozofia greacă sunt foarte 
folositoare, dar nu sunt mântuitoare. Prima carte mântuitoare 
şi consolatoare pe continent – suverană – e Biblia. 

• Există o carte a unui savant american care încearcă să  
motiveze ştiinţific Biblia. Asta e o prostie. Biblia are nevoie de 
ştiinţă cum am eu nevoie de Securitate. 

• Luther, cât e el de eretic şi de zevzec, a spus două  
lucruri extraordinare: că creaţia autonomă e o cocotă şi că nu 
există adevăr în afară de Biblie. El nu era aşa bătrân când a 
dibăcit chestia asta, că era călugăr augustin … Mie mi-a trebuit 
o viaţă că să mă conving că în afară de Biblie, nu e nici un 
adevăr. 

• În afară slujbelor bisericii, nu există scară către cer.  
Templul este spaţiul sacru, în aşa fel încât şi vecinătăţile devin 
sacre în prezenţa lui. 

• În afară de cărţi, nu trăiesc decât dobitoacele şi sfinţii:  
unele pentru că nu au raţiune, ceilalţi pentru că o au într-o 
prea mare măsură că să mai aibă nevoie de mijloace auxiliare 
de conştiinţa. 
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• De creat doar zeul creează, iar omul imită. Eu când  
citesc cuvântul creaţie – literară, muzicală, filozofică – leşin de 
ras. Omul nu face altceva decât să reflecte în litere, în muzică 
sau în filozofie petece de transcendenţă. 

• Creştinismul nu e ideologie, că atunci se aseamănă cu  
marxismul. Religia e expresia unui mister trăit, or ideologia e 
ceva construit. 

• Nimic nu poate înlocui creştinismul; nici toată cultură  
antică precreştină. Eu sunt de părere că apogeul Europei nu e 
la Atena, ci în Evul Mediu, când Dumnezeu umblă din casă în 
casă. Eu definesc strălucirea epocilor istorice în funcţie de 
geniul religios al epocii, nu în funcţie de isprăvi politice. 

• Iisus Hristos este eternitatea care punctează istoria. 
• Bergson e mai cuviincios că Aristotel şi zice că  

democraţia e singurul sistem compatibil cu libertatea şi 
demnitatea umană, dar are un viciu incurabil: nu are criterii de 
selecţiune a valorilor. Deci democraţia e sistemul social în care 
face fiecare ce vrea şi în care numărul înlocuieşte calitatea … 
Triumful cantităţii împotriva calităţii. Bergson a fost acuzat în 
micul dicţionar filozofic al lui Stalin că e fascist. 

• Fără să gândesc în stilul darwinismului social, nu pot să  
rămân indiferent la incapacitatea democraţiei de a asigura 
selecțiunea naturală a valorilor. Democraţii gândesc corpul 
social aritmetizat: numără capetele toate şi unde e majoritate, 
hai la putere. Sufragiul turmei! Asta e părerea mea despre 
democraţie. 

• Eu cred că omul e făcut de Dumnezeu şi cred că  
Dumnezeu nu a instalat nici un drac în el. Nu pot să spun că 
Dumnezeu a făcut un om purtător de drac. Dacă omul e făptură 
lui Dumnezeu, dracul intră ocolit acolo, nu intră cu voia Lui. 

• Un filozof care se zbate fie să găsească argumente  
pentru existenţa lui Dumnezeu, fie să combată argumentele 
despre inexistentă lui Dumnezeu reprezintă o poartă spre 
ateism. Dumnezeul lui Moise este neatributiv. Când îl întreabă 
Moise pe Dumnezeu: “Ce să le spun ălora de jos despre Ţine?” 
– Dumnezeu îi spune: “Eu sunt cel ce sunt.” 

• În faţă lui Dumnezeu, geniul e văr primar cu idiotul. 
• Binele şi răul sunt conceptele pedagogiei lui Dumnezeu  

faţă de oameni. 
• Cărui bărbat nu-i plac femeile? În primul rând, le iubeşti  
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pentru farmecul lor şi în al doilea rând le iubeşti pentru că fac 
oameni. 

• În Evul Mediu s-a formulat de către filozofii şireţi teoria  
adevărului dublu: secundum fidem – adevărul după credinţă şi 
secundum rationem – adevărul după raţiune, că să aibă cale 
liberă pentru filozofie. Adică să rătăcească până îi ia dracul … 
Că poţi, în filozofie, să rătăceşti până devii năuc. Ce au realizat 
filozofii prin autonomia lor? Nimic! Nu au nici un adevăr. 

• Geniul e relief, noutate, invenţie, creare de epoca şi stil.  
Nu e neapărat un înţelept, ci un supra-inteligent. Geniile sunt 
originale, în măsură în care originalitatea e posibilă. în fond, 
maximă mea a fost această: Dumnezeu este creator, iar omul 
imitator. Prin încercarea de a imită mereu Divinitatea, prin 
proximitatea faţă de divin, geniul e mai apropiat de cer; dar nu 
sunt în măsură în care e apropiat sfântul. 

• În faţă lui Dumnezeu nu există genii, Dumnezeu lucrând  
nu cu genii, ci cu oameni. 

• Inteligenţă, oricât de mare nu e suficientă pentru a te  
curată de prejudecăţi. Cu cât inteligenţă e mai mare, cu atât 
prejudecată e mai voinică, pentru că ai aparat s¬o justifici. 

• Legionarismul era în înseşi ideile epocii, dar  
legionarismul nu putea să iasă câştigător deoarece avea la baza 
o eroare – naţionalismul absolut, care este impracticabil. De la 
excesul de naţionalism li s¬a tras sfârşitul legionarilor. 

• Libertatea eu o asemăn cu o frânghie agăţată de undeva,  
de sus. Te poţi urcă pe ea la cer, participând la actul mântuirii 
tale creştine, sau poţi să coborî în întuneric. Bipolaritatea 
libertăţii. După creştini, libertatea este vehiculul cu care poţi să 
coborî în întuneric, dacă eşti vicios. Infractorii sunt primitivii 
actuali, pentru că ei nu sunt adaptabili la morală zilnică şi o 
calcă fiind liberi. Am învăţat la închisoare că omul e un animal 
stupid, deoarece confisca libertatea semenilor săi. Tiranul e un 
om absurd şi lipsit de ruşine. Nu îi e ruşine să îşi chinuie 
semenii. Oricum suntem captivi în univers. Ne ajunge această 
grozăvie. Dar să intensifici această captivitate până la nivelul 
puşcăriei – numai omul e capabil de asemenea nebunie. 

• Libertatea omului e partea divină din el. 
• Limba română are virtuţi complete, adică poate fi vehicul  

a tot ce se întâmplă spiritual în om. E foarte greu de mânuit. 
Prin ea poţi deveni vultur sau cântăreţ de strană. Limba 
română are toate premisele valorice pentru a deveni o limba 
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universală, dar nu ştiu dacă e posibil acest marş istoric. Dacă 
am fi fost un popor cuceritor … Noi, românii, nu punctăm 
universalitatea nicăieri. şi asta ne face sceptici. Ceea ce ne 
lipseşte este îndrăzneala. 

• Omul a depăşit condiţia de animal abia atunci când în el  
a apărut ideea nemuririi, care nu trebuie confundată nici cu 
permanența speciei, nici cu concepţia estetică a gloriei. 

• Scara valorilor umane conţine: sfântul, eroul, geniul şi  
omul obişnuit – dincolo de aceştia situându-se infractorul. 
Sfântul, eroul şi geniul sunt fără voia societăţii, care e obligată 
să-i recunoască. Nimeni nu-ţi contesta dreptul la existenţa dacă 
eşti om obişnuit, dar nimeni nu trebuie să facă confuzie între 
ţine, sfânt, erou şi geniu. Oamenii sunt egali în faţă legii, adică 
trebuie respectaţi că atare, dar nu confundaţi, nu făcuţi 
identici, că e o gogoaşă … Nimeni nu îţi contesta dreptul la o 
viaţă normală dacă porţi masca de om. Numai că dacă eşti 
mediocru, nu trebuie să te instalezi în vârf, pentru că nu e nici 
în interesul tău. Acolo trebuie să stea cei dotaţi. Sfântul stă în 
fruntea tablei valorilor pentru că el face posibilă trăirea 
absolutului la scară umană. Eroul se consumă făcând istorie şi 
nedepăşind sfera laicului. Eroul este admirat – aşa cum este şi 
geniul – dar nimeni nu i se închină, chiar dacă fapta lui aduce 
foloase reale omului. în vreme ce sfântul se situează dintru 
început în eternitate, eroul moare în istorie, pentru că urmă pe 
care o lasă el, că om împlinit, este fixată doar în timp şi în 
spaţiu. 

• Omul nu e o sumă de miliarde de celule sau de organe.  
Că nu sunt independente nici ficatul, nici rinichii, nici stomacul, 
nici creierul, nici sistemul osos. Omul, că întreg nu poate fi 
gândit decât biblic; ştiinţific, nu. Moise e mai valabil decât 
ultima noutate evoluţionistă a ştiinţei. 

• Personalitatea e acel individ înzestrat cu capacitatea de a  
se dărui. Eroul este o personalitate, deoarece nu îşi mai 
aparţine. 

• Am făcut o mărturisire într-o curte cu şase sute de inşi,  
în închisoarea de la Aiud. Fraţilor, am zis, dacă murim toţi aici, 
în haine vărgate şi în lanţuri, nu noi facem cinste poporului 
român că murim pentru el, ci el ne face onoarea să murim 
pentru el! 

• Eu cred că războiul nu e făcut de oameni; e mult prea  
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serios. Îl face Dumnezeu. Cum ne da şi cutremure, ne da şi 
război. 

• Religia este principiul uniformizator al speciei umane şi  
este singură salvare în care se poate vorbi despre egalitate. 

• Religia transformă poporul într-o masă de oameni culţi. 
• Revoluţia este o înaintare pe loc. Nimic nu mai poate fi  

inventat după facerea lumii; doar dacă te situezi în afară ei şi 
creezi o lume nouă. Revoluţia nu adaugă nimic Ideilor lui 
Platon. 

• Poartă spre Dumnezeu este credinţă, iar formă prin care  
se intră la Dumnezeu e rugăciunea. Rugăciunea e singură 
manifestare a omului prin care acesta poate lua contact cu 
Dumnezeu. Gândită creştin, rugăciunea ne arată că umilinţă 
înalta, iar nu coboară pe om. 

• Singurii oameni care nu pot fi suspectaţi că se înfioară în  
faţa morţii sunt sfinţii. 

• Trei ore am vorbit atunci în curtea închisorii, de Platon şi  
despre Hristos. Zice colonelul: “Va rog să scrieţi ce ¬aţi vorbit, 
că nu cumva ministrul de interne Drăghici să spună că sunt 
solidar cu dumneavoastră.”– “Domnule colonel, cum să fim noi 
solidari? Eu tocmai de aceea am venit aici, că nu suntem 
solidari unii cu alţii …” 

• Este incorect să ai dispreţ faţă de tehnică. Eu nu sunt  
tehnocrat, însă recunosc că în bătălia pentru adaptare, tehnica 
este universal utilă. Dar asta nu înseamnă că tehnică poartă în 
ea dimensiunea infinitului. 

• Când va dispărea ultimul ţăran din lume – la toate  
popoarele, vreau să spun – va dispărea şi ultimul om din specia 
om. Şi atunci or să apară maimuţe cu haine. 

• I-am spus eu părintelui Stăniloaie că nu mă consider un  
Socrate. „Dar cum va socotiţi?” -„Popa”, zic: „- Şi unde aveţi 
parohia?” –„N-am parohie, dar spovedesc pe unde pot.” 

• Când am văzut, în închisoare, că tot regimul care mi se  
aplică e inoperant – puteam eu, că om, să-mi explic asta? şi 
atunci m-am gândit că există o forţă supra-cosmică, 
transcendenţă, numită Dumnezeu. Numai El putea face ispravă 
asta, că eu să scap de înlănţuire. Pentru că, personal, nu mă 
pot dezlănţui şi elibera. Iar a vieţui acolo, la închisoare, fără 
asistenţă Lui nu se poate; au fost oameni care au murit … 
Atunci s-a născut în mine credinţă nelimitată în atotputernicia 
şi atotbunătatea divină. 



374                                           CUGETĂRI CREȘTINE 

 
 

• Am devenit un gânditor creştin când mi-am dat seama  
că fără revelaţie, fără asistenţă divină, nu pot şti nici cine sunt, 
nici ce este lumea, nici dacă are vreun sens sau nu, nici dacă 
eu am vreun sens sau nu. Nu pot şti de unul singur. Când mi-
am dat seama că fără Dumnezeu nu poţi cunoaşte sensul 
existenţei umane şi universale. 

• Treisprezece ani de închisoare … Aveam doar o hăinuţă  
de puşcăriaş. Ne dădeau o zeamă chioară şi mămăligă friptă. 
M-au bătut … M-au arestat acasă. Nici nu ţin minte anul … Când 
m-au anchetat am leşinat din bătaie. Iacătă că n¬am murit! 
Am stat la Interne trei ani. Am fost după aceea la Jilava, la 
Ocnele Mari şi pe urmă la Aiud. Eu mă mir cum mai sunt aici. 
De multe ori îmi doream să mor. Am avut mereu laşitatea de-a 
nu avea curajul să mă sinucid. Din motive religioase … 
Treisprezece ani! Nu pot să povestesc tot ce-am suferit pentru 
că nu pot să ofensez poporul român spunându-i că în mijlocul 
lui s-au petrecut asemenea monstruozităţi. 

• M-a întrebat un anchetator: „De ce ai vorbit împotriva  
noastră, dom’le? ”– „N-am vorbit, dom’le.” – „Cum n-ai vorbit?” 
– „Păi împotriva voastră vorbeşte tot poporul român. Ce să mai 
adaug eu?” Şi mi-au dat 20 de ani muncă silnică fără motive. 
Mi s-a prezentat sentinţa de condamnare că să fac recurs. La 
cine să fac recurs, la Dumnezeu? 

• Am fost solicitat, în închisoare, să scriu pentru revista  
Glasul patriei, ca şi Nichifor Crainic. Mi s-a părut ciudat să fii 
arestat şi să scrii, să meditezi. Adică să spui: „vă mulţumesc că 
m-aţi arestat!” Asta era o porcărie nemaipomenită, să obligi un 
deţinut să scrie. El poate să îşi scrie memoriile, dar nu pentru 
tine, ăla care-l persecuţi … 

• Definiţia mea este: Petre Ţuţea, românul. Am apărat  
interesele României în mod eroic, nu diplomatic. Prin iubire şi 
suferinţă. Convingerea mea este că suferinţă rămâne totuşi cea 
mai mare dovadă a dragostei lui Dumnezeu. 

• Dumnezeu contopeşte libertatea cu necesitatea şi deci cu  
ordinea. Unul din paradoxurile ordinii creştine este acesta: 
atotputernicia lui Dumnezeu nu anulează liberul arbitru, fiindcă 
adaptarea mecanică face inutil efortul pentru mântuire. 

• Ştiinţa este sediul utilului, arta este sediul plăcerii, iar  
religia este sediul adevărului. 
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G.-  PASTORUL RICHARD WURMBRAND 
1909-2001 

 

 

Richard Wurmbrand  
(n. 24 mart 1909, București– 
d. 17-febr 2001, Torrance, 
statul California), a fost un 
predicator creștin luteran. 
    Născut la București, într-o 
familie de evrei, Wurmbrand a 
fost atras de comunism în 
perioada copilăriei, a urmat 
cursurile unei școli politice 
la Moscova, între 1927 și 1929, 
apoi a abandonat orientarea 
comunistă, s-a convertit 
la creștinism, pentru ca mai 
târziu să petreacă peste 14 ani 
în închisorile comuniste pentru 
activitățile sale creștine care au 
atras adversitatea autorităților 
vremii.. 

Atât în închisoare, cât și după eliberare, Wurmbrand a 
ținut predici, luptând, totodată, pentru drepturile creștinilor 
persecutați din întreaga lume. A publicat și sub 
pseudonimul Nicolai Ionescu 
 
Notă �� �utor 
 

„Despre Richard Wurmbrand  am auzit pentru prima dată 
când eram la Londra, prin anul 1977. La Londra se afla o 
agenție de caritate care distribuia gratuit cărți scrise de unii 
dizidenți, din Țările blocului comunist,  viețuitori pe atunci în 
străinătate, după ce scăpaseră din închisorile comuniste.  Între 
ei se număra și pastorul luteran Richard Wurmbrant. I-am 
savurat lucrările: „Torturat pentru Hristos”, „Hristos în 
închisorile comuniste”, „Dacă zidurile închisorilor ar grăi...!”, 
„Condamnat cu Dumnezeu  în singurătate”, etc. 
  Binecuvântarea  sortii făcu să-l întâlnesc personal pe 
pastorul Wurmbrand  în 2 ocazii: 2 martie 1986, la banchetul 
oferit de biserica ce o păstoresc,  Sf. Treime, din Los 
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Angeles, cu ocazia vizitei părintelui Gheorghe Caliciu - 
Dumitreasa, și la 24 ianuarie 1988, cu ocazia vizitei Majestății 
sale, regele Mihai și a reginei Ana, la biserica noastră.” (Pr. 
Protopop Constantin Alecse)  
 

CUGET�RI CREȘTINE 
 

• Pentru a judeca drept, nu asculta numai toate vocile, ci  
ascultă şi toate tăcerile. 

• Dacă i-am mulţumi lui Dumnezeu pentru tot ceea ce face  
pentru noi, nu am mai avea timp să ne plângem. 

• Te întrebi ce poate să îţi dea Iisus. De ce trebuie ca  
cineva să îţi fie folositor ca să-i dai dragostea ta? De ce această 
căutare constantă după ceea ce este important? Unii oameni l-
au urmat pe Iisus când şi-a proorocit propria moarte pe cruce. 
Maria Magdalena L-a iubit şi I-a spălat picioarele cu lacrimile ei, 
neavând nici o idee că ar putea obţine de la El iertarea 
păcatelor şi un loc în rai. Ea L-a iubit doar de dragul iubirii. Fă 
şi tu la fel! 

• Dacă nu ai nimic bun de dăruit lui Dumnezeu, dăruieşte- 
te pe tine însuţi. 

• Eşti şovăielnic? Spui că religia este lipsită de importanţă?  
Sunt întru totul de acord cu tine. Întrebarea este ce 
semnificaţie are pentru noi cuvântul importanţă. Cât de 
importanţi suntem tu şi eu? Cât de importantă este părerea ta 
sau a mea despre ce este important? 

• Credinciosul trebuie să lupte până la sânge împotriva  
tristeţii, pentru că ea ne paralizează viaţa şi puterea în Hristos. 
Hristos este Domnul bucuriei! 

• Înveţi să faci rău, nefăcând nimic. 
• Geniul se poate forma în liniştea unei biblioteci, dar tăria  

de caracter este de multe ori rezultatul unei vieţi trăite pe 
nicovala suferinţei. 

• Când ai dăruit totul lui Dumnezeu, afară de inima ta, să  
ştii că n-ai dăruit nimic. 

• Spre cer avem totdeauna libertate absolută; spre  
pământ totdeauna suntem în condiţii. 

• Bogăţiile vremelnice sunt câştigate prin cereri, darurile  
spirituale prin renunţări. 

• Frumuseţea îşi capătă toată strălucirea de la adevăr. 
• Cerul n-ar fi atât de dulce, dacă n-am fi locuit întâi pe  
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pământ. 
• Învăţând să uiţi, vei suferi mai puţin. Învăţând să uiţi,  

vei înainta mai repede spre Dumnezeu, fiindcă nu vei mai fi 
împovărat de lucruri trecute. 

• Când spui "Dumnezeu este" ai spus prea puţin despre El.  
Dumnezeu se întâmplă. El este o uriaşă venire şi devenire. 
Numele Său în ebraică este "El", care exprimă o direcţie. "El" 
înseamnă "către", mişcare de la alfa la omega. 

• Nu putem prinde pe Dumnezeu în nici o definiţie. Noi  
folosim nume pentru El, ştiind că aceste nume nu I se 
potrivesc. Maximul ce putem spune despre El este că El este. 
Adică dincolo de Care nu se poate concepe nimic mai măreţ. 

• Toţi au o gură, dar foarte puţini ştiu s-o ţină. E curios că  
cei care vorbesc cel mai mult au cel mai puţin de zis. 

• Grijile sunt asemenea copiilor mici: cu cât îi îngrijeşti, cu  
atâta cresc mai mari. 

• Egoismul este prima verigă din lanţul lung al oricăror  
vicii. 

• Pentru că toţi suntem păcătoşi, trebuie să ne iubim unul  
pe altul, nu să ne judecăm. 

• Cel mai bogat om e acela care ştie să se mulţumească cu  
ce are. 

• Cel ce minte astăzi pentru tine, mâine va minţi contra ta. 
• Haina îl face pe om! Da, îl face să pară ceea ce nu este. 
• Ajută pe oricine, dă-i oricui vine să ceară de la tine, chiar  

dacă nu-l poţi ajuta decât cu puţin. 
• Omul caută o relaţie autentică cu Dumnezeu dar, pentru  

că voinţa Sa, atitudinea şi gândurile sale ne sunt necunoscute, 
noi tremurăm la fiecare pas ca nu cumva să le nesocotim. 
Această frică dispare doar atunci când trecem de la relaţia cu 
Dumnezeu la posesia Sa. 

• Dacă Iuda ar fi venit la Iisus după trădare, noi l-am fi  
cunoscut azi sub numele de sfântul Iuda. 

• Omul drept e îndrăzneţ ca leul, dar plăcut şi blând ca  
mielul. 

• Ceea ce credem este dovedit prin ceea ce făptuim. 
• Biruinţa desăvârşită este să te biruieşti pe tine însuţi. 
• Buzele au fost făcute pentru a săruta şi nu a certa. 
• Nu rişti nimic dacă iubeşti fără ca tu să fii iubit. În felul  

acesta ne-a iubit pe noi Cristos. 
• Cuvintele bine gândite au rădăcina în tăcere adâncă. 
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• Singură mânie ne este îngăduită: să ne mâniem pe  
mânie. 

• "Ego" (eul, firea veche) nu are niciun rol în căutarea  
adevărului. 

• Dacă credinţa nu este urmată de fapte, ori credinţa nu-i  
adevărată, ori nu crezi tu în ea. 

• Inima este ca marea, păstrează în adâncul ei tot ce a  
primit. 

• Dumnezeu este singurul care poate cuprinde adevărul  
ultim, pentru că El este Autorul lui. 

• Timpul şi distanţele pot stinge doar o dragoste  
superficială, dar o dragoste adevărată e şi mai întărită prin ele. 

• Oamenii ştiu să vegheze când interesul lor pământesc  
este în joc. Petru, care doarme în grădina Ghetsimani, a 
vegheat altă dată o noapte întreagă ca să pescuiască. 

• Adevărurile care rămân doar în minte şi nu sunt trăite  
practic ne hrănesc tot atât de puţin ca o mâncare ce rămâne în 
cămară. 

• Să dormim liniştiţi somnul credinţei şi să-L lăsăm pe  
Dumnezeu să lucreze. 

• Dacă nu îl vezi pe Dumnezeu, aceasta nu înseamnă că El  
nu există. S-ar putea să însemne că tu eşti orb. Orbirea nu e o 
calitate. Este numai absenţa luminii. Astfel, ateismul este 
absenţa cunoaşterii adevărului. Vei bâjbâi, dacă nu-L cunoşti 
pe Dumnezeu. 

• Dragostea este mai presus de obligaţiile pe care le  
impune orice lege, chiar legea lui Dumnezeu. 

• Într-un regim de teroare, singurul loc onorabil e  
puşcăria. 

• Creştinul care nu progresează în creştinism, nu este  
creştin. 

• Cum este pâinea fără sare, aşa este rugăciunea fără post  
şi invers. Să nu te temi c-o să slăbeşti. 

• Tot ce încetează, n-a fost dragoste. Dragostea nu  
încetează. 

• Dacă nu vezi pe Dumnezeu, nu înseamnă că nu există. 
•  Poate înseamnă că tu eşti orb. Orbirea nu e o calitate.  

Este doar absenţa luminii. 
• Capacitatea de a rămâne liniştit în braţele lui Dumnezeu  

este măsura dragostei faţă de Dumnezeu. 
• Cugetul curat e ca ochiul sănătos, nu poate suferi nici o  
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murdărie. 
• Dumnezeu este Fiinţa care nu are margini deloc şi al  

cărei centru este peste tot. 
• Oamenii care au cel mai mult nevoie de sfat sunt cei mai  

puţin dispuşi să-l primească. 
• Nimeni nu va fi întrebat la ultima judecată cât de mult a  

suferit, ci cât de mult a iubit. 
• Niciodată să nu spui rugăciuni, ci să te rogi. 
• Nimeni, nici chiar Dumnezeu, nu are o bâtă destul de  

mare ca să mă gonească de la El. L-aş iubi chiar dacă El m-ar 
ucide. Crede în Hristos şi iubeşte. Aceasta este destul. Să nu 
accepţi nimic în plus ca fiind de prima importanţă: nici dogme, 
nici ritualuri, nici legi sau condiţii fixate de anumite organizaţii. 
Numai să iubeşti! Iubeşte chiar dacă nu eşti iubit! 

• A iubi este o activitate care nu te plictiseşte. 
• Dacă spui că Dumnezeu nu există, ai putea spune oare  

nu exist? 
• Să nu crezi niciodată biografiile. Dacă sunt scrise de  

duşmani, ele nu arată omul aşa cum a fost el, ci doar ce 
duşmănie, ce invidie şi ce gelozie au văzut în el. Dacă sunt 
scrise de admiratori, ele vor ilustra mai degrabă ce inimă nobilă 
are autorul şi ce mult s-a străduit el să ornamenteze subiectul 
cărţii sale cu podoabele propriilor lui virtuţi. Cât despre biografii 
"obiective", care redau istoria cu o exactitate pedantă, 
presărate cu doze sărăcăcioase de laudă sau critică, nu-ţi 
pierde vremea cu ele. Sunt plicticoase şi nu sunt bune de 
nimic. Adevărul este "adevărat" numai atunci când este spus cu 
pasiune. 

• Adevărul n-are nevoie de apărare. Cum n-ai să înveleşti  
soarele într-o pătură ca să-l fereşti, tot aşa şi adevărul. Lasă-l 
să lumineze. 

• Există două feluri de creştini: cei care cred sincer în  
Dumnezeu şi cei care, cu tot atâta sinceritate, cred doar că 
cred. 

• Nu-i nevoie de doze mari de credinţă, ci de credinţă  
autentică. 

• Să nu apreciem oamenii după cât fac, ci după cât suferă. 
• A muri nu înseamnă a dispărea. Înseamnă să ieşi pe o  

uşă şi să intri pe o alta. 
• Esenţa creştinismului este dragostea. 
• Păcatul e o nebunie, o îmbolnăvire a minţii, cancerul  
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sufletului. 
• Există două categorii de atei: cei care zic "Nu există  

Dumnezeu, aşa că pot face răul după bunul meu plac" şi cei 
care spun: "Deoarece Dumnezeu nu există, eu trebuie să fac 
tot binele pe care l-ar face Dumnezeu, dacă ar exista". 

• Avem preţiosul dar de a fi iubiţi fără vreun merit al  
nostru, aşa cum copilaşii sunt iubiţi de părinţii lor. Nu are 
importanţă cât de mult suntem în stare să îndeplinim în viaţa 
creştină. Dumnezeu se uită numai la voinţă. 

• Curajul este rezistenţa duhului faţă de ispita fricii. 
• În lupta dintre idei, biruinţa finală nu poate fi decât a  

creştinilor. 
• Urâţi sistemele rele, dar iubiţi-i pe persecutori, şi în 

cercaţi să-i câştigaţi pentru Christos. 
• Voi nu ştiţi nimic despre comunism! Eu sunt doctor în  

comunism. Voi ar trebui să fiţi de partea victimelor şi nu de cea 
a torţionarilor! 

• Toţi spunem despre credinţa noastră, dar foarte puţini  
întrebăm de suferinţa celuilalt. 

• Domnul nu se luptă pentru cel ce nu face el însuşi paşi  
înainte. 

• Mai greu e să trăieşti o zi în adevărata ascultare, decât  
un an în intenţii şi planuri mari. 

• Esenţa religiei creştine nu este biruinţa, ci îndrăzneala.  
Iisus este calea, nu numai răsplata. 

• Credinţa adevărată este credinţa în Adevăr. 
• Dacă nu vrei să te omori pe tine însuţi hrănindu-te cu  

ură, nu ai altă alternativă decât să-ţi iubeşti vrăjmaşii. 
• Biblia este adevărată în fiecare literă a ei. Este adevărată  

chiar şi în aparentele ei contradicţii. 
• Cuvântul grecesc pentru păcat înseamnă - a greşi ţinta. 
• Nu te uita înapoi! Nu te uita la valea din care ai venit! 
• Cel mai mare păcat pe care un om îl poate face este să  

considere că Dumnezeu nu-l poate ierta de un păcat, indiferent 
care ar fi acela. 

• Isus este Capul Bisericii Lui. Fiind Capul, El are  
monopolul bătăilor de cap. 

• Biserica nu este o societate de sfinţi perfecţi, ci de  
candidaţi la sfinţenia perfectă. 

• În măsura în care ne îndepărtăm de Dumnezeu, adevărul  
se îndepărtează de noi. 
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H.- MITROPOLITUL ANTONIE PL�M�DEAL� 
1926-2005 

 

 

       IPS Antonie Plămădeală 
s-a născut la 17 noiembrie 
1926, în Basarabia, la 
Stolniceşti - judeţul Lăpuşna, 
şi a primit la botez numele de 
Leonida. A urmat cursurile 
Facultăţii de Teologie din 
Bucureşti şi ale Institutului 
Teologic Universitar din Cluj. A 
intrat în monahism şi, între 
1949-1956, a fost deţinut 
politic, fiind apoi scos din 
monahism şi nevoit să fie 
muncitor în diferite 
întreprinderi.  

 
Începând cu anul 1968, şi-a reluat activitatea de cleric, 

la început ca secretar al Institutului Teologic din Bucureşti. În 
anul 1970 a plecat în Marea Britanie unde, un an mai târziu, şi-
a luat doctoratul în teologie la Heythrop College din Oxford. În 
1979 a fost episcop al Buzăului şi din 1982 arhiepiscop al 
Sibiului şi mitropolit al Ardealului. 

Ca mitropolit al Ardealului, s-a distins printr-o intensă 
activitate de refacere a lăcaşurilor de cult, întemeieri de muzee, 
restaurări ale unor seminarii şi de ocrotire a monumentelor 
religioase, istorice şi de artă. 

Remarcabilă a fost şi activitatea de afirmare a Ortodoxiei 
peste hotare, prin susţinerea unor cursuri şi participarea la 
numeroase seminarii şi colocvii internaţionale. Dăruit Bisericii 
naţionale şi având vocaţie de ctitor, IPS Antonie Plămădeală s-a 
impus în cultura românească prin numeroase lucrări de istorie a 
culturii, cu deosebire de istorie a Bisericii Ortodoxe Române. A 
fost ales membru de onoare al Academiei Române în anul 
1992. A murit la Sibiu, după o lungă şi grea suferinţă, la data 
de 29 august 2005.  

• ÎPS Mitropolit Antonie Plămădeală: „A fi om al vremii tale  
înseamnă a îndrepta relele vremii tale, nu a te adapta la ele 
sau a le promova.” 
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Mitropolitul Antonie Plămădeală între oameni şi dosare 
(recenzie de carte) 
  

„Dosarele nu ştiu tot!” spune un titlu imperativ de carte 
proaspăt apărută cu binecuvântarea ÎPS Dr. Laurenţiu Streza, 
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, la Editura 
Andreiana. E o carte despre marele ierarh şi om de cultură 
Antonie Plămădeală. Autorii ei, Mihai Plămădeală, fratele 
mitropolitului, şi istoricul Adrian Nicolae Petcu se opresc cu 
evocarea şi cercetările arhivistice asupra unei din cele mai 
negre perioade din biografia înaltului prelat originar din 
Stolnicenii Basarabiei – anii 1948-1956. 

„Este viaţa unui om pe parcursul a opt ani de fugă 
continuă de autorităţile comuniste”, rezumă lapidar Adrian 
Nicolae Petcu, ani tulburi şi tragici şi pentru România, şi pentru 
sute de mii şi milioane de români prinşi în malaxorul maşinii de 
represiune comunistă. 
  

 

         La 14 ianuarie 1949 s-a 
emis ordinul de trimitere în 
judecată a 30 de tineri din 
aşa-numitul grup „Sultana 
Petre şi alţii”, studenţi ai 
Facultăţii de Teologie şi 
Medicină Veterinară sub 
acuzaţia de „organizare şi 
participare la organizaţiuni de 
tip fascist, politice şi 
paramilitare”. Mihai 
Plămădeală remarcă o 
„ciudăţenie” a acuzării: 
„Anchetatorii au insistat pe 
„fascism şi acţiuni 
paramilitare”. 
      În fond, era, din punctul 
lor de vedere, cea mai la 
îndemână încadrare la vremea  

aceea, etichetări de genul: antisovietic, contrarevoluţionar, 
provocator etc., nu se inventaseră încă. În Sentinţa nr. 210 din 
14 februarie 1949, considerându-se că eticheta de „organizaţie 
de tip fascist, politic şi paramilitar” nu este suficientă, i-au făcut 



MĂRTURISITORI ȘI DUHOVNICI AI TEMNIȚELOR COMUNISTE            383 

 
 

pe toţi legionari, chiar şi pe cei care, în timpul rebeliunii din 
ianuarie 1941, aveau 10-12 ani”. 

Sub această acuzaţie a nimerit şi Antonie Plămădeală, 
deşi în ianuarie 1941 el se afla în Basarabia ocupată de ruşi, 
fapt care va fi folosit ca un alibi şi de către „inculpat” în timpul 
anchetelor de după arestarea sa de mai târziu, şi de apărare la 
rejudecarea procesului în 1956. 

Între condamnarea în contumacie din 1949 la 7 ani 
temniţă grea şi 5 ani degradare civică şi eliberarea de la 3 
aprilie 1956 se conturează o biografie plină de greutăţi şi 
suferinţe, dar şi de momente faste trimise parcă direct de o 
pronie cerească să-l ocrotească, să-l întărească şi să-l 
pregătească pentru un alt viitor decât cel pe care îl hărăzise din 
start o putere străină, demonică şi atee. E vremea când 
destinul frământă în toate chipurile lutul sacru din care se va 
înălţa figura viitorului mitropolit şi cărturar, punându-l la 
încercare, modelându-l, călindu-l, scoţându-i în evidenţă, 
ascuţindu-i şi adâncindu-i sentimentele şi calităţile native 
deosebite. Chiar de la început, spre deosebire de celalţi 
figuranţi ai dosarului, el are norocul să fie judecat în 
contumacie. „Scăpând de arestare în 1948 şi 1949, nota însuşi 
mitropolitul, am scăpat de Piteşti. Altfel treceam prin 
experienţa Piteşti. Când am fost arestat eu în 1954, era tocmai 
anul în care experienţa Piteşti s-a încheiat. Asta a fost marea 
mea şansă”. Asta a fost, am adăuga, şi marea şansă a Bisericii 
şi Culturii româneşti.  

Ne întrebăm ce a fost totuşi dincolo de întâmplările, 
peripeţiile, a accidentelor faste şi nefaste din aceşti ani grei şi 
decisivi pentru formarea personalităţii lui Antonie Plămădeală? 
Oare numai un joc al hazardului? Aşa cum s-au aşezat ele toate 
în evocările fratelui Mihai Plămădeală şi cercetările de arhivă 
ale lui Adrian Nicolae Petcu, înclină parcă să ne sugereze 
altceva. Există în această biografie de hăituit, de fugar, de 
întemniţat, dar şi de o excepţională ardenţă spirituală o logică 
interioară inexorabilă, o coerenţă de text supraindividual cu 
toate elementele constitutive arhetipale. Mai întâi, maşinăria 
totalitară lasă să i se vadă o fisură, care nu e alta decât omul. 
Nu întâmplător cartea începe cu un „omagiu miliţianului „om”.   
Un miliţian, sectoristul Alexandru Prescorniţoiu (un nume 
predestinat?), vine cu mandatul de arestare acasă la familia 
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Plămădeală. Urmează un dialog cu tatăl viitorului mitropolit, 
reprodus de fratele Mihai:  

- Domnule Plămădeală, am venit la dumneata astăzi în 
misiune oficială, mai exact, am venit să-l arestez pe fiul 
dumitale Leonida, care a fost condamnat la şapte ani temniţă 
grea. Am aici mandatul de arestare. Vreţi să-l vedeţi? 

- Nu, nu este nevoie; n-ai fi venit dumneata numai ca să 
ne sperii! 

- Uite ce este, a continuat miliţianul, eu am mai multe 
treburi din astea urâte şi nu le pot rezolva pe toate în aceeaşi 
zi, înţelegi? Pot să amân cu o săptămână, dar nu mai mult! În 
timpul acesta, dumneata cu familia faceţi tot ce veţi crede de 
cuviinţă. Eu nu am fost astăzi la dumneata, voi veni exact 
peste o săptămână! 

Tata a sesizat imediat că „OMUL” miliţian i-a dat răgaz 
pentru a-l putea anunţa pe fratele nostru Leonida; dar cum?” 

După fisura sistemului şi salvarea sa de piteştizare (care 
ar fi fost egală cu pierderea sa irecuperabilă pentru înalta 
misiune pentru care fusese predestinat) vine jertfa. Nici o 
lucrare de întemeiere a ceva durabil nu se face fără un 
sacrificiu. În naraţiunea biografiei lui Antonie Plămădeală jertfa 
este Gheorghe, „martirul familiei”, fratele licean care, în toiul 
unei ierni cumplite, pleacă la mănăstirea Prislop ca să-l anunţe 
pe Leonida de primejdia ce-l paşte. Pe drum răceşte, 
contractează o pneumonie dublă, care în scurt timp trece în 
T.B.C. şi peste un an moare. Aici din nou, parcă, pronia 
cerească are grijă să-l ia sub pază pe viitorul mitropolit. Pentru 
a-l cruţa de inutila povară a unui sentiment de vină, familia, 
solidară în ocrotirea mlădiţei alese de Dumnezeu din trunchiul 
ei, inventează o legendă, aşa că el nu va afla niciodată cauza 
adevărată a morţii fratelui său. 

Întregul periplu al tânărului student, apoi călugăr, de 
cum a încăput în vizorul securităţii comuniste, are ceva din 
tensiunea confruntării dintre o forţă demonică oarbă şi o putere 
omenească care învaţă să fie mare, o putere în devenirea de 
sine, în pregătirea eroică a temeliilor interioare pentru o 
misiune deosebită. Nu e vorba, fireşte, de un eroism gesticular, 
manifest. După propria mărturisire, în cei şase ani de fugă n-a 
dormit nici o noapte fără frică. „Prima noapte pe care am 
dormit-o liniştit a fost după ce m-au arestat, pentru că ştiam că 
nu mi se mai poate întâmpla nimic”. Ştiindu-se urmărit, tânărul 
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Plămădeală se înverşunează şi susţine, totuşi, teza de licenţă şi 
absolvă Teologia la Cluj. Apoi, fugar fiind, drumurile i se 
intersectează cu mari personalităţi şi duhovnici ai Bisericii 
române: Arsenie Boca, Agaton Sandu Tudor, Arsenie Papacioc, 
Cleopa Ilie. Fiecare din ei îşi are contribuţia la devenirea 
rostului său bisericesc. La mănăstirea Prislop este luat sub 
oblăduirea sa de către Arsenie Boca, la sugestia căruia, spun 
unele documente din arhivele securităţii, Leonida Plămădeală 
se călugăreşte. Pentru complicitate cu un condamnat fugar, par 
să confirme alte documente, Arsenie Boca a fost trimis puţin 
mai târziu la Canal. Naş la tunderea sa în călugărie i-a fost 
Agaton Sandu Tudor. Acesta, stareţ la Mănăstirea Crasna din 
Gorj, împreună cu alte nume sonore ale Bisericii şi culturii 
române, au dorit – susţinea în limbajul de lemn al epocii o 
sursă a securităţii – „să înjghebeze o mănăstire cu monahi 
intelectuali pentru a-i pregăti în scopul luptei pentru 
combaterea concepţiei materialiste” sau, în limbajul normal al 
istoricului: „Prezenţa acestora la Crasna era în scopul înfiinţării 
unei mănăstiri de monahi-intelectuali, respectiv a unei 
pepiniere de călugări cu profundă cultură teologică şi 
experienţă duhovnicească”.  

Crasna a fost următorul popas al ierodiaconului Antonie 
Plămădeală. După o scurtă şedere, cu o recomandare scrisă de 
Arsenie Papacioc, pleacă la Mănăstirea Slatina, unde stareţ era 
Cleopa Ilie. „La vremea aceea, mănăstirea Slatina reprezenta 
un reper pentru viaţa monahală a Bisericii Ortodoxe Române”, 
scrie Adrian Nicolae Petcu, aducând în sensul acestei afirmaţii 
argumentele de rigoare. Printre multele ascultări pe care le-a 
avut aici „cea mai importantă… a fost de profesor la şcoala 
monahală de la Slatina”. 
  Momente noi, interesante tocmai sub aspectul implicării 
active a viitorului mitropolit în diverse acţiuni mănăstireşti de 
ordin organizatoric sau spiritual, dar şi sub aspectul supliciilor l-
a care a fost supus şi a perspicacităţii, a dârzeniei morale şi a 
perseverenţei intelectuale de care a dat dovadă în timpul 
recluziuni, sunt scoase în evidenţă printr-o atentă triere şi 
confruntare a documentelor din arhivele BOR, din paginile 
dosarului de anchetă în mai multe volume, dosarul de urmărire 
întocmit de către securitate după ieşirea sa din închisoare, 
dosare de urmărire penală a altor grupuri de deţinuţi politici, în 
care figurează şi numele lui Antonie Plămădeală. Puse faţă în 
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faţă cu memoriile sale, cu mărturisirile din diferite interviuri de 
după 1990, aceste dosare care „nu ştiu tot” şi care, dat fiind 
specificul lor, adesea, chiar prin ceea ce spun ascund multe sau 
dau de înţeles altceva decât ceea ce spun, sunt citite atent de 
cei doi autori, Mihai Plămădeală şi Adrian Nicolae Petcu, într-o 
lectură dublă, una memorialistică şi alta de pură investigaţie 
istorică, cu un efect insolit de complementaritate. La relatările 
martorului din sânul familiei care a trecut c-un ochi atent şi 
prin dosarele securităţii se adaugă cercetarea atentă, 
minuţioasă a diferitelor fonduri arhivistice şi lectura cu o 
maximă prudenţă şi probitate a documentelor, pentru o cât mai 
dreaptă cumpănire a adevărului.  
  Fără nici un semn de hagiografie encomiastică, 
rezultatul, am remarcat deja, e biografia unui om care învaţă 
să fie mare. În dosarele făcute ca să-l înfunde se regăsesc 
pagini de un dramatism cutremurător, ca, de exemplu, fila din 
dosarul penal nr. 905 de la CNSAS citată şi comentată de Mihai 
Plămădeală. Sunt „câteva notiţe olografe prin care „cineva” 
cerea aprobare ca deţinutul Plămădeală Leonida „să poată 
dormi până la ora 18” ori să i se permită să stea în pat, iar 
ultima: „Rugăm a se aproba ca deţinutul Plămădeală Leonida 
să poată sta culcat 3 (trei) ore azi, 20.XII.1954”. Dar ce se 
întâmpla în restul timpului? Deţinuţii trebuiau să „facă paşi”, 
adică să se mişte prin celulă, să meargă, nu cumva să se aşeze 
pe marginea patului!” Sunt pagini ale procurorilor bolşevici mai 
întâi, ale anchetatorilor zeloşi şi, după eliberarea din închisoare, 
ale unor pretinşi prieteni care ar vrea să-l îngroape mai adânc 
în focul acelei gheene comuniste. Sunt şi documente curioase, 
şocante prin meschinăria pe care o deconspiră la vajnicii 
slujitori ai securităţii: „După încarcerarea în penitenciarul din 
Galaţi, la 27 mai 1955, Antonie Plămădeală întocmea o 
declaraţie în care reclama furtul peniţei de aur de 14 k de la 
stiloul său care îi fusese reţinut de Securitate la arestare, prin 
procesul verbal de predare-primire. Antonie Plămădeală 
susţinea că atunci când era transferat de la MAI Galaţi la 
penitenciarul din aceeaşi localitate, subofiţerul care-l însoţea i-
ar fi sustras peniţa în cauză şi i-ar fi distrus procesul verbal 
care atesta existenţa acesteia”. Sunt şi file care, la o lectură 
adecvată împrejurărilor, îl apără, într-un mod specific, prin 
tăinuirea adevărului ori prin mărturisirea la anchetă a unor date 
nesemnificative ca, de exemplu, depoziţiile lui Valeriu Anania 
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care „a reuşit să-i păcălească pe anchetatori, spunându-le 
multe, dar nimic compromiţător pentru cel la care făcea 
referire”.  

Dar dincolo de dosare sunt oamenii, mulţi oameni de 
bună credinţă, care s-au jertfit, precum a fost fratele 
Gheorghe, dar şi fratele care depune azi mărturie, Mihai, cel 
care, fiind încă elev, a dat dovadă de o excepţională 
ingeniozitate şi de o tenacitate exemplară în eforturile sale de 
a-şi revedea fratele fugar, apoi de a-l ajuta atunci când acesta 
a fost prins şi încarcerat la Jilava. O întreagă aventură 
reprezintă drumul făcut la mănăstirea Slatina pentru arderea 
unor hârtii care ar fi putut să-l compromită pe fratele Antonie 
dacă ar fi nimerit pe mâna organelor de anchetă. Nu mai puţin 
palpitante sunt paginile ce evocă găsirea avocatului „credibil”, 
Mircea Manolescu, un evreu, care să-l apere de incriminările 
„legionariste” pe tânărul monah. Sunt oameni care au riscat 
găzduind cu bună ştiinţă un condamnat politic, precum a fost 
familia Dădârlat din Bucureşti sau stareţii mănăstirilor prin care 
a peregrinat el după aceea. Sunt şi „colegii” de puşcărie, mari 
personalităţi ale vieţii politice şi culturale antecomuniste, care îl 
sprijină cu sfaturi utile ori de la care învaţă cu râvnă tot ce se 
poate învăţa. O povaţă a lui Corneliu Coposu a căzut cum nu se 
poate mai bine: „Părinte, dacă-l iei pe nu, să-l ţii pe nu, să-l ţii 
pe nu în braţe până la sfârşit, că nu au ce-ţi face. Ei nu ştiu 
decât ce le-am spus noi”. De la prinţul Nicolae Mavrocordat, 
care îşi făcuse studiile de inginerie în Anglia, deprinde limba 
engleză. „Cum făceam lecţiile? – îşi amintea mai târziu 
mitropolitul Antonie Plămădeală – Pe gamelă – fiecare avea o 
gamelă pe care avea dreptul să o reţină, pe aceea o foloseam 
la toate şi tot în ea primeam terci. Pe spatele gamelei puneam 
o pastă de săpun, că aveam săpun, şi pe pasta aceea de săpun 
suflam DTT. Ne dădeau DTT ca să ne apărăm de păduchi. 
Puneam gamela cu faţa în jos până se usca şi în clipa când se 
usca gamela devenea albă ca o foaie de hârtie şi cu un beţişor 
puteam scrie pe ea ce voiam. Eu am învăţat engleza pe 
gamelă! Profesorul, Mavrocordat, îmi spunea cuvinte şi eu le 
scriam şi după aceea spunea ce înseamnă în româneşte. Îmi 
dicta propoziţii, mă rog, mi-a predat o engleză sistematică, cu 
care am putut după aceea începe studiile în Anglia, adică o 
engleză nu foarte evoluată, dar, oricum, aveam noţiuni de 
engleză şi mai presus de toate ştiam Queen’s English, adică 
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engleza oficială, pentru că el îşi făcuse studiile de inginerie la 
Oxford, ori la Oxford se vorbeşte engleza pură”. Într-adevăr, 
„dosarele nu ştiu tot”. E şi firesc. Ele se făceau (s-au făcut) ca 
să îngroape omul. „Este omul, este problema. Nu-i omul, nu-i 
problema.” – Asta era raţiunea lor de a fi întocmite. De aici şi 
caracterul lor de a fi strâmb ticluite şi strâmt alcătuite. Un lucru 
nu l-au ştiut, cu siguranţă, nici zeloşii fabricanţi de dosare, nici 
impunătoarele volume care s-au vrut (şi uneori au reuşit) să se 
facă adevărate sicrie pentru oameni vii. N-au ştiut ce festă le 
poate juca uneori timpul. Oare nu este un miracol (sau, poate, 
dreptatea lui Dumnezeu) să înveţi engleza pură cu un prinţ în 
închisoare pentru ca numai peste un deceniu şi ceva să te 
foloseşti de ea la Oxford?... (Andrei Ţurcanu, cercetător la 
Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe din Chişinău) - 
Mitropolitul Antonie Plămădeală -   
 
Dosarele nu ştiu tot! Mitropolitul Antonie Plămădeală. 
Date biografice. Partea I. 1948-1956 
 

 

     E o carte despre marele 
ierarh şi om de cultură Antonie 
Plămădeală. Autorii ei, Mihai 
Plămădeală, fratele 
mitropolitului, şi istoricul 
Adrian Nicolae Petcu, se 
opresc cu evocarea şi 
cercetările arhivistice asupra 
unei din cele mai negre 
perioade din biografia înaltului 
prelat originar din Stolnicenii 
Basarabiei – anii 1948-1956. 
     „Este viaţa unui om pe 
parcursul a opt ani de fugă 
continuă de autorităţile 
comuniste”, rezumă  

lapidar Adrian Nicolae Petcu, anii tulburi şi tragici şi pentru 
România, şi pentru sute de mii şi milioane de români prinşi în 
malaxorul maşinii de represiune comunistă. Vol. 1, 2011, 200 p 
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BELETRISTIC� 
 
"Trei ceasuri în iad"   

O fină dar usturătoare critică la adresa regimului 
comunist. Un roman excepțional, receptat de către cititorii 
anilor șaptezeci cu mare interes, fiind interzis și retras din 
librării de către autoritățile comuniste. Astăzi din păcate,nu 
prea mai este cunoscut, ultima sa reeditare datând din anul 
2004 la editura „Media Concept”, Sibiu. 

Citind acest roman, îți dai seama că un autor de o 
asemenea profunzime, nu are cum să se fi coborât într-atât 
încât să pactizeze cu Securitatea. „Compromisuri” se înțelege 
trebuie să fi existat, dar acestea nu pentru un beneficiu 
personal, ci pentru un „rău mai mic”. Numai cine nu l-a 
cunoscut și citit pe vrednicul de amintire Dr. Academician 
Mitropolit Antonie Plămădeală poate susține contrariul. Aici nu a 
avut loc o trădare a Bisericii în favoarea Statului, ci o implicare 
a Statului (atunci comunist) în problemele Bisericii, o 
îmblânzire și o transformare a lui. 

O somitate ca academicianul Antonie Plămădeală nu 
avea ce învăța de la mediocritățile din Securitate, este ca și 
cum ai spune despre Mântuitorul Iisus Hristos că era evreu, că 
era de partea evreilor, când El era Fiul lui Dumnezeu, faptul că 
între evrei și-a desfășurat activitatea, aceasta este cu totul 
altceva. Și în cazul mitropolitului lucrurile se prezintă tot așa. 
Dacă în timpul său regimul care era la putere a fost comunist, 
așa a fost, trebuia să colaboreze cu el pentru împlinirea misiunii 
la care este chemată Biserica. 

Mitropolitul Antonie Plămădeala a realizat atunci, în 
vremurile de restriște pentru Biserică, o „îndumnezeire a 
maidanului”, cum ar zice Constantin Necula. 
 
„Exemplul Faptei” 

Provin dintr-o parte de ţară care nu se mai află azi în 
rotundul alcătuirii statului românesc. M-am născut în 
Basarabia, localitatea Stolniceni, jud. Lăpuşna (azi raionul 
Hânceşti din Republica Moldova), în 17 noiembrie 1926. Acolo 
mi-am petrecut copilăria, alături de ceilalţi cinci fraţi ai mei, şi 
acolo am terminat clasele primare. 

În 1937, răspunzând unui imbold lăuntric şi ascultând şi 
de sfatul părinţilor, m-am înscris la Seminarul teologic „Gavriil 
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Bănulescu Bodoni“, din Chişinău. Întâmplându-se însă ca, în 
1940, Basarabia să fie ocupată de trupele sovietice, cursurile 
Seminarului au fost suspendate, iar eu care nu apucasem să le 
termin (eram în anul III), m-am înscris la Şcoala Pedagogică 
din Chişinău. care mai rămăsese în funcţiune. Am terminat aici 
primul an şi m-am înscris în cel de-al doilea, când Basarabia a 
revenit la sânul patriei-mame şi eu m-am reînscris la Seminarul 
teologic din Chişinău. Dar nici acum n-am avut norocul să-mi 
finalizez studiile dat fiind faptul că, apropiindu-se, în 1944, linia 
frontului de Chişinău, m-am refugiat, cu toată familia la 
Işalniţa, lângă Craiova. M-am înscris, în toamna acelui an, la 
Seminarul „Nifon Mitropolitul‟ din Bucureşti pe care l-am 
absolvit pe un loc fruntaş, în 1945. 

Reflectând la spusa cronicarului că „nu sunt vremurile 
sub om, ci bietul om sub vremi“, îmi dau seama cât de 
zbuciumată a fost perioada copilăriei mele. Dar aşa au fost în 
timpurile acelea pentru toată lumea. 

Din nefericire, nici anii care au urmat n-au fost mai 
prielnici unei vieţi liniştite şi prospere. În toamna aceluiaşi an 
(1945) m-am înscris la Facultatea de Teologie a Universităţii 
din Bucureşti, audiind în paralel şi cursuri la Facultatea de 
Litere şi Filosofie. În ambele instituţii, se aflau la catedră, la 
acea dată, personalităţi de înalt prestigiu ale învăţământului 
universitar românesc. La Teologie voi aminti nume ca cele ale 
lui Teodor M. Popescu, Haralambie Rovenţa, Gala Galaction, 
I.G. Coman, Petre Vintilescu etc. iar dincolo, la Filosofie, voi 
aminti pe Anton Dimitriu, Mircea Florian, G. Călinescu, Tudor 
Vianu şi I. Zamfirescu. 

Am căutat să le cinstesc memoria, să le păstrez şi să le 
valorific moştenirea iar eu să sporesc, pe cât posibil, zestrea 
moral-spirituală şi materială a Mitropoliei Transilvaniei. 
Experienţa administrativă de la Buzău m-a ajutat ca îndată 
după instalare să mă ocup de renovarea reşedinţei 
mitropolitane şi de extinderea acesteia prin construirea unui 
corp nou de clădire, cu sală de consiliu şi expoziţie patrimoniali 
Am renovat şi extins schitul Păltiniş, dar cea mai mare lucrare 
pe care am demarat-o şi pe care mi-a ajutat Dumnezeu să o 
finalizez a fost cea de la Mănăstirea „Brâncoveanu‟ de la 
Sâmbăta de Sus, unde am construit incinta, respectiv corpul de 
clădiri în formă de patrulater din jurul bisericuţei ctitorită de 
Constantin Brâncoveanu şi care se afla în câmpul liber, departe 
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de chiliile călugărilor. În interiorul complexului de clădiri am 
zidit o nouă biserică, mai spaţioasă decât monumentul istoric. 
A urmat apoi construirea „Academiei teologice‟ de la Sâmbăta, 
clădire cu două etaje şi mansardă în care au avut loc deja mai 
multe întruniri cu caracter teologic, duhovnicesc şi cultural. 

Sfinţirea complexului arhitectural de la Sâmbăta s-a 
făcut de către patriarhul ecumenic de Constantinopol, 
Bartolomeu I, de către Prea Fericitul Teoctist, patriarhul 
României şi de către un sobor de ierarhi şi preoţi. 

Despre dificultăţile şi piedicile pe care le-am avut în 
ampla lucrare de la Sâmbăta nu voi mai aminti acuma. Dorind 
doar să spun că tot ce s-a înălţat acolo este spre lauda lui 
Dumnezeu, spre cinstirea memoriei înaintaşilor şi spre 
mântuirea sufletească a credincioşilor. Acolo mi-am pregătit şi 
eu loc de odihnă. 

Cât despre osteneala scrisului, şi spun osteneală pentru 
că a însemnat efectiv o preocupare de zi şi de noapte, în toţi 
anii de când mi-am terminat studiile, această osteneală s-a 
concretizat în peste 40 de volume şi în sute de studii, articole, 
recenzii, cronici, etc. Pe lângă lucrările şi studiile de cuprins 
teologic, ecumenic şi cultural-istoric, am valorificat fonduri de 
arhivă precum cele ale Patriarhiei, Episcopiei Buzăului şi 
Mitropoliei Ardealului. Aş menţiona volumele cu corespondenţa 
patriarhului Miron Cristea (în total 5 volume), iar în curs de 
tipărire se află alte volume cu corespondenţa mitropolitului 
Bucovinei, Visarion Puiu, mort în exil. 

Am readus în actualitate chipul unor mari personalităţi 
ale spiritualităţii istoriei şi culturii neamului, în volume precum: 
„Clerici ortodocşi, ctitori de limbă şi cultură românească”, 
Bucureşti, 1977, „Dascăli de cuget şi simţire Românească”, 
Bucureşti, 1981, „Nume şi fapte din istoria culturii româneşti”, 
Bucureşti, 1983, „Calendar de inimă românească”, Sibiu, 1988, 
„Alte file de calendar de inimă românească”, Sibiu, 1988. 

Am pus în lumină zestrea duhovnicească a Ortodoxiei, în 
volume precum: „Tradiţie şi libertate în spiritualitatea 
ortodoxă, Sibiu, 1983, „Vocaţie şi misiune creştină în vremea 
noastră”, Sibiu, 1984, „Preotul în biserică, în lume şi 
acasă“, Sibiu, 1996. 

Prestaţia omiletică şi Catehetică am concretizat-o în 
volume precum: „Tâlcuiri noi la texte vechi. Predici”, Sibiu, 
1989 şi „Cuvinte la zile mari”, Sibiu 1989. 
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Dar nu este locul potrivit să redau aici o listă bibliografică şi nici 
nu se cade să fac eu lucrul acesta. 

Pe când eram în anul III de studii a trebuit să reiau din 
nou calea pribegiei. Pus sub urmărire, din cauza implicării în 
organizaţii studenţeşti anticomuniste, a trebuit să părăsesc 
Bucureştiul, oprindu-mă tocmai la Baia Mare. Fiind aproape de 
Cluj, m-am înscris, la sfârşitul aceluiaşi an universitar 
(1948/1949) la Institutul Teologic Universitar de acolo, 
prestând examenele din sesiunea de vară şi promovând şi 
examenul de licenţă, cu o teză al cărui titlu era: „Importanţa 
antropologiei careliene pentru o pedagogie creştină”. 
Îndrumătorul tezei mele a fost profesorul de Omiletică, 
Catehetică şi Pedagogie – Nicolae Balca. 

Odată studiile terminate, am reflectat la ceea ce voi face 
în viaţă. Era firesc să merg pe calea slujirii Bisericii. Şi aşa s-a 
şi întâmplat. Dar pe o cale mai deosebiră aş spune şi, în orice 
caz, mai aspră: calea călugăriei. 

N-aş tăinui influenţa care s-a răsfrânt asupra mea, în 
adoptarea unei astfel de decizii, din partea poetului, ziaristului 
şi călugărului Sandu Tudor, de la Mănăstirea Antim, din 
Bucureşti, şi a ieromonahului şi duhovnicului Arsenie Boca, de 
la Mănăstirea Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Sus. Aşa se face 
că în vara lui 1949 am fost hirotonit diacon, de către episcopul 
Andrei Mageru de la Arad, iar în septembrie 1949 am fost 
călugărit la Mănăstirea Prislop, jud. Hunedoara. Atunci am 
primit numele de Antonie, cu care voi răspunde înaintea 
scaunului de judecată, cel din ceruri. 

Dar mi-a fost dat să fiu judecat chiar în anul călugăriei 
mele de către o instanţă lumească şi anume Tribunalul Militar 
din Bucureşti, pentru acuze de „uneltire împotriva siguranţei 
Statului‟, sentinţă standard pentru toţi indezirabilii politici. Am 
primit o condamnare, în contumacie, de 7 ani temniţă grea şi 5 
ani degradare civică. 

Cum la Prislop nu mai puteam rămâne, m-am ascuns o 
vreme în Bucureşti, apoi în schitul Crasna din judeţul Gorj şi în 
Mănăstirea Slatina, judeţul Suceava. Aici am întâlnit un alt 
călugăr cu viaţa îmbunătăţită, întruchipare a duhului fierbinte şi 
a smereniei – ierom. Ilie Cleopa, Am poposit şi la Mănăstirile 
Râşca şi Dragomirna. La ultima, unde am îndeplinit ascultarea 
de a organiza şi pune în ordine arhiva, am descoperit valoroase 
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documente din epoca lui Ştefan cel Mare, şi cea a ctitorului 
mănăstirii, Anastasie Crimca şi unul chiar din secolul al XIV-lea. 

În august 1953 m-am învrednicit în calitate de călugăr la 
Dragomirna să primesc harul hirotoniei în treapta de preot, prin 
punerea mâinilor arhiereului Partenie Ciopron, fost episcop al 
Armatei. Hirotonia a avut loc la mănăstirea Slatina. 

Exact peste un an, în aug. 1954, am fost reperat de 
organele de ordine şi arestat la Iaşi, unde participasem la vizita 
patriarhului Bulgariei. Am stat în penitenciarul din Iaşi, apoi în 
penitenciarul din Bucureşti şi în sfârşit în penitenciarul din 
Jilava. În 1956 am fost graţiat, primind astfel încă o „diplomă 
academică“, pe aceea de deţinut politic. Viaţa mea din acei ani 
plini de suferinţe şi de umilinţe se va reflecta în romanul „Trei 
ceasuri în iad“, pe care l-am publicat în 1970, la Editura 
Eminescu, din Bucureşti. 

Redevenit, cel puţin din punct de vedere juridic, liber, m-
am înscris, în 1956, la cursurile de magisteriu (cum se numea 
doctoratul pe atunci), la Institutul Teologic Universitar din 
Bucureşti. Dar pe cine îi iubeşte Dumnezeu, pe acela îl şi 
încearcă şi iată că din nou m-a încercat şi pe mine. Înainte de 
finalizarea acestor studii am fost exmatriculat pentru 
antecedente politice şi exclus din rândurile preoţilor şi 
monahilor. 

Postura în care am ajuns a fost aceea de şomer şi zilier. 
Abia în 1961 s-au mai limpezit lucrurile şi am primit „buletin de 
identitate‟ pentru Bucureşti, unde îmi era familia şi am şi fost 
angajat, cu greu desigur, la o fabrică de Mase Plastice. Timp de 
10 ani de zile am lucrat, respectiv am ucenicit în acea 
întreprindere, pentru că am pornit foarte de jos, de la îngrijitor, 
la transportator de materiale, la muncitor-ajutător şi în final la 
operator chimist. 

Dacă mă gândesc bine la toţi anii de după război, 
călugăria mea „în civil‟ a fost mai bogată în ascultări şi 
nevoinţe decât dacă aş fi petrecut toţi aceşti ani într-o 
mănăstire. 

„Primăvara de la Praga‟ a adus o înseninare şi în viaţa 
mea. Patriarhul, de pioasă memorie, Justinian Marina mi-a 
mijlocit posibilitatea de a-mi termina cursurile de doctorat şi m-
a readus în viaţa bisericească, numindu-mă, la cerere, 
secretar-şef la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti. Tot 
patriarhul Justinian mi-a înlesnit posibilitatea de a pleca în 
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1968, cu o bursă de studii la „Heythrop College‟, institut catolic 
de rang universitar, de lângă Oxford. Aici am redactat teza de 
doctorat cu titlul „Biserica slujitoare în gândirea occidentală, din 
punct de vedere ortodox“ pe care am susţinut-o în 1970, 
primind calificativul „magna cum laudae”. Înainte de susţinerea 
tezei şi acordarea titlului de doctor a trebuit să susţin alte două 
lucrări, spre a putea fi evaluat nivelul meu de pregătire, în 
vederea admiterii la susţinerea examenului final de doctorat. 

Pe parcursul şederii mele în Anglia, am participat la 
multe întruniri ecumenice, simpozioane şi conferinţe, dar nu 
numai în Anglia ci şi în alte ţări precum Belgia, Franţa, Spania. 
De asemenea am avut prilejul să cunosc tradiţiile vieţii 
monastice din apusul Europei şi să împărtăşesc şi monahilor 
catolici tradiţiile monahismului răsăritean. Aceste întâlniri cu 
oameni şi tradiţii de viaţă creştină mi-au folosit şi pentru a 
concretiza un plan pe care mi-l făcusem, anume, de a scrie o 
carte despre tradiţia monastică din Biserica răsăriteană. Acest 
plan s-a concretizat, ceva mai târziu, prin volumul „Tradiţie şi 
libertate în spiritualitatea ortodoxă‟, care a apărut la Sibiu, în 
1983, având 410 pagini. 

După doi ani de şedere în Anglia, având deja teza de 
doctorat susţinută acolo, sub îndrumarea prof. Robert Murray, 
patriarhul Justinian m-a rechemat în ţară, având intenţia să mă 
propună Sf. Sinod pentru funcţia de episcop-vicar patriarhal. 
Acest eveniment al promovării mele ca ierarh a avut loc în 
şedinţa Sf. Sinod din 25 noiembrie 1970. În decembrie am fost 
hirotonit arhiereu de către patriarhul Justinian şi de către 
mitropolitul Tit Simedrea şi episcopul vicar patriarhal Antim 
Nica, deşi s-au făcut încercări, din partea autorităţilor politice 
de a se împiedica promovarea mea, datorită antecedentelor de 
care am vorbit. 

Pot să spun că a început o noua etapă a vieţii mele, când 
mă puteam dărui slujirii Bisericii lui Hristos şi să-mi împlinesc 
menirea, care credeam eu că mi-a fost hărăzită. Desigur că nu 
a fost nici pe mai departe uşor, pentru că trăiam, precum ştim 
cu toţii, într-un regim politic restrictiv, mai ales pentru Biserică. 
Responsabilitatea care mi s-a încredinţat de către patriarhul 
Justinian a fost cea a Relaţiilor externe ale Bisericii, ca şi cea a 
Comisiei de pictura bisericească. După un an, respectiv din 
septembrie 1971, am fost numit şi rector al Institutului 
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Teologic Universitar din Bucureşti, funcţie pe care am 
îndeplinit-o timp de doi ani. Eram şi secretarul Sfântului Sinod. 

În 1972 am susţinut şi în cadrul Institutului Teologic din 
Bucureşti al doilea examen de doctorat, după cel din Anglia, cu 
teza lucrată în Anglia şi care avea titlul: „Biserica slujitoare în 
Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi în Teologia contemporană“. 
Conducătorul meu de doctorat la Bucureşti a fost părintele 
Dumitru Stăniloae. 

În funcţia de conducător al Sectorului relaţiilor externe 
bisericeşti am reprezentat Biserica Ortodoxă Română la multe 
întruniri cu caracter ecumenic. Astfel, am participat la adunările 
generale (a V-a, a VI-a, a VII-a) ale Conferinţei Bisericilor 
europene. Făcând parte din comitetul de conducere a acestei 
Conferinţe (la a VII-a Adunare generală din Creta, 1979, am 
fost ales între preşedinţii organizaţiei). Începând cu 1971 am 
făcut parte din Comisia inter-ortodoxă pentru pregătirea 
Sfântului şi Marelui Sinod al Ortodoxiei. În 1972 am condus o 
delegaţie a B.O.R. în vizită la papa Paul al VI-lea, la Roma. Din 
1975 am luat parte la toate întrunirile importante ale Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor, fiind ales şi aici în Comitetul central şi 
în Comitelui financiar ale acestui organism ecumenic. Cât 
priveşte domeniul relaţiilor Bisericii noastre cu Bisericile 
ortodoxe surori şi cu alte Biserici şi confesiuni, am făcut parte 
din delegaţiile patriarhale care au vizitat ţări precum Germania, 
Austria, Suedia, Belgia, S.U.A., Israel, Turcia, Grecia, Cipru, 
Kenya, Cuba, India, Norvegia, Danemarca, Franţa, Polonia, 
Ungaria etc. În calitate de rector al Institutului Teologic 
Universitar din Bucureşti am participat la mai multe întruniri şi 
conferinţe ale facultăţilor de Teologie din diferite ţări. precum 
Spania şi Grecia. 

Este practic greu de a menţiona toate activităţile şi 
responsabilităţile cărora a trebuit a le face faţă în calitatea de 
conducător al Sectorului Relaţiilor Externe bisericeşti. Am oferit 
doar câteva exemple spre a răspunde parţial la acea posibilă 
întrebare, pe care o repet: „De ce?, Pentru ce?‟ mi s-a acordat 
premiul Asociaţiei Române pentru Patrimoniu. 
Desigur că toate cele menţionate au presupus eforturi şi multe 
griji. Apoi nu trebuie înţelese aceste responsabilităţi şi realizări 
neapărat ca merite personale ale subsemnatului ci ca mărturii 
ale activităţii şi prezenţei Bisericii noastre în contextul lumii 
contemporane. 
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În 1979 am fost ales ca episcop al Episcopiei Buzăului. 
Am păstorit aici până în 1982, când am ajuns mitropolit al 
Ardealului. 

Activitatea mea la Buzău survenea după cutremurul din 
1977, care a avut epicentrul în zona Vrancea. Distrugerile 
cauzate bisericilor şi reşedinţei episcopiile au fost enorme. 
Principala mea preocupare a fost înlăturarea consecinţelor 
cutremurului. Practic, am început o vastă lucrare de refacere şi 
renovare a tuturor bisericilor şi a reşedinţei şi catedralei 
episcopale. 

În 1982 am venit la Sibiu, fiind ales Mitropolit al 
Ardealului. Aş putea spune că aici şi acum mi-a fost dată şansa 
a mă dărui trup şi suflet misiunii şi vocaţiei cu care m-a 
înzestrat Dumnezeu. Am devenit succesorul unor mari 
personalităţi ale vieţii bisericeşti transilvănene, precum 
mitropoliţii Andrei Şaguna, Miron Romanul, Nicolae Bălan, 
Nicolae Colan şi Nicolae Mladin. 

Mulţi cunosc roadele ostenelilor mele şi le-au şi apreciat, 
acordându-mi unele titluri academice precum cel de Doctor 
Honoris Causa. Am primit astfel de titluri de la Facultatea de 
Teologie din Presow – Cehoslovacia, de la Universitatea din 
Oradea şi de la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu. 
Dacă am fost pus şi acum în situaţia de a vorbi totuşi despre 
mine, n-am făcut altceva decât să răspund provocării 
Dumneavoastră. Mi-aţi adresat întrebări ca acestea: Ce am 
făcut? Care a fost motivaţia? În ce condiţii am lucrat? De la 
cine am luat povaţă? etc. 

Răspunsurile date s-ar dori, dacă-mi este îngăduit, să fie 
un imbold mai ales pentru cei tineri ca să nu se lase copleşiţi de 
greutăţi, care pot surveni în viaţa oamenilor, aşa cum s-a 
întâmplat în propria mea viaţă. Apoi aş dori să fie înţelese, tot 
de către tineri, ca un îndemn pe care ni l-a adresat tuturor 
Sfântul Apostol Pavel zicând: „Răscumpăraţi vremea căci zilele 
rele sunt.‟ 

Viaţa trebuie privită cu încredere, cu curaj dar şi cu 
responsabilitate. 

Credinţa, speranţa şi dragostea trebuie să primeze în tot 
ceea ce întreprindem. Fără ajutorul şi purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu nu putem realiza nimic important în viaţă. 
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Alt gând pe care aş dori să-l exprim ar fi acela că trebuie să 
avem mereu conştiinţa că suntem datori mereu altora cu 
povaţa, cu îndemnul, cu exemplul şi cu slujirea. 
Primesc Premiul de excelenţă pe care mi l-aţi acordat ca pe un 
semn de cinstire adus Bisericii şi credincioşilor ei, cărora mi-am 
închinat, cu bucurie, toată viaţa mea. Fie ca bunul Dumnezeu 
să ne hărăzească tuturor sănătate şi speranţă de mântuire. 
 
Semnul meu rămâne „Academia de la Sâmbăta‟. 

Rolul Academiei de la Sâmbăta de Sus este cel de 
culturalizare a neamului românesc. Ea este făcută absolut 
independent faţă de alte academii din lume. Am gândit-o să fie 
pentru poporul român, în primul rând, un mijloc de repunere în 
prim-plan a valorilor creştine. Dar am gândit-o la început ca pe 
un loc de organizare de conferinţe şi ceva mai mult: să fac un 
loc de vacanţă pentru preotesele şi preoţii de la noi. Aşadar, la 
început, am gândit-o ca pe o Academie limitată la nevoia de 
Episcopie şi la nevoia Mănăstirii Brâncoveanu. Nu i-am dat 
importanţa pe care se pare că o va lua sau pe care şi-a 
dobândit-o într-un an de zile. Însă am gândit-o ca pe o casă 
care să fie locuită de cei care vor să participe la congrese, la 
orice fel de întâlniri şi a ieşit mult mai mare şi mai importantă. 
Pe mine mă interesează un singur lucru şi anume ca poporul 
român să beneficieze de această Academie. Dacă ea îşi ia în 
timp şi alte roluri, asta o priveşte şi mă bucură. 

Dar iniţial am gândit-o ca pe ceva necesar, aici în 
Transilvania. La „Academia de la Sâmbăta“ se pot organiza însă 
conferinţe destul de mari, de până la 150 de invitaţi. Întâlniri 
din care să învăţăm şi noi şi să-şi folosească conferenţiarii; dar 
în special am făcut-o acolo, în acel loc (cu o natură mirifică) 
pentru ca să le oferim un loc plăcut. Ştiţi cum este aşezată. La 
poalele Munţilor Făgăraş, foarte aproape de Mănăstire. Dar 
viaţa monahală să rămână în mănăstire. Sala de conferinţe – în 
afară! şi tocmai pentru aceasta, în ultima vreme, m-am gândit 
să-i fac în spate şi o trapeză, cu bucătărie, sală de mese şi aşa 
mai departe, pentru ca să capete mai multă individualitate şi 
mai multă specificitate. Am început lucrările şi sper ca vara 
viitoare să fie gata. Pentru că în felul acesta îi dau raţiunea de 
a fi singură, dar nu independentă, cât este Mănăstirea. Stareţul 
va fi stareţ şi acolo. Nu mă amestec în programele 
conferinţelor. Totul e să fie organizat şi să-mi garanteze 
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cuminţenia conferenţiarilor. Dar tematica îi priveşte pe dânşii. 
Eu mă voi bucura că vor participa la conferinţe cât mai mulţi, 
care-şi vor găsi acolo liniştea de care au nevoie şi aş dori ca 
tematica să aibă legătură şi cu doctrina creştină. De aceea mă 
voi bucura că am terminat-o în 1993, când, încă, moneda avea 
o oarecare stabilitate. Dar de atunci încoace, s-a deteriorat aşa 
încât aş zice că m-a costat mai mult decât mănăstirea. Şi revin. 
Şi spun că am creat un loc anume, acolo lângă mănăstire, în 
care conferenţiarii îşi spun părerile, dar nu vor uita că sunt într-
o mănăstire. Eu am vrut să se ştie acest lucru. 

Şi am mai vrut şi să se studieze, să fie loc de învăţătură. 
Am adus multe cărţi de valoare: 100 de volume din secolul al 
XV-lea, peste 100 din secolul al XVI şi mult peste 100 din 
secolul al XVII-lea. Intenţionez să dau toată biblioteca mea la 
Mănăstirea de la Sâmbăta. Mai am încă două camere de cărţi 
de valoare şi, pe lângă ele, încă atâtea obiecte care merită să 
fie expuse în cele două săli mari cât întinderea mănăstirii. Mă 
mândresc cu această bibliotecă. Cele mai valoroase lucruri pe 
care le am în muzeu sunt cărţile. Şi încă vreau să mai expun 
ceva. Am câteva sute de scrisori ale oamenilor mari: scriitori, 
politicieni, le-am extras acum şi continui să le expun tot în 
bibliotecă, în dulapuri mici (încă 50 de dulapuri) în care să se 
afle aceste scrisori de mare valoare. Aşa s-au strâns scrisorile 
de la Nichifor Crainic, Tudor Arghezi, Dimitrie Bolintineanu, de 
la unii oameni de cultură. Vreau să le expun la muzeul 
Mănăstirii de la Sâmbăta mai ales pentru educarea tineretului, 
care va veni, le va vedea şi cine ştie… Poate şi dintre dânşii vor 
fi unii care vor avea asemenea scrisori, ce se vor aduna în 
timp. Sunt foarte importante, mai ales pentru tinerii care vor să 
ia model, cum să facă şi ei ceva ca să rămână în muzeu. Şi 
sunt foarte bucuros că am fost înţeles de cei de la mănăstire. 
Am ales şi textele care vor fi expuse. Şi poate acest muzeu va 
deveni în timp cel mai important muzeu pus la dispoziţia 
şcolilor, ei vor găsi aici modele. Între altele, am acolo 
corespondenţă de-a lui Arghezi. Nu cu el, ci corespondenţa lui 
personală. Deşi l-am cunoscut, nu am purtat corespondenţă. 
Mi-aduc aminte:… eram încă student şi am fost la el acasă, a 
fost o întâlnire emoţionantă pentru mine. Parcă-l văd şi acum… 
Dar scrisorile lui şi ale celorlalţi vor deveni buni sfătuitori ai 
tinerilor care vor vizita muzeul. Pentru că, întotdeauna, modelul 
îl face pe cel ce-l vede să dorească ceva, să realizeze şi el ceva. 
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Iar aceste modele le am eu acolo, la Mănăstirea Sâmbăta. Pe 
lângă cărţi am expus din tinereţile mele şi covoare de familie, 
icoane pe sticlă, foarte multe adunate în timp de douăzeci de 
ani, altele de la Bucureşti şi descopăr că nu mai am loc. 

Îmi aduc aminte, când eram eu tânăr şi vizitam 
asemenea muzee, unde se vorbea despre scriitori mari, parcă 
aş fi dorit să fiu şi eu ca ei. Deocamdată, eu mă căznesc să pun 
la dispoziţia lor ceea ce aş fi dorit în tinereţea mea: Să văd. Şi 
cred că muzeul va atrage mulţi vizitatori şi printre ei să se afle 
şi aceia care creează lucruri ce trebuie să rămână. Sper că am 
reuşit! Nu ştiu cum să vă spun, dar deocamdată lumea asta îmi 
apare ca un „ceva‟ care se pune peste o altă lume… Lume, în 
care cuvântul scris are alt rol; chiar şi maşinăriile care prind 
cuvântul scris s-au schimbat. Mi-aduc aminte cum scriam eu. 
Nopţile. Cum am scris cele 40 de volume. Eu însumi, uneori 
fără maşina de scris. Totuşi… le-am creat. Mă întreabă unii 
dacă folosesc calculatorul. Nu! Nu numai, aşa cum am spus, 
că-mi place să scriu prima idee pe o foaie albă, ci şi din cauză 
că acest calculator este… ceva care vine peste mine! şi nu m-
am putut obişnui cu el. Şi nici nu urmăresc să mă obişnuiesc, 
dar cei cu care lucrez eu au început să-l folosească aşa încât… 
dacă nu eu, ei se vor obişnui cu el şi eu prin ei, voi putea să mă 
manifest cât îmi va da Dumnezeu vreme. 

Mi-am mai reamintit acum, spunând acestea, despre 
definiţia teologiei: „Omul este o fiinţă religioasă”… Ce rol au în 
viaţa omului, filozofia, celelalte ştiinţe…? Toate sunt ştiinţe 
potrivite şi la nivelul omului. Absolut. Omul e religios, dar 
pentru asta nu înseamnă că-şi limitează activitatea lui la 
religie. Pentru că omul religios cu adevărat, omul deştept cu 
adevărat, găseşte religia în toate. Nimic nu este în afara 
religiei. De aceea, nu sunt împotriva ştiinţelor, a filozofiei în 
special şi nici ele nu au ce reproşa teologiei. În ceea ce 
priveşte… o nouă întâlnire, un alt dialog…. alte povăţuiri…. Dacă 
vom mai putea! Vine un sfârşit pentru toţi. Să fie cât mai 
îndepărtat!? Dar eu zic altceva: Să fie când vrea Dumnezeu. 
Asta îmi dă un fel de înseninare în faţa lumii de acum. 

CUGET�RI CREȘTINE 

• De uitat, nu putem chiar dacă am vrea! Uitarea sau  
memoria nu stau în puterea voinţei noastre. Acestea sunt 
însuşiri ale intelectului omenesc care lucrează independent de 
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noi, încât a spune că uităm, putem spune teoretic, dar, în fond, 
nu uităm. Dar a te răzbuna pe răul din trecut, aceasta deja 
depinde de voinţa noastră. 

• Fără Dumnezeu am fi apariţii ciudate şi dispariţii stupide. 
• De ce în închisori se află mai mulţi bărbaţi decât femei?  

Pentru că în Biserică sunt mai multe femei decât bărbaţi. 
• A fi om al vremii tale înseamnă şi a îndrepta relele vremii  

tale, nu a te adapta la ele sau a le promova. 
• Chiar dacă preotul este înzestrat cu toate calităţile unui  

liturghisitor desăvârşit şi ale unui îndrumător cu tact pastoral 
admirabil, fără predică misiunea lui va fi neroditoare, 
incompletă. Sfântul Ioan Gură de Aur atrage atenţia că nu este 
greu să-i administrezi cuiva Sfintele Taine, după ce a fost 
instruit şi a devenit credincios, problema este „să înveţi şi să 
converteşti pe cel necredincios” 
 

Dreptatea 
 
Dreptatea este un principiu moral și juridic, 
Care cere să i se dea fiecăruia ce i se cuvine, 
Să i se respecte drepturile, cu un cântar unic, 
Dreptatea e unică, deși unora nu le convine, 
 
Dreptatea e o valoare politică fundamentală, 
Conceptul de dreptate are multe semnificații: 
Respectarea legii juridice, atitudine informală, 
Respectarea unei promisiuni și a unei tradiții, 
 
Dreptatea e deasupra noastră, una pentru toți, 
Ea trebuie să fie puternică, iar puterea, dreaptă. 
De dreptate e nevoie, nu de „murdare‟ carități, 
Poporul meu prinde-te odată în votare deșteaptă! 
 
Ceea ce este drept nu poate face rău nimănui. 
Voi, credeți că aveți dreptate în toate,.. mereu? 
Ceea ce e nedrept aduce prea mult rău orișicui. 
Să facem ce-i drept, rugându-ne la Dumnezeu! 
 
    Mircea Iordache 
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I.- MITROPOLITUL BARTOLOMEU ANANIA 
1921–2011 

 

 

     Bartolomeu Anania, pe 
numele de mirean Valeriu 
Anania (n. 18martie 1921, co
muna Glăvile, județul Vâlcea - 
d. 31 ianuarie 2011, Cluj-
Napoca), a fost un scriitor și 
cleric ortodox român. 
Din 1993 și până la moarte a 
fost arhiepiscop al 
Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului și Clujului (până 
în 2005 în cadrul Mitropoliei 
Ardealului).. 

  În anul 2006 a devenit primul mitropolit al Mitropoliei 
Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului. În anul 2007 a fost 
principalul contracandidat al lui Daniel Ciobotea la alegerea 
noului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. 
 
Extras din: "Fericiți cei Prigoniți" 
 
Părintele Anania - predicator la ”universitatea Aiud” 

  
      Folosirea alfabetului Morse a fost una din formele de luptă 
și rezistență împotriva îndobitocirii și anulării noastre sufletești, 
așa cum doreau vrăjmașii. 
       La un Sfânt Nicolae, părintele Anania a fost solicitat să 
vorbească prin Morse despre importanța sărbătorii. Multe luni, 
în fiecare duminică, părintele Anania a trebuit să predice 
deținuților din Aiud prin bătăile în țevile de calorifer. Până când 
a fost prins și izolat la ”neagra” sau ”alba”...(Pr. Constantin 
Voicescu - Un duhovnic al cetăţii. Editura Bizantină, Bucureşti, 
2002, p. 98)  
 
”Să vă întrețineți cu el pe linia culturii, a moralei, a vieții 
călugărești!” 
 

De câte ori auzea [Maica Olga Gologan] despre un 
duhovnic bun, îl invita la Bistrița. Astfel au trecut pe la Bistrița 
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mulți oameni din elita duhovnicească a timpului. A venit 
părintele Arsenie Boca prin 1942. A stat o perioadă, ne-a 
spovedit, ne-a vorbit și ne-a explicat multe învățături ale 
Sfinților Părinți. [...] Au mai trecut pe la noi părinții Arsenie 
Papacioc și Constantin Galeriu de la care ne-am folosit mult, iar 
în anul 1946 a fost o „echipă” de la București care practica 
rugăciunea inimii: Sandu Tudor, părintele Ghiuș, părintele 
Sofian, părintele Felix. [...] Printre invitați a fost și Mitropolitul 
Bartolomeu Anania, pe atunci încă elev în ultimul an de 
seminar, la București. 
 

 

      A venit într-o vacanță de 
Crăciun de la Mânăstirea 
Polovragi, unde, probabil, s-a 
călugărit. Mama Olga a stat 
mult de vorbă cu el, a văzut 
ce capacitate intelectuală 
avea, a aflat că este și poet. 
     Ne-a chemat pe unele din 
clasa a opta de liceu și ne-a 
spus: fetele mamei, a venit la 
noi un călugăraș care este o 
valoare intelectuală. 

Să stați de vorbă cu el, căci o să vă folosiți mult! Pe 
lângă cultura primită în școală, a citit mult, a asimilat mult, 
este și poet și om religios, vă răspunde cu înțelepciune la toate 
întrebările. Să vă întrețineți cu el pe linia culturii, a moralei, a 
vieții călugărești. 

A stat câteva zile și ne-am simțit într-o atmosferă înaltă 
și plină de bucurie duhovnicească. Îl întrebam de unde știe atât 
de multe lucruri, că doar e de seama noastră, și cu aceeași 
școală. Ne-a răspuns că a citit foarte mult, că pe la vârsta de 
nouă ani îl citea pe Goethe, stând cu vacile pe câmp. Ne-a 
impresionat și ne-am împrietenit. A venit și în vacanța de Paști, 
nu era hotărât ce să facă după terminarea Școlii medii. Noi ne 
pregăteam să mergem la facultate. Mama Olga i-a propus să 
meargă cu noi făgăduindu-i să-l ajute la plata taxelor. Așa am 
devenit și colegi de facultate, am început la Sibiu, căci 
Universitatea din Cluj era ocupată de maghiari, în timpul celui 
de-al doilea război mondial, în urma dictatului de la Viena. 
Părintele Anania s-a înscris la Medicină. A fost tot timpul 
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premiant, luând examenele cu nota 10. În vacanțe venea tot la 
Bistrița. Mama Olga i-a cerut să scrie niște piese de teatru, 
pentru copii la început, apoi și pentru adulți. A scris Păhărelul 
cu nectar, Fulgi de păpădie, Hoțul de mărgăritare, după 
parabola Domnului Iisus, Fiul Risipitor. A mai scris scenete 
ocazionale, patriotice și religioase, și tot la cererea Mamei Olga 
a compus o poezie, Mănăstire, ca să fie imnul Bistriței. Redau 
din el ce-mi amintesc: 

Din clopote, clocot îți clatină calea 
Și dangăt în dungă, adânc duce cânt; 

De vajnicul vaier se vaietă valea 
Văzduhul vuiește pe valuri de vânt. 

Mănăstire, mănăstire, 
Caier alb de fir subțire 

Răsucit în amintire. 
Tot așa te văd și-acum 

Nufăr alb crescut în scrum 
Într-un căpătâi de drum 
Mănăstire, mănăstire! 
Ai avut de sus menire 
Să fii leagăn de iubire; 
Mănăstire, mănăstire! 
Peste graiul meu sărac 
Sufletelor, dulce leac, 

Să le fii din veac în veac! 
Poezia a fost pusă pe note de un profesor de la 

Conservator. Tot la Bistrița a scris și dramele de mare valoare 
literară, Meșterul Manole și Miorița. (Monahia Florentina Bârdan 
- Mama Olga, Editura Doxologia, Iași, 2013, pp. 14-16) 
 

CUGET�RI CREȘTINE 
 

• "Liturghia este Împărăția lui Dumnezeu deja venită pe  
pământ. Binecuvântând împărăția, preotul binecuvântează 
liturghia care urmează să se desfășoare. " 

• "Adevărata sensibilitate are o forță a ei, nedefinită și  
necuprinsă. Un om sensibil se poate simți neînțeles, singur, 
părăsit, dar niciodată învins. 
Atunci când simte că nu mai poate, când simte că singurătatea 
îl doboară, forța sensibilității naște grăunțele unei opere, de 
cele mai multe ori mărețe. Odată născut acest grăunte, îl face 



404                                           CUGETĂRI CREȘTINE 

 
 

pe omul sensibil să renască, poate chiar ca Pasărea Phoenix, 
din propria cenușă." 

•  "Dorul nu trebuie confundat cu dorința, care este vecină  
cu pofta și chiar cu tentația." 

• "Când te găsești în fundul prăpastiei să nu disperi, iar  
dacă ai ajuns în vârful muntelui să nu amețești. Și să știți că 
această a doua primejdie, este mai mare decât cea dintâi. 
Pentru că, în fundul prăpastiei apelezi la rugăciune ca izvor de 
putere. Când ai ajuns în vârful muntelui, uiți de ea." 

• "Copii de astăzi nu mai sunt învățați de mamele lor, să  
spună la sfârșitul mesei  „sărut mâna mamă”." 

• "Recunoștința nu este o virtute ci este o bună  
deprindere, face parte din codul manierelor elegante, că știi să 
te porți." 

• "Presiunile sunt făcute de vicioși, de suprasaturați, de cei  
care nu mai cunosc alt idol decât trupul și plăcerile lui. 
Problema gravă este, că prin aceasta se legiferează egalitatea 
dintre bine și rău. Faptul că homosexualitatea poate să fie o 
alternativă la familie. Până la urmă este un atentat la familia 
însăși, la această instituție fundamentală a oricărei societăți." 

•  "Dorul este un sentiment. Poate cel mai frumos  
sentiment care poate să îl aibă cineva. Dacă cel mai frumos 
sentiment și dumnezeiesc este iubirea, iubirea presupune 
neapărat sentimental dorului." 

• "Nu este important că pleci, important e să te întorci. Să  
nu mori rătăcind prin străinătăți, fără să îți aduci aminte că ai 
un părinte care te așteaptă cu brațele deschise." 

• "În ‹Cred Doamne ajută necredinței mele>, pe de o  
parte este expresia credinței iar pe de altă parte expresia 
corectă a conștiinței, prin urmare credința ta de om, nu este 
niciodată suficientă ca să umple măsura de sus." 

• "Dragii mei tineri, voi sunteți în floarea vârstei, trăiți-vă  
tinerețea! E a voastră! Și trebuie s-o trăiți înainte de a fi prea 
târziu, dar în limitele decenței și ale bunei cuviințe. Nu vă 
imaginați cât este de plăcut să-ți trăiești tinerețea fără ca mai 
târziu să-ți fie rușine sau să-ți pară rău de faptele pe care le-ai 
făcut." 

• "Pomul se cunoaşte după roade şi omul după fapte. Nu  
este un merit să trăieşti mult, cel mult dacă ai ambiţia să te 
înscrii cumva în seria recordurilor. Important este să trăieşti cu 
folos" 
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J.- ARHIMANDRITUL ARSENIE PAPACIOC 
1914-2011 

 

 

Arsenie Papacioc (n. 13 
august 1914, 
satul Misleanu, comuna 
Perieți, județul Ialomița; d. 19 
iulie 2011, Techirghiol) a fost un 
duhovnic ortodox român. Din 
anul 1976, a fost 
duhovnicul Mănăstirii Sfânta 
Maria din Techirghiol. Părintele 
Papacioc a trecut prin pușcăriile 
comuniste unde a pătimit alături 
de Părintele Iustin Pârvu, Ioan 
Ianolide, Valeriu 
Gafencu, Nichifor 
Crainic, Mircea Vulcănescu și 
alții. A fost arestat și condamnat 
sub regimul mareșalului Ion 
Antonescu, în 1941, pentru 
participare la rebeliunea 
legionară și apartenența 
la Mișcarea Legionară.  

S-a călugărit în 1946, după eliberare și s-a nevoit la Mănăstirea 
Antim din București până în 1949. Între 1949-1950 a fost sculptor 
la Institutul Biblic, iar în anul 1951 a devenit preot la Seminarul 
Monahal de la Mănăstirea Neamț. Între 1952-1958 a fost preot 
la Mănăstirea Slatina. În vara anului 1958 a fost arestat din nou, 
pentru că făcea parte din grupul „Rugul Aprins”. Condamnat la 20 
de ani de muncă silnică, a fost grațiat în 1964 de la închisoarea 
Aiud.  
 
Extras din: "Fericiți cei Prigoniți" 
 
Ieromonahul Arsenie - Micul cel Mare 
  

Ieromonahul Arsenie: mărunt, slab, ager şi viu, mare 
duhovnic, om fără compromisuri. Micul cel mare. S-a călugărit 
din vocaţie. Suflet şi trup feciorelnic, caracter integru. Energie 
necurmată şi imensă putere de iubire. Om de luptă şi sacrificiu. 
Conştiinţă şi capacitate misionară. A făcut prozeliţi înainte şi 
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după ce a depus votul monahal. S-a zbătut să impună 
adevărata conştiinţă creştinilor şi a reuşit. Luptător încercat, el 
spunea: Noi înfruntăm pe atei la ei acasă. Este un far al lui 
Hristos... - Ioan Ianolide - Întoarcerea la Hristos. 
 
Arsenie Papacioc –  
un om paradisiac, un monah desăvârșit 
 

În vara anului 1942 am fost transferat la penitenciarul 
Vaslui împreună cu alți tineri. Aici nu aveam regim de celulă, 
clădirea fusese proiectată pentru o școală normală, care 
desființându-se a fost transformată în închisoare de către Carol 
al II-lea în 1938. Dormitoarele  erau fostele săli de clasă, cu 
paturi suprapuse de lemn, unde încăpeau 25-30 de persoane. 
Aici se și lucra. Peste drum de închisoare se afla așa-zisa Vale a 
Vasluețului. În această vale deschisesem noi un șantier pentru 
fabricarea cărămizilor, ce trebuiau folosite la ridicarea unui 
gard în jurul închisorii, care să-l înlocuiască pe cel de sârmă 
ghimpată. [...] 

Pe acest șantier ne petreceam toată ziua frământând 
pământul și discutând, apoi turnând în tipare cărămizi. Aici l-
am cunoscut pe luminatul macedonean Anghel Papacioc, astăzi 
duhovnicul mănăstirii de maici de la Techirghiol, sub numele de 
monah Arsenie Papacioc. Începutul a fost așa: 
 

 

     Într-o zi, în timp ce dânsul 
vorbea unor tineri, m-am 
apropiat și eu de el. La un 
moment dat a spus ceva care 
m-a determinat să intervin cu 
cuvintele de întărire: Și Nae 
Ionescu susținea același lucru. 
Acesta a fost începutul 
apropierii mele de Anghel 
Papacioc, căruia-i datorez o 
mulțime de lucruri privind  

experiența sufletească și căruia-i mulțumesc și acum pentru 
răbdarea și înțelegerea față de slăbiciunile mele. 
  Am cunoscut zeci de preoți și de oameni de duh, dar 
despre nici unul nu pot spune ca despre dânsul: A fost și este 
un iluminat. Dânsul rămâne un munte de înțelepciune, răbdare, 
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bunătate, puritatea gândului și a intenției, clarviziunii și 
smereniei, un adevărat model. 
Când vorbea de sine vorbea cu lacrimi în ochi ca să nu cadă în 
capcana mândriei și-a laudei de sine. Un om paradisiac, un 
monah desăvârșit. 

Vasluiul a fost o mare școală de educație, de unitate și 
entuziasm, mai ales datorită prezenței aici a bădiei Anghel 
Papacioc. (George Popescu - Sub sabia Cavalerilor 
Apocalipsului, Editura Majadahonda, București, 1997, pp. 9-10) 
 

CUGET�RI CREȘTINE 
 

• Eu recomand o stare de veselie interioară, lăuntrică, din  
inimă, o stare ce înseamnă rugăciune neîncetată. O stare de 
veselie adevărată, degajată de problemele vieţii, de problemele 
cărărilor vieţii, ale unuia şi ale altuia. O stare de veselie, cu 
orice chip. Dacă-i întristare, se clocesc ouăle diavolului. 

• Nici inteligenţa, nici educaţia, nu au nicio valoare daca  
nu sunt în slujba dragostei şi a iubirii. 

• Sfatul cel mai important: iubeşte, iubeşte, iubeşte cu tot  
sufletul şi... iartă. 

• Niciun creştin nu este scutit, sub niciun chip, de crucea  
sa, pentru că e un dar de la Dumnezeu suferinţa. 

• Orice clipă poate să fie un timp şi orice suspin poate să  
fie o rugăciune. 

• Cu dracul nu se stă de vorbă. Spune "Doamne, iartă-mă,  
Doamne Iisuse Hristoase", asta e poziţia când eşti atacat. 

• Cine se roagă numai când se roagă, acela de fapt nu se  
roagă. 

• Vă spun acuma, ca un duhovnic: Nu se supără  
Dumnezeu pe greşelile noastre atât de mult pe cât se supără 
dacă suntem nepăsători. 

• Să ştim să murim şi să înviem în fiecare zi... 
• Dacă suporţi crucea cu drag, nu silit, e simptomul unei  

autentice smerenii, deci este Duhul Sfânt în tine. 
• Cine este acela care nu are nimic de cerut lui  

Dumnezeu? 
• Aşa să fie un tânăr: un mare erou pentru Hristos. 
• Nu a zice, ci a mişca înseamnă a ajunge! Te-ai oprit, s-a  

oprit şi harul. 
• Un neam, ca şi o instituţie, trăieşte prin cei care ţâşnesc! 
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• Nimic nu este pierdut atât timp cât credinţa este în  
picioare, cât sufletul nu abdică şi capul se ridică din nou. 

• Inima nu are limbă, dar nu tace o clipă. 
• Civilizaţia cucereşte, Biserica sfinţeşte. 
• În oricare dispută, război etc, oamenii se luptă între ei,  

dar de câştigat câştigă diavolul. 
• Dacă scăpăm de draci, ce-o să ne facem fără ei? Ei îmi  

arată diferenţa dintre ce cred că sunt şi ce sunt în realitate. 
• Să iubim bine, să iubim frumos, să iubim rana şi pe cel  

ce a făcut rana! 
• Dumnezeu nu are nevoie de cuvinte, de scuze, de  

explicaţii, ci de inimile noastre. 
• Tinerilor, daţi-mi mie tinereţea voastră dacă nu ştiţi ce  

să faceţi cu ea! 
• Mă tem mai mult de iubirea lui Dumnezeu decât de frica  

propriu zisă. 
• Orice respingere a acestor duhuri rele este o cunună care  

ne aşteaptă. 
• Cine este bătrân la tinereţe, poate fi şi tânăr la  

bătrâneţe. 
• Învaţă să ai mereu un zâmbet ascuns în inimă. 
• Concepţia altor religii diferă faţă de creştinism prin aceea  

că vor să scape de suferinţă. În ortodoxie, numai prin suferinţă 
scapi de suferinţă. 

• Să nu spui niciodată predestinare! 
• De fiecare dată când eşti rănit, du-te la doctor ca să te  

panseze. 
• Scopul căsătoriei este mântuirea unuia prin celălalt. 
• Nu se poate fără jertfă, să ştiţi. Cine fuge de cruce, fuge  

de Dumnezeu! 
• Aceasta e crucea pe care trebuie să o iei: să-ţi tai voia şi  

să asculţi. Şi, fraţilor, ştiţi ce înseamnă cruce: să duci ce nu-ţi 
convine. Asta înseamnă! 

• Milostenia nu este numai să dai din traistă. 
• Dacă nu poţi să-ţi iubeşti vrăjmaşii, măcar să nu-i urăşti. 
• Tipic - tipic şi la suflet nimic! 
• Să ai o stare de stăpân asupra ta şi de veselă liniştire,  

chiar dacă te-ai noroit, căci, oricare ar fi motivul unei întristări 
descurajatoare, ea este numai şi numai de la diavol. 

• Ca să luminezi, trebuie să jertfeşti. 
• Dacă am văzut cât de amar e amarul, o să am grijă cu  
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orice fel de dulce, să nu se amărască. 
• Nici bogăţia nu este un păcat, nici sărăcia nu este o  

virtute. 
• Vrei, nu vrei, trăieşte viaţa aşa cum a ordonat-o  

Dumnezeu şi cum o propovăduieşte Biserica şi gata. Cei care 
nu se luptă cu patimile nu cunosc bucuria biruinţei 
duhovniceşti. 

• Cu o moarte toţi suntem datori, dar una-i ortodox să  
mori, alta-i ecumenist vândut. 

• Nicio nenorocire nu este de nereparat atât timp cât  
credinţa e în picioare. 

• Dumnezeu dă formă clipelor istoriei! 
• Pacea e mai de preţ de patru ori decât dreptatea. 
• Românii şi-au purtat crucea de 2000 de ani. De aceea  

cred că urmează Învierea. 
• Recomand tuturor fiilor mei duhovniceşti o stare de  

permanentă veselie duhovnicească. 
• Cu Dumnezeu să nu te joci! 
• Cum nu ştii când eşti smerit, să fii mereu smerit! 
• Iubiţi mult! Hristos vă porunceşte! 
• Cine ştie că există veşnicie şi nu ia nici o măsură, este 

bun de închis în casa de nebuni. 
• Simţiţi cât de mult şi des puteţi plăcerea divină - adică  

să te arăţi mic şi umilit, cu sentimentul distanţei dintre tine şi 
ceilalţi. 

• Iubeşte şi osteneşte-te, că ai pentru ce. 
• Orice vârstă ai avea, ţine aripile întinse. 
• Nu este niciodată nimeni degeaba lângă tine. El este cu  

ştiinţa lui Dumnezeu, ca tu să-l ajuţi sau să te foloseşti. 
• "Dragă, anticoncepţionalele şi alte mijloace  

asemănătoare sunt fraudă conjugală şi atentat împotriva 
planurilor lui Dumnezeu. Deci e o mare greşeală. Nu accept. " 

• "Porunca iubirii e porunca cea mai mare, de aceea  
insistă Mântuitorul. Deci e o întrebare justificată; să ne-o  
punem toţi: „Iubesc sau nu iubesc?”, că e poruncă, dragă! Să 
nu credeţi că Mântuitorul a vorbit numai pentru veacul 
respectiv, pentru apostoli. Nu. A vorbit pentru toate timpurile. 
Şi noi avem privilegiul că suntem creştini. Şi atunci sigur că nu 
o să-l urmăm pe Tutankhamon sau pe Budha. Noi Îl urmăm pe 
Hristos. Băgaţi de seamă, iubirea e criteriu de Judecată!" 

• "Iubirea răspunde la toate întrebările: iubirea aduce  
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prunci, care dau valoare nemaipomenită căsniciei - zâmbetul 
lor - şi creează unitate nezdruncinată familiei. Dar, vă repet, 
naşterea de prunci nu este scop căsniciei, este o consecinţă. 
Scopul este stimularea reciprocă spre mântuire." 

• "În iubire nu există nimic raţional. „Nu ştiu de ce îl  
iubesc pe acela!” Iubirea nu are nici început, nici sfârşit, există 
deodată cu Dumnezeu. Deci, ca să se depăşească această 
răceală, trebuie să se ducă o viaţă creştinească." 

• "Nu accept ca un semen al nostru să nu aibă un  
duhovnic! Fiecare are o mamă, are o învăţătură, are un crez. 
Sunt situaţii în care, din motive cu totul speciale, doar pentru o 
bucată foarte scurtă de timp poţi rămâne fără duhovnic. 
Preotului trebuie să-i arătăm respectul cuvenit. Sunt fraţi de-ai 
noştri, mai tineri, cărora le sărut mâna cu toată dragostea. Ei, 
sărmanii, se simt stânjeniţi, dar eu le-am spus de-atâtea ori că 
nu le sărut mâna lor, ci mâna preotului din ei. Pentru cel care 
nu are duhovnic e o pierdere, pentru că un popor trăieşte prin 
duhovnicii săi." 

• "Diavolul este un tolerat, nu este o putere. Atacă  
permanent, dar dacă te rogi cu insistență, nu are nici un fel de 
putere. Dacă te închini, închinarea și crucea au o foarte mare 
putere asupra lui, pentru că zicem: „Slavă Tatălui și Fiului și 
Sfântului Duh!” Adică toată înălțimea, toată adâncimea și toată 
lățimea sunt pline de Sfânta Cruce." 

• "Atunci când facem crucea ne plecăm Sfintei Treimi.  
Când ridici mâna la frunte, toata înălţimea, Tatăl, apoi, toată 
adâncimea, Fiul şi duci la umeri, toată lăţimea, Sfântul Duh. De 
aceea fuge dracul de cruce! Dar dacă o faci aşa, ca şi cum ai 
cânta la mandolină, atunci nu ştiu care draci vor mai fugi, mai 
mult îi încurajezi." 

• "Orice clipa poate fi un timp grozav de important pentru  
mântuirea noastră și, dacă nu trăim clipa prezentă nu o trăim 
nici pe următoarea, și asa mai departe." 

• "Dacă nu poţi să-ţi iubeşti vrăjmaşii, măcar să nu-i urăşti  
şi nu mai eşti în baltă, ci pe treaptă." 

• "Dacă îţi creează starea aceasta de agitaţie, de tristeţe,  
îşi face cuib satana şi-şi cloceşte ouăle; nu mai poţi iubi, nu 
mai poţi vedea cu perspicacitate niţel în viitor, cu raţiunea care 
ţi-a dat-o Dumnezeu, nu mai poţi, pentru că tu eşti trist. Adică 
nu eşti în stare de nimic – o stare drăcească foarte greu de 
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suportat. Când sunteţi trişti, gândiţi-vă la lucrul ăsta: Stai, că 
este ceva drac aici! Şi nu acceptaţi." 

• "Femeia înseamnă 'împărăteasă dăruitoare'. Femeia,  
dacă zici că-i slabă, totuşi, din momentul în care te-ai angajat 
să te numeşti soţ, nu te poţi numi soţ, decât lângă o soţie. 
Trebuie să o pui pe tron, cu orice chip! Să nu se mai vadă în 
femeie numai un scop meschin sau un lucru de caznă. Femeia 
este extraordinară în creaţia lui Dumnezeu! Daţi-vă seama că 
destinul întregii omeniri depinde de cuvântul Fecioarei Maria, 
libere: Fie mie după cuvântul Tău (Luca 1, 15)." 

• "Femeia trebuie preţuită, să ştiți, pentru că mai întâi ne  
reprezintă o femeie în Împărăţia cerurilor: Maica Domnului. Te 
cutremuri, ţi-e şi frică să vorbeşti comparând-o pe ea cu 
oamenii." 

• "Noi chiar avem o rugăciune, când facem Vohodul: „Și  
fă, Doamne, să intre cu noi și îngerii care Îți slujesc împreună 
cu noi!” Deci preotul are autoritate. Pentru că ei sunt acolo: o 
gloată de îngeri! E Hristos! Ce, te joci?! Deci, căutați să fiți 
pomeniți la Liturghie." 

• "Femeile sunt ca florile: toate sunt frumoase, dar fiecare  
în felul ei. Bărbatul trebuie să se plece să o ia - adică să-i arate 
eleganţă, preţuire. Atunci floarea îşi arată şi mirosul, şi 
calităţile ascunse, pentru că tu ai ştiut să răscoleşti adâncurile 
şi ai făcut din ea ceea ce nu ştia ea că este." 

• "Căutați să fiți pomeniți la Liturghie. Fie că vă cunoaște  
un preot sau vă cunoaște duhovnicul, fie că frățiile voastre dați 
la Liturghie, dar să fiți pomeniți. Asta e totul." 

• "Liturghia nu e o lucrare omenească, dragii mei. Nici  
îngereasca. E direct divină! Pentru că nu poți tu să transformi 
acolo. El este Cel ce este. Și dacă ar fi cu putință să se 
deschidă cerurile și chiar tavanul Altarului, n-ai vedea în cer 
mai multă lumină și mai multă așezare cum este în Sfântul 
Altar, cu îngerii, căci Hristos este cu noi." 

• "Sensul adevărat al învățăturii creștine nu este să te  
gândești numai la mântuirea ta, ci să te gândești și la 
mântuirea altuia, cu orice preț: mântuind, mântuiește-te! Ne-a 
creat Dumnezeu nu numai pentru noi, ci pentru întreaga 
creație." 

• "Prigoana a şi venit. Din momentul în care te-ai  
creştinat, trebuie să ştii că a început prigoana." 

• "Smerenia este arta de a sta la locul tău." 
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• 'Un neam se va menține prin tineri, care se vor sui de  
bunăvoie pe cruce și de la înălțimea ei vor lupta, fără să zică 
nimic. Luptă și nu cedează." 

• "Un creștin este un erou permanent și nu un milog." 
• "Dacă vei mărturisi Adevărul, va curge sânge." 
• "Omule, dacă ți-ai cunoaște valoarea!" 
• "Nimic nu m-a ajutat mai mult în viaţă ca suferinţa.  

Singură, suferinţa este suprema catedră de teologie. Sunt sigur 
că îngerii erau geloşi pe noi pentru că ei nu au această 
suferinţă dincolo de firea noastră." 
 
Din învăţăturile părintelui Arsenie Papacioc 

 

    „M-am uitat la voi să vă văd 
figurile, doar, doar, în felul 
ăsta aş putea să vă văd şi 
inimile. Faptul că vă aflaţi aici 
dă de înţeles că vă preocupă 
problema mântuirii, dar mai 
raţional. Aş vrea să discutăm 
despre ceva care să vă pună în 
mişcare. Nu teorie, tipic, tipic, 
şi la inimă, nimic. Trebuie să 
zbori cu amândouă aripile, 
vertical, fără cea mai mică 
abatere. Pentru ceea ce a 
făcut Hristos pentru noi, nu e 
permisă nici cea mai mică 
abatere. Iar dacă se întâmplă, 
să fie fără voia noastră, să 
căutăm duhovnicul şi să ne 
dezlegăm.  

  Pentru că nicio nenorocire nu înseamnă ceva, dacă 
credinţa rămâne în picioare. Cel mai mare câştig al Satanei 
este descurajarea noastră în urma unor căderi, slăbiciuni. 

Dragii mei, nu se ajunge să străbaţi distanţe decât pas 
cu pas, dar sigur. Nu vă întreb dacă aţi auzit de iad. Aţi auzit, 
dar nu-l cunoaşteţi! Apucaţi-vă de acum de a cunoaşte mai 
întâi Raiul. Vă cunoaşteţi după identitatea din buletin, dar nu 
vă cunoașteţi inimile, posibilităţile." 
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NOTĂ SPECIALĂ 

Sufletul  Părintelui Arsenie Papacioc este izvorât din 
IMNUL ARMÂNILOR, el însuși fiind  armân macedonean, 
ceea ce ne îndeamnă să prezentăm acest imn, cât și o 
pagină de citate aromâne 

IMNUL AROMÂNILOR 

(T�St����t Păr �t�S!) 

Pãrinteasca dimãndari = Părintească blestemare  
(Versuri: Constantin Belimace) 

Pãrinteasca dimãndari  
Nã sprigiurã cu foc mari  
Fratsã di mumã shi di'un tatã  
Noi armãnj di eta toatã 
 

Părintească blestemare  
Porunceşte cu foc mare  
Fraţi de-o mumă şi de-un tată 
Noi, Aromâni din vremea toată  

Di sum ploclji di murmintsã  
Strigã a noshtsã bunj pãrintsã  
BLASTEM mari s'aibã'n casã  
Cari di limba lui s'alasã  
 

De sub lespezi de morminte  
Strigă ai noştri buni părinţi:  
„Blastem mare să aibă în casă  
Care de limba lui se lasă.  

Cari shi'alasã limba lui  
S'lu ardã pira focului  
Tsi s'dirinã yiu pri loc  
Sã'i si frigã limba'n foc  
 

Care îşi lasă limba lui  
Arză-l-ar para focului  
Chinu-i-s-ar de viu pe loc  
Frige-i-s-ar limba în foc  

El în vatra'i pãrinteascã  
Fumealjia sã nu'shi hãrseascã  
Di fumeljii cãrunj s'nu bashi  
Natu în leagãnu s'nu nfashi  
 

El în vatră părintească  
De copii să nu se fericească,  
De familie cununi să nu sărute  
Prunc în leagăn să nu înfaşe. 

Cari fudzi di'a lui mumã  
Shi di pãrinteasca'i numã  
Fugã'i doara Domnului  
Shi dultseamea somnului  

Care fuge de a lui mumă  
Şi de parintescul nume  
Fugi-i-ar dorul Domnului  
Şi dulceaţa somnului!‟ 

=================   &   ================= 
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CÂTEVA CITATE ARMÂNEȘTI 
DESPRE PLANIFICARE 

 
� Acats un oaspi nãu, vecljilu s-nu lu agãrshestsã. 

• Când îți faci prieteni noi să nu-i uiți pe cei vechi. 
� Aprindi shi a draclui unã tsearã, s-nu tsã aspargã lucurlu. 

• Aprinde o lumânare și dracului, ca să nu te încurce. 
� Ascãpãm di yinaru, him-n cãlaru. 

• Am trecut de ianuarie, ne pregătim de plecare. 
� Bagã apa tu avlakiu. 

• Canalizează treburile pe făgașul normal. 
� Cãti milets ahãts Dumnidzadz. 

• Câte neamuri atâția Dumnezei. 
� Coadã cap easti la noi shi luplu picuraru la oi. 

• Codașii sunt conducători și lupii stăpâni la oi. 
� Di-mbitatu s-asparu shi zurljii. 

• Traducere: De omul beat, si nebunii se feresc. 
� Di-ntribari znjii nu-ari. 

• Cine întreabă are de câștigat. 
� Di tu soarti pãn tu moarti. 

• De la început până la sfârșit. 
� Gardul ari ochi shi murlu ari ureclji. 

• Gardul are ochi și pereții urechi. 
� Iu-i vrerari easti shi Dumnidzã tu mesi. 

• Unde este iubire este și Dumnezeu. 
� La pãndza minutã nu va acu grosu. 

• La țesătura fina, nu este nevoie de ac gros. 
� Zborlu, zboru adutsi. 

• Vorba buna, vorbă buna aduce. 
� Lucredz tu giunaticu shi ti tindzã tu aushaticu. 

• Muncește în tinerețe, să te asiguri la bătrânețe. 
� Bana easti scãri, scãri. 

• Viața are urcușuri și coborâșuri. 
� Tihea omlui s-toarnã ca a moarãljei vulvura. 

• Norocul se învârte ca roata morii. 
� S-arcuti tiyãnicea shi aflã cãpachia. 

• Răsturnându-se tigaia, a descoperit capacul. 
� Shi aflã saclu peaticlu. 

• Se lipeste ca petecul de sac. 
� Nu va cuveti, cã va murafeti. 

• Nu e nevoie de forță, ci de iscusință. 
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K.- ARHIMANDRITUL ILIE CLEOPA 
1912 - 1998 

 

 

Cleopa Ilie, născut cu numele 
de Constantin Ilie (n. 10 apr. 
1912, în com. Sulița, jud. 
Botoșani, d. 2 dec. 1998 
Mănăstirea Sihăstria) a fost 
arhimandrit și stareț 
la Mănăstirea Sihăstria, fiind 
un renumit trăitor al credinței 
ortodoxe. Părintele Cleopa (pe 
numele de mirean, 
Constantin) s-a născut într-o  

familie de țărani, fiind al cincilea copil din cei zece ai familiei lui 
Alexandru Ilie. Urmează cursurile școlii primare din satul natal, 
făcând apoi trei ani de ucenicie duhovnicească la 
schimonahul Paisie Olaru, pustnic în Schitul Cozancea. 

În decembrie 1929 se alătură obștii schitului Sihăstria, 
alături de fratele mai mare, Vasile. Pe 12 decembrie 1932, de 
ziua Sfântului Ierarh Spiridon, sunt primiți în obștea schitului. 
În 1935 este luat în armată, în orașul Botoșani. În 1936 se 
reîntoarce la schit și este uns în monahism pe 2 august 1937, 
primind numele călugăresc de "Cleopa". În iunie 1942 este 
numit locțiitor de egumen, din cauza stării precare de sănătate 
a starețului Ioanichie Moroi. 

Pe 27 decembrie 1944 este hirotonit ierodiacon, iar 
pe 23 ianuarie 1945 este hirotonit ieromonah de către 
Episcopul Galaction Cordun, pe atunci stareț al Mănăstirii 
Neamț. Ulterior este numit oficial egumen al Schitului Sihăstria. 

În 1947, Schitul Sihăstria este ridicat la rang de 
mănăstire, iar protosinghelul Cleopa Ilie este hirotesit 
arhimandrit, cu aprobarea patriarhului Nicodim Munteanu. 
În 1948, urmărit de Siguranță, se retrage pentru șase luni în 
pădurile din jurul Mănăstirii Sihăstria, iar pe 30 august 1949, 
arhimandritul Cleopa Ilie este numit stareț al Mănăstirii 
Slatina Suceava unde se transferă alături de 30 de călugări din 
obștea Mănăstirii Sihăstria, ca urmare a deciziei 
patriarhului Justinian Marina. 
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Întemeiază la Mănăstirea Slatina o obște care numără 
peste 80 de persoane. Între 1952-1954, este urmărit 
de Securitate și se retrage în Munții Stânișoarei, împreună cu 
ieromonahul Arsenie Papacioc. După doi ani este readus în 
mănăstire, din dispoziția Patriarhului Justinian. 

În 1956, revine la metanie, iar în primăvara anului 1959, 
se retrage pentru a treia oară în Munții Neamțului, unde își 
petrece următorii 5 ani. Revine la Mănăstirea Sihăstria în 
toamna anului 1964, ca duhovnic al întregii obști, și 
povățuiește fără întrerupere atât călugări, cât și mireni, timp de 
34 de ani.  Încetează din viață pe 2 decembrie 1998. 

Extras din: "Fericiți cei Prigoniți" 
 

 
Arhimandritul Ilie Cleopa, 

portret de Paul Mecet 

În beci la securitate 
  

Spunea 
bătrânul: ''Odată am fost 
arestat de securitate la 
Mânăstirea Slatina si apoi dus 
la Fălticeni. Aici am fost bătut 
si băgat într-un beci în care 
ardeau câteva sute de becuri. 
Toți care intrau acolo, ieșeau 
aproape nebuni. M-au băgat și 
pe mine, ca să-mi pierd 
mințile. Nu mai vedeam cu 
ochii și nu mai puteam de 
căldură. Atunci mi-am coborât 
mintea în inimă cu rugăciunea 
lui Iisus. 

După o oră m-au scos și s-au mirat toții că încă mai 
vorbeam și mergeam fără să mă țină nimeni''... (Arhim. 
Ioanichie Bălan - Viaţa părintelui Cleopa Ilie) 

 
CUGET�RI CREȘTINE 

 
• "Fraţii mei, omul care are frica de Dumnezeu nu trebuie  

să-l păzească nimeni să nu fure, sau să nu fie curvar, sau 
beţiv, sau hoţ, sau să nu facă rău. Cel ce are frica lui 
Dumnezeu şi ziua şi noaptea pururea veghează asupra lui: să 
nu gândesc ceva rău asupra omului, să nu vorbesc ceva rău că-
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i păcat, să nu fac ceva rău că-i păcat! Cine are frica lui 
Dumnezeu, acela se face santinela întregii înţelepciuni, îşi 
păzeşte sufletul şi mintea sa de gânduri rele, limba sa de 
cuvinte rele şi toată aşezarea sa de a lucra împotriva lui 
Dumnezeu." 

• "Pentru mântuire sunt necesare trei lucruri. Primul:  
răbdare; al doilea: răbdare; al treilea: răbdare. Frate Ioane, 
da-ţi mai trebuie ceva: milostenie. Nu trebuie să dai vaca!  
Nu ţi-a cerut Dumnezeu vaca, niciodată! Ferească Dumnezeu! 
Nici viţelul. Da' sticla de lapte trebuie s-o dai! Şi încă un lucru, 
frate Ioane: rugăciunea. Pasul şi Dumnezeu! Fără răbdare, fără 
milostenie şi fără rugăciune nu se poate mântui omul!" 

• "Doamne, Ţi-am cerut linişte, dar mi-ai dat mai mult  
decât Ţi-am cerut!" 

• "Nimic nu este mai uşor decât a învăţa pe alţii şi nimic  
nu este mai greu decât a face ceea ce înveţi pe alţii." 

• "Niciodată nu este prea târziu pentru a pune început  
bun." 

• "Mintea trebuie să se pogoare în inimă, că inima este  
cămara minţii. Aceasta-i cămara de care spune Hristos: Tu, 
când te rogi, intră în cămara ta şi roagă-te Tatălui tău întru 
ascuns şi Tatăl tău, Care vede cele întru ascuns, îţi va răsplăti 
ţie la arătare. Voi credeţi că acea cămară este cea de lemn, 
casa? Dacă o luaţi aşa, o luaţi după literă. Ori aici 
dumnezeieştii Părinţi înţeleg cu totul altfel: Trei uşi ai de încuiat 
când te rogi: uşa cea de lemn, pentru oameni; uşa buzelor, 
pentru cuvinte, ca să nu grăieşti cu nimeni decât cu 
Dumnezeu; şi uşa inimii, pentru duhuri, ca să te pogori cu 
mintea în cămara inimii. Că inima este cămara minţii." 

• "Este bine să ştim că în vremea plânsului, cineva poate  
să înceapă cu lacrimile cele rele şi să termine cu cele 
duhovniceşti şi bune. De pildă, cineva plânge de necaz că nu s-
a putut răzbuna pe cel ce i-a făcut lui pagubă. Dar, aducându-
şi aminte de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care S-a rugat pe 
Cruce pentru binele celor ce L-au răstignit, spre a fi iertaţi de 
Părintele Său, acela se linişteşte şi începe a se căi din inimă, că 
a avut gânduri de răzbunare asupra celor ce l-au necinstit sau 
l-au păgubit. Astfel, cunoscându-şi greşeala, cere iertare de la 
Dumnezeu şi începe a se ruga pentru binele celor care l-au 
necăjit şi lasă toată răzbunarea sa la judecata şi dreptatea lui 
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Dumnezeu. Aşadar, unul ca acesta a început cu lacrimile cele 
rele şi a terminat cu cele bune." 

• "Precum când tună si fulgeră, odată auzi tunetul și odată  
vezi lumina fulgerului, așa în clipa când s-a zămislit copilul se 
zidește în el și trupul și sufletul lui, într-o formă ca o sămânță 
de cânepă sau poate mai mic, dar în aceeași clipă. " 

- Prea Cuvioase, copiii care sunt avortați au suflet?   
- "Au! Cum să nu aibă?" - Dintr-a câta zi au ei  

suflet? - "Din clipa zămislirii. Căci spune proorocul Ieremia: 
Doamne, Tu zidești duhul omului întru zămislire." - Păi, 
înseamnă că sunt numai suflet, părinte. - "Sămânța bărbatului 
și a femeii este vie. Și atunci, în clipa împreunării, s-a zidit și 
sufletul și trupul." 

• "Dacă ar fi omul fiară, n-ar fi o pagubă mare, că o fiară  
este mult inferioară omului, dar omul este chipul și  
asemănarea lui Dumnezeu. De aceea cei ce fac avorturi distrug 
chipul lui Dumnezeu din om, icoana Preasfintei Treimi pe 
pământ, și este foarte mare păcat." 

• "Nu vezi mata că și o furnică și un țânțar și o muscă, o  
jivină cât de mică, ea vrea să-și salveze viața. Fuge, aleargă, 
se păzește să nu o omori. Dar omul, care-i chipul și 
asemănarea lui Dumnezeu, cât de scumpă este viața lui 
înaintea Tatălui ceresc?" 

• "Du-te să întâlnești în pădure o scroafă cu purcei. Eu  
eram în pădure și am întâlnit o scroafă cu purcei într-un munte. 
Eram singur. Când am dat față în față cu ea, să ferească 
Dumnezeu, m-am întors, că am avut un brad și m-am agățat 
de dânsul. S-o repezit ca fulgerul la mine. Când ai pus mâna pe 
un purcel te-a făcut praf. Și vânătorii se tem de ei. Așa își 
apără scroafa sălbatică purceii. Numai mamele creștine își ucid 
copiii!" 

• "Mântuitorul aseamănă pe cei ce se căsătoresc numai  
pentru păcat, sau de ochii lumii, sau pentru avere, cu 
smochinul blestemat care nu voia să aducă nicio o roadă pe 
pământ. Pentru că nașterea de copii nu este numai o datorie 
socială, firească, ci este mai întâi o poruncă dumnezeiască, 
care contribuie foarte mult la mântuirea părinților. Soții care nu 
vor să nască copii, care îi avortează sau practică păcatul pazei, 
sunt pedepsiți de Dumnezeu cu boli de tot felul, cu necazuri în 
viață, cu grea mustrare de conștiință, iar dincolo cu osândă 
veșnică." 
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• "Cine mulțumește lui Dumnezeu în boală, este un martir  
de bunăvoie." 

• "Milostenia și postul sunt aripile rugăciunii. Rugăciunea  
noastră niciodată nu zboară mai repede la Dumnezeu ca atunci 
când e ajutată de post și milostenie." 

• "Nu fugi de la durere spre plăcere, adică numai să  
trăiești cu soțul, dar să nu faci copii, că în durerea cea veșnică 
te duci. Că dacă fugi de la durere spre plăcere, vei cădea în 
mâinile și brațele cele veșnice ale iadului, că nu vrei durerea 
care ți-a rânduit-o Dumnezeu aici, ci vrei să trăiești plăcerea și 
să omori copiii." 

• "Cea mai mare misiune pe care o are femeia în familie,  
rolul ei este să fie mamă de copii! Să ferească Dumnezeu pe 
femeia aceea care vrea să înlăture durerea nașterii! Pentru că 
primul canon pentru că a greșit, ăsta a fost: Întru dureri vei 
naște fii. Sfântul Ioan Gură de Aur zice: "Dacă fugi de durerea 
nașterii, de durerea veșnică vei da!"  

• "Vai de lumea asta stricată de cei fără de minte! Își fac o  
mulțime de haine frumoase, mai ales femeile, ca să vadă lumea 
că au haine, și se duc în biserică ca la teatru, să le vadă cineva 
cum sunt îmbrăcate. Dar de aceea ne ducem la biserică? Nu te 
duci acolo să faci teatru, să te vadă cineva cum ești îmbrăcată 
și boită și cum ești încălțată. Acestea sunt lucrurile vicleanului 
diavol. Luxul este o nebunie a veacului și sminteală pentru 
tineri și bărbați." 

• "Când vă treziţi dimineaţa, să nu vă apucaţi de treabă  
întâi, că sunteţi batjocoriţi de satana! Ci să ziceţi: „Slavă Ţie, 
Dumnezeul nostru, slavă Ţie!” Slăveşte-L pe Dumnezeu, că 
apoi ai să ai spor la muncă în ziua aceea. Ţi-ajută Dumnezeu, 
îţi întăreşte şi mintea şi braţele ca să lucrezi cu spor, să te 
păzească de primejdii, de fulgere, de tunete, de accidente, de 
orice. Roagă-te lui Dumnezeu şi porneşte la muncă cu toată 
inima. Dar întâi roagă-te Lui şi ai să vezi cu cât spor mergi în 
ziua aceea." 

• "Postu-i maica sănătăţii şi lungimea vieţii!" 
• "Ortodocșii sunt puțini, dar sunt Biserică întreagă. Nu le  

lipsește nimic." 
• "Niciodată să nu dai sfat nimănui, până când nu l-ai trăit  

tu! Cel ce dă sfat, dar el nu l-a trăit, este ca izvorul de apă 
pictat pe perete." 

• "Mânca-v-ar raiul!" 
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• "Rabdare, rabdare, rabdare!" 
• "Da, frații mei! Într-adevăr, Preasfânta Fecioara Maria a  

fost împodobită de Dumnezeu cu toate darurile cele 
duhovnicești. Însă darul cel mai mare care i-a fost ei pricină de 
slavă și de cinste negrăită a fost darul smereniei. Fără de acest 
dar, toate celelalte daruri nu i-ar fi fost de nici un folos." 

• „Omul făţarnic întotdeauna una are în inimă şi alta pe  
limbă, una are în minte şi alta la arătare. Omul făţarnic nu are 
nici mintea sănătoasă, nici inima, nici arătarea, ci toate îi sunt 
stricate cu aluatul acesta care creşte din vicleşugul inimii lui.  
Una spune, alta gândeşte, una te sfătuieşte, alta plănuieşte, 
una îţi arată că este şi alta este de fapt. 
   

 
 

Arh. Ilie Cleopa, o viață în slujba lui 
Dumnezeu și a omului 

   Dacă priveşti la făţarnic, îl 
vezi bocind, rugându-se, spu-
nând că face bine. Dar toate 
astea le face urmărind sau 
câştigul, sau răzbunarea pe 
altul, sau vătămarea cinstei 
altuia. Şi câte chipuri nu ia 
făţărnicia, că nu ajunge 
vremea şi nimeni nu poate 
spune felurile vicleşugurilor 
făţarnicului. 

  
De aceea s-a spus că făţarnicul este ca un cameleon. 

Viaţa făţarnicului este pestriţă ca râsul. Aţi văzut blana râsului, 
că are numai ţepi, când albi, când negri, când vineţi. Aşa e 
viaţa făţarnicului; acum e într-un fel, acum în alt fel. Trece de 
la o stare la alta, că făţărnicia nu-l lasă să fie cinstit, nu-l lasă 
să aibă sinceritatea şi nerăutatea sufletului, cum a cerut 
Hristos: „Fie dar vouă cuvântul ce este da, da, şi ce este nu, 
nu. Că ce este mai mult, vine de la cel rău”. Hristos îmi cere: 
dacă inima mea zice da, da să zică şi limba mea; dacă limba 
mea zice nu, nu voi zice şi cu mintea. Iar dacă inima mea 
zice da, iar limba nu, sunt făţarnic şi pestriţ, sunt râs, sunt 
cameleon, sunt drac făţarnic, sunt blestemat de Hristos pentru 
făţărnicie, că una am în inimă şi alta pe buze. 
(Arhimandrit Cleopa Ilie, Predici la Duminicile de peste an, 
Editura Mânăstirea Sihăstria, 2007, p. 18) – doxologia.ro 
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L.- PREOT PRO1ESOR DOCTOR, ACADEMICIAN 
DUMITRU ST�NILOAIE 

1903-1993  
 

 

    Dumitru Stăniloaie (n. 16 
nov. 1903, la Vlădeni, 
Comitatul Brașov – d. 5 oct. 
1993, București), a fost 
preot, teolog, profesor 
universitar, dogmatist, 
traducător, scriitor și ziarist. 
       Este considerat unul 
dintre autoritățile 
proeminente ale teologiei 
europene din secolul XX și 
cel mai mare teolog român 
din acel secol. A lucrat 
vreme de 45 de ani la 
traducerea lucrării Filocalia 
sfintelor nevoințe ale 
desăvârșirii (în 
douăsprezece volume). 
Membru titular al Academiei 
Române (1991).  

         „Părintele Dumitru Stăniloae reprezintă un dar preţios al 
lui Dumnezeu făcut Bisericii noastre şi omenirii. «Să mulţumim 
Domnului!». A iubit cu adevărat, din toată inima să, pe 
Dumnezeu şi omul, Ziditorul şi zidirile Sale, Făcătorul şi 
făpturile Lui. Textele lui sunt un rod al iubirii şi, în acelaşi timp, 
o comunicare şi o înălţare spre această iubire… Părintele 
Dumitru a avut experienţă lui Dumnezeu. L-a cunoscut pe 
Dumnezeu. În Dumnezeu, a cunoscut omul şi întreagă creaţie. 
Teologia să nu este «intelectuală», nu este schematică, ci o 
revelare şi o împărtăşire a vieţii veşnice.” (Arhimandritul 
Gheorghios Kapsanis, Sfântul Munte Athos) 

Teolog, preot, profesor, cărturar şi duhovnic, Părintele 
Dumitru Stăniloae şi-a înnobilat talanţii cu harul mărturisirii, 
propovăduindu-L pe Hristos – prin cuvânt şi condei – în anii 
grei ai prigoanei comuniste. 

Licenţiat în Litere la Bucureşti, doc¬torand la Cernăuţi, 
cercetător minuţios la Constantinopol, Paris şi Berlin al operei 
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Sfântului Grigorie Palama, rector al Academiei Teologice din 
Sibiu şi profesor la Catedră de Ascetică şi Mistică a Facultăţii de 
Teologie din Bucureşti, traducător al celor douăsprezece 
volume ale Filocaliei în limba română, Părintele Stăniloae a fost 
– dincolo de toate acestea sau, poate, tocmai datorită lor – un 
om de o mare gingăşie sufletească, senin şi cald, un dar al lui 
Dumnezeu pentru cei ce i-au stat în preajma. Arestat în 1959 
pentru participarea la întâlnirile „Rugului Aprins” de la 
Mănăstirea Antim, a fost condamnat la cinci ani de inchi¬soare 
şi trimis la Aiud, unde darurile sale sufletești i-au mângâiat pe 
întemniţaţi. Cei care au trecut pe acolo păstrează în amintire 
chipul blând al Părintelui, aureolat de sfinţenie şi har: 
[vezi mai departe la: PĂRINTELE STĂNILOAE ÎN ÎNCHISORILE 
COMUNISTE. „Să răbdăm cu tărie şi smerenie suferinţă ce ni s-
a dat!”] 

Eliberat în 1963, Părintele şi-a reluat cu aceeași dăruire 
lucrarea cărturărească, publicând, pe lângă volumele Filocaliei, 
amplul tratat de Teologie Dogmatică Ortodoxă, studii pe 
marginea operelor Sfinţilor Părinţi şi traduceri ale scrierilor 
acestora. Titlurile academice şi faima dobândită peste hotare 
nu i-au semețit sufletul simplu şi cald. Până în ultimii ani ai 
vieţii, în casă să primitoare din capitală, oameni de toate 
vârstele şi stările, călugări şi mireni, ierarhi şi oameni simpli au 
aflat mereu sfat şi luminare, dar mai ales adie¬rea tainică a 
Duhului Sfânt, vădit în roadele sale numite de Apostol: bucuria, 
pacea, îndelungă-răbdare şi nesfârşită dragoste în Hristos. 
  
Din "Lumina faptei din lumina cuvântului – împreună cu 
tatăl meu, Dumitru Stăniloaie"   

de Lidia Ionescu Stăniloaie. 
 

a. Eliberarea din închisoare: „Aşteptase cuminte în gara” 
 

În ianuarie, într-o dimineaţă, pe la 4 a sunat telefonul. Ne-
am speriat, bineînţeles, şi mama a ridicat receptorul cu destulă 
frică. 

„Vreau să va anunţ o bucurie”, a spus o voce. Nu se auzea 
prea bine, se telefona dintr-un loc populat, cu un puternic 
zgomot de fond. „Vreau să va anunţ o bucurie. Soţul 
dumneavoastră va veni curând acasă”. 
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– Doamne! a început mama să plângă. Adevărat? Curând? 
Când? 
– Foarte curând! Sunteţi bine? Sănătoase amândouă? 
– Da, da, suntem bine. (…) 
 

 
 

Împreună cu tatăl meu 

   Necunoscutul a închis şi noi n-am 
ştiut ce să credem. Să fi fost o 
glumă proastă? Cineva care vrea 
să-şi bată joc de noi?… Nu, nu se 
putea asta. Nu, trebuia să fie un 
recent eliberat din închisoare — 
aşa, că tânărul care venise cu 
câteva luni înainte la noi. N-am mai 
putut dormi. Eram prea 
emoţionate… 
După vreun sfert de ora, telefonul a 
sunat iarăşi. Era din nou 
necunoscutul: 
– Voiam să va spun că soţul 
dumneavoastră va veni foarte, 
foarte curând. 

– Curând?, a întrebat mama plină de speranţă. Doamne, cât de 
curând? 
– Mărioara, nu mă recunoşti? Eu sunt... 
Mama a început din nou să plângă: 
– Dumitre, Dumitre, tu eşti? (…) 
  

 

În sfârşit, timpul s-a hotărât să treacă 
şi, chiar mai repede decât sperăm, am 
văzut intrând pe poartă silueta înalta 
a tatei, cu pălăria lui cu boruri late. 
Ducea în mâna o bocceluţa. Ne-am 
repezit afară şi ne-am îmbrăţişat 
plângând. Era frig şi zăpadă scârţăia 
sub paşii noştri. Doamne, ce fericire! 
Ce dimineaţă minunată! 

 
– De ce n-ai spus dintr-o dată la telefon că ai venit?, l-am 
întrebat. 
– Mi-a fost teamă să nu va emoţionaţi prea tare. Să n-ai un 
şoc, Mărioara, un atac de inima… 
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Sosise pe la miezul nopţii şi aşteptase cu¬minte în gara, până 
în zori, că să nu ne sperie, să nu ne emoţioneze. Apoi a 
pregătit-o pe mama… Doamne, ce fel de om era! 
 

 

   Da, ăsta era tată. Ceilalţi erau mai 
importanți şi nu se gândea decât la 
ei. 
     Zâmbea întotdeauna când ne 
povestea despre anii de puşcărie. 
Cum spuneam, suferinţă extremă 
prin care trecuse a fost o experienţă 
care l-a apropiat şi mai mult de 
Dumnezeu. Suportase totul cu acea 
răbdare exemplară cu care a 
suportat atâtea alte ne¬cazuri. N-a 
purtat pică celor care l-au făcut să 
sufere şi nici celor care, deşi îi 
datorau atât de mult, i-au întors 
spatele. A rămas ferm în convingerile 
sale,  

n-a pierdut nici o clipă nădejdea în Dumnezeu şi a trecut prin 
acel iad cu zâmbetul luminos pe buze şi cu certitudinea că 
încercările ni le da Dumnezeu pentru a ne purifică, pentru a 
dobândi viaţă viitoare. 
Până în ultimele zile veneau la el zeci de persoane cerând 
ajutor. Scria scrisori de recomandare, intervenea, telefona, îi 
ajută cu bani. Nu pleca nici unul fără că tată să fi făcut tot ce 
putea pentru el. Uneori, oamenii nu se sfiau să vină la ore 
nepotrivite, fără a gândi că deranjau. Se ridică din pat, bătrân 
şi obosit, dis-de-dimineaţă, seară târziu, după-amiază, când 
încerca să se odihnească. Îşi întrerupea lucrul, odihnă şi primea 
oameni pe care nu-i văzuse niciodată, dar care ştiau că nu 
plecau fără ajutor din casă lui. 
„Lasă-l, săracul, e necăjit!”, spunea. „Poate nu-i din Bucureşti, 
poate a venit tocmai acum cu trenul şi trebuie să plece 
înapoi…”. Îşi dădea o osteneală teribilă să-i scuze, să le 
găsească tuturor justificări… 
 

• Părintele Dumitru Stăniloae, cuvinte pline de har despre  
iubire și căsătorie. „Iubirea stă într-un sentiment de răspundere 
față de valoarea celuilalt, față de mântuirea celuilalt” 
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b. Cuvintele rostite de Părintele Stăniloae  
ÎN CLIPELE DINAINTEA MORŢII  
 

„Când moare un părinte sfânt,/Ascultă-i ultimul cuvânt” 
obişnuiau să spună cei vechi. Iată ultimele cuvinte-rugăciune 
rostite pe patul morţii, în această zi de 5 octombrie, acum 
exact 14 ani, de Sfântul nostru Părinte Dumitru Stăniloae, care 
sunt o reflectare absolut emoţionantă, tulburătoare a ceea ce 
se află în adâncul inimii sale. Necredincioşii pot să numească 
această delir, dar cei ce-L cunosc pe Dumnezeu ştiu că este 
glasul Duhului Sfânt în om. Să citim cu bucurie şi cu cutremur 
şi… să ne îndemnăm şi noi: HAI SĂ NE SCULĂM! PÂNĂ CÂND 
SĂ RĂMÂNEM AICI? HAI! 
„… Să ieşim de aici… Scoate-ne de aici, Doamne, nu mai vrem 
să rămânem aici… Doamne, scoate-ne de aici…Vorbim despre 
Ţine, Doamne… Vorbim pentru Ţine, Doamne… Plini de har şi 
de adevăr ne sculăm din somn, nu mai suntem în somn… 
Maică Domnului, să ieşim de aici… Hai să ne sculăm… Maică 
Domnului, nu mai vrem să rămânem aici… Nu mai vrem să 
rămânem în somn… Până când să rămânem?… 
Nu mai vrem să rămânem aici… Plini de har şi de adevăr… Vai, 
vai, vai… Vrem să ne sculăm… Plini de har… Avem şi noi haine… 
Avem haine… Doamne… Plini de har şi de adevăr… Plini de har 
şi de voinţă de a vorbi şi de cuvântul adevărului… 
Vorbim despre Ţine, Doamne… Cu voinţă… Plini de har şi de 
adevăr… Hai… Hai… Hai!… Plini de har şi de adevăr… Hai… hai… 
hai… Hai să ne trezim … Hai să ne sculăm… Hai să vorbim… 
Haide, Doamne… Hai… Hai… Hai… Hai să vorbim… “ 
 

 
 

 
Mormântul lui Dumitru Stăniloaie din 

cimitirul mănăstirii Cernica 
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CUGET�RI CREȘTINE 
 

 

• Sensul vieţii constă în  
eternizarea persoanei. 

• Numai conştiinţa lui  
Dumnezeu poate întemeia iubirea  
faţă de om şi numai conştiinţa 
omului poate întemeia voinţa de 
veşnicie a omului şi de înaintare în 
lumina infinită şi eternă a lui 
Dumnezeu. Numai un Dumnezeu 
conştient poate preţui pe om  

• Slava spre care e chemat  
omul este aceea de a deveni  
tot mai mult asemenea cu 
Dumnezeu, cu cât devine mai mult 
om. 

• Rugăciunea îl eliberează pe om, îl degajă de natura  
exterioară şi de sine însuşi. În acest fel, ea ţine sufletul deschis 
către Dumnezeu ca Persoană. Cel ce nu se roagă rămâne rob, 
închis în mecanismul complex al naturii exterioare şi al 
înclinaţiilor patimilor sale, care îl domină pe om mai mult decât 
o face natura. 

• Creştinismul este taina creşterii unei persoane din altă  
persoană. 

• Hristos a ridicat în om chipul dumnezeiesc la deplina lui  
actualitate, adică la deplina lui comuniune cu Dumnezeu şi cu 
semenii. 

• Orice persoană este în mod natural un focar al iubirii.  
Începând de la ultimul focar al iubirii - care este Dumnezeu 
Tatăl - continuând prin iubirea Fiului - care este viţa din care 
provin şi în care sunt mlădiţele - între toate e unitatea iubirii, 
care dă vinul bucuriei. 

• Iubirea dintre cele Trei Persoane dumnezeieşti este  
singura explicaţie pentru actul creării. 

• Iisus Hristos, ipostasul supremei afecţiuni şi raţiuni, intră  
cu noi într-o comuniune ca de la om la om, într-o legătură 
interumană, umanizându-ne deplin prin îndumnezeire. 

• Chipul uman al lui Hristos este alcătuit din armonia a  
nenumărate virtuţi, a nenumărate aspecte ale binelui, care 
reflectă în chip uman însuşirile lui Dumnezeu. Cel ce prin fapte 
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statornice de diferite feluri imprimă în sine diferitele virtuţi, 
imprimă prin aceasta înseşi trăsăturile chipului lui Hristos sau 
dă formă umană, în persoana sa, însuşirilor lui Dumnezeu, 
asemenea lui Hristos. Şi aceasta e o adevărată participare la 
Dumnezeu şi o reflectare a lui Dumnezeu prin fiinţa noastră 
personală. 

• Timpul înseamnă pentru Dumnezeu durata aşteptării  
între bătaia Sa la poartă şi fapta noastră de a deschide. 

• Iubirea este înrudirea omului cu Dumnezeu. Ea uneşte la  
maxim persoanele umane fără să le confunde. În iubire se 
arată plenitudinea existenţei. 

• Nici o limbă nu este atât de latină ca limba noastră. 
• Îmi eşti necesar pentru a înlocui grija de mine cu grija de  

tine, pentru a te pune în locul eului meu. Atât de intim îmi 
devii, atât de una cu mine, atât de mult te atrag în centrul 
existenţei mele, încât îmi substitui eul meu. 

• Iubirea este singura putere prin care sufletul învinge  
moartea. 

• Dumnezeu ne ia ca pe nişte copii şi ne arată într-o  
legănare iubirea Sa. 

• Crucea este puterea lui Hristos care, asumată de noi,  
poate transforma lumea în paradis. 

• Răstignirea este prima înălţare. 
• Cel plin de frica lui Dumnezeu este plin de puterea Lui. 
• Cel mai frumos şi mai convingător discurs despre  

dragoste este îmbrăţişarea. 
• Omul este un infinit în virtualitate, omul este făcut  

pentru infinit, dar nu este infinit în sine. Devine infinit în 
legătura cu Dumnezeu. 

• Blândeţea este sprijinul răbdării, uşa iubirii. 
• A fi chip al lui Dumnezeu înseamnă a fi partener de  

dialog cu Dumnezeu. Iar iubirea lui Dumnezeu nu poate uita pe 
cel care a intrat o dată în dialog cu El. Astfel se motivează de 
ce omul a fost făcut spre o existenţă eternă. 

• Precum există o beţie de Dumnezeu, care nu vede lumea  
sau urâţenia ei, aşa este şi o beţie de lume, care nu vede în 
urâţenia ei nici sfinţenia lui Dumnezeu. 

• Nimeni nu-şi poate da seama cât de mult valorează el 
pentru altul, dar îşi dă seama cât valorează altul pentru el. 

• Lumea nu este doar un dar, ci şi o sarcină pentru om. 
• Iubirea cuprinde toate virtuţile şi este contrară tuturor  
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păcatelor. Ea este sursa tuturor formelor de bine. 
• Sfânta Treime este suprema taină a existenţei, care  

explică toate, sau fără de care nu se poate explica nimic. 
• Eu am nevoie de cineva să mă descopere, să mă  

înţeleagă, să mă întregească cât mai deplin. 
• Sfânta Treime nu este prezentă doar în învăţătura lui  

Hristos, ci e lucrătoare în tot ce face El. 
• Timpul este distanţa dintre chemarea lui Dumnezeu şi  

răspunsul tău. 
• Biserica Ortodoxă este o bucurie a tuturor de toţi. 
• Lumea ni s-a dat pentru comunicare între noi, pentru a  

ne ajuta, prin ea, pe noi înşine. 
• Sfânta Treime este structura supremei iubiri, izvorul  

vieţii şi al raţionalităţii. 
• viaţă pur individuală este oarbă şi atee. Am pierdut  

umanitatea pentru că am devenit solitari. 
• Trebuie să fie şi al treilea ca să nu fie o margine. De  

aceea Duhul Sfânt vine ca o persoană lângă Tatăl şi se bucură 
cu Tatăl de Fiul. 

• Îmi eşti necesar mie nu pentru a te face subordonatul  
meu şi slujitorul meu, ci pentru a-mi fi tu mie centrul meu de 
preocupare şi de slujire. Îmi eşti necesar pentru a înlocui grija 
de mine cu grija de tine, pentru a te pune în locul eu-lui meu. 

• Iubirea e tare pentru că poate merge până la moarte. 
• Treimea nu se reduce la o esenţă divină abstractă şi  

impersonală, ci este o Treime de Persoane Care Se iubesc, 
Care-şi extind iubirea Lor peste noi şi în noi, în Hristos Care 
pătimeşte pentru noi, Care este întreg iubire pentru noi. Hristos 
ne cheamă de asemenea să înaintăm cu ajutorul Său spre o 
umanitate asemenea umanităţii Sale: o umanitate care vrea să 
sufere pentru ceilalţi ca să-i înnobileze, ca să facă bucurie 
Tatălui ceresc, dându-I bucuria de a vedea că înaintăm prin 
iubirea dintre noi spre iubirea faţă de El. 

• Numai Dumnezeu, cu nesfârşirea Lui, poate ţine sufletul  
absorbit în contemplarea Lui, adică în linişte, fără trecerea 
necesară de la un lucru mărginit la altul. 

• Persoana umană în preajma căreia se experiază prezenţa  
sfinţeniei, atrage pe oameni cu o forţă cu care nu poate atrage 
nimic din splendorile naturii sau măreţia ideilor. 

• Patimile sunt dorinţe întoarse asupra relativului în care  
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căutăm absolutul e făcut cu o aspiraţie spre viaţa veşnică. Spre 
aceasta se pregăteşte în viaţa lui pământească. 

• Prin dezordinea pe care o promovează în cele din afara  
lui, omul produce şi în sine o dezordine şi o suferinţă... 

• Prin blândeţe, sufletul se apropie de simplitate, care este  
idealul fiinţei spirituale. 

• Lumea nu se reflectă în om printr-o formă statică, ci  
modificată de om continuu conform chipului pe care el îl dă. 

• Sărbătoarea Înălţării Domnului este unul din cele mai  
vechi praznice creştine, atestat încă din secolul al IV-lea, de 
Eusebiu din Cezarea! 

• Îndumnezeirea este desăvârşirea şi deplina pătrundere a  
omului de Dumnezeu, dat fiind că în alt chip el nu poate ajunge 
la desăvârşire şi deplina spiritualizare. 

• Lumea este un pedagog spre Hristos. 
 

 

Deşi pare abstractă, credinţa este concretă, 
Deşi pare imposibilă, credinţa este adevărată, 
Deşi pare grea, credinţa ne aduce odihnă, 
Deşi pare oarbă, credinţa e plină de lumină. 
 
     MI 
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Radu Gyr - Colind Ceresc 
 

Cerul şi-a deschis soborul 
- Lerui, Doamne, Ler - 
au pornit cu pluguşorul 
îngerii prin cer. 
 
Merg cu pluguri de oglindă 
şi de giuvaer,  
toţi luceferii colindă 
- Lerui, Doamne, Ler - 
 
Vântul suflă cu lumină 
- Lerui, Doamne, Ler - 
în buhăi de lună plină 
legănat în ger. 
Pentru heruvimi cu glugă 
albă de oier, 
sub fereşti colinde’ndrugă,  
- Lerui, Doamne, Ler - 
 
N-au venit cu grâu la poartă,  
ci au rupt din cer 
stele mari că să le’mpartă,  
- Lerui, Doamne, Ler - 
 
Şi’n Gustar de roade grele,  
- Lerui, Doamne, Ler - 
va fi câmpul cer de stele 
tolănit sub cer… 
 
Numai tu aştepţi în tindă,  
- Lerui, Doamne, Ler - 
suflete fără colindă,  
şi fără Prier. 
Nici un cântec alb nu vine 
fâlfăind pe cer, 
cu o stea şi pentru tine,  
- Lerui, Doamne, Ler – 
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M.- PR. GHEORGHE CALCIU-DUMITREASA 
 

 
 

Pr. Gheorghe Calciu Dumitreasa 

Ghe. Calciu Dumitreasa  
(n. 23nov 1925, Mahmudia,  
Jud. Tulcea, d.21 nov 2006 
Washington) a fost un preot 
ortodox român, dizident 
anticomunist și luptător pentru 
drepturile omului. 
     A intrat pentru prima dată în 
atenţia regimului comunist în 
1948, pe când era student în 
anul II la medicină. Timp de 15 
ani a trecut prin închisorile 
comuniste de la de la Jilava, Aiud 
şi cutremurătoarea reeducare de 
la Piteşti.  

 
Luptător anticomunist 
 

Părintele Calciu a fost un luptător anticomunist. A îndurat 
peste 21 de ani de închisoare sub comuniști (1948-1964, 1979-
1984), trecând și prin reeducarea din închisoarea pentru 
studenți de la Pitești (1949-1951), unde a făcut compromisuri, 
participând la reeducare. Ulterior a refuzat orice compromis cu 
sistemul comunist. Un fost coleg de detenție de la Pitești - Dan 
Lucinescu - scria în volumul Jertfa: "Este bine în această 
situație să existe o exemplificare, aleasă nu întâmplător la cel 
ce mai târziu a ajuns preotul Calciu. Când respectivul, în urma 
unor crunte presiuni fizice a fost îndemnat să lovească un coleg 
de al lui, a căzut în genunchi în poziție de rugăciune și din ochii 
suferinzi, de căprioară rănită, începură să-i curgă lacrimi iar din 
răni sânge"  

A fost transferat apoi la Gherla. În procesul intentat 
vinovaților reeducării de la Pitești, Gheorghe Calciu se apără 
opunându-se culpabilizării deținuților, pe motiv că adevărații 
vinovați sunt cei din conducerea Securității și a Ministerului de 
Interne (Alexandru Nicolschi, colonelul Teodor Sepeanu și alții.) 

În luna iulie 1958 este transferat la Jilava, la secția 
numită Casimca (celulele erau situate la câțiva metri sub 
pământ, fără iluminare naturală și fără altă aerisire decât 3 
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găuri în ușă, cu apă curgând continuu pe pereți). I-a avut 
colegi de celulă pe Iosif V. Iosif, Marcel Petrișor și pe liderul 
tineretului legionar, Constantin Oprișan. Alături de ceilalți doi 
colegi, au avut grijă permanent de Costache Oprișan, care era 
bolnav de TBC și care nu beneficia de nicio asistență medicală. 
Marcel Petrișor mărturisește că, într-un gest de solidaritate, 
Gheorghe Calciu și-a tăiat venele scurgând sânge în gamelă, 
pentru ca, după decantarea hematiilor să-i dea să bea limfa lui 
Costache Oprișan, care pierduse mult sânge. 

Eliberat din închisoarea Aiud în anul 1963 i s-a stabilit 
domiciliu obligatoriu în Bărăgan. În urma amnistiei generale din 
1964, Gheorghe Calciu a fost eliberat. A urmat Filologia și 
Teologia, fiind învestit cu harul preoției. Devine profesor la 
Seminarul Teologic Ortodox din București. La marele cutremur 
din 4 martie 1977, o aripă a internatului Seminarului se 
prăbușește. Chemat de seminariști, vine în toiul nopții de acasă 
și este singurul profesor care, alături de câțiva elevi, lucrează 
cu mâinile goale toată noaptea pentru a încerca să salveze de 
sub dărâmături pe cei patru seminariști îngropați sub moloz. 
Ca profesor la Seminarul Teologic Ortodox din București s-a 
opus ateismului. În Postul Sfintelor Paști, din anul 1978, ține un 
șir de 7 prelegeri, intitulate "Șapte cuvinte către tineri", predici 
care s-au bucurat de o largă audiență în rândul studenților de 
la multe facultăți din București. Ia atitudine public față de 
dărâmarea Bisericii Enei din București, pe locul căreia se 
planificase construirea unei crâșme. Pe tot parcursul acestei 
perioade primește zilnic telefoane de amenințare, menite să îl 
descumpănească și să-i terorizeze familia. Atât predicile ținute 
cât și protestul față de demolarea Bisericii Enei îl aduc din nou 
în vizorul Securității. Este arestat în anul 1979, judecat și 
condamnat abuziv la mai mult de 10 ani închisoare. I se 
confiscă și averea, astfel încât soția și copilul rămân fără 
frigider, aragaz și alte bunuri de strictă folosință. Prin 
executarea pedepsei s-a urmărit o nouă reeducare a sa. Acest 
fapt a determinat un val de proteste din partea exilului 
românesc. În ajutorul său se ridică intelectualii din exil: Mircea 
Eliade, Virgil Ierunca, Eugen Ionescu, Monica Lovinescu, Paul 
Goma. A fost mai întâi internat la secția de psihiatrie a 
penitenciarului Jilava. Ulterior a fost transferat la penitenciarul 
Aiud, unde a avut colegi de celulă condamnați pentru omor. 
Cea mai mare perioadă a detenției a petrecut-o totuși în 
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izolare. În timpul detenției a fost bătut, umilit și ținut 
nemâncat. După 5 ani și jumătate, în 20 august 1984, este 
eliberat, ca urmare a presiunilor internaționale venite din 
partea liderilor lumii, cum ar fi Margaret Thatcher, Ronald 
Reagan, Papa Ioan Paul al II-lea. Contrar voinței sale, în anul 
1985 este obligat să părăsească țara împreună cu familia. 
 
Exilul  
 

În anul 1985, se stabilește în Statele Unite, unde 
primește cetățenia de onoare. Între sfârșitul anului 1985 și 
1988 a locuit cu familia la Cleveland. Pentru a-și asigura 
existența sa și a familiei, a lucrat și în construcții, ca muncitor 
necalificat. În anul 1989 se mută cu familia la Washington DC, 
unde preia parohia românească „Sfânta Cruce”. A continuat să 
muncească în construcții până când a reușit să-și cumpere o 
casă, la circa 20-30 kilometri de biserica parohială. De-a lungul 
păstoririi de către Sfinția Sa a parohiei Sfânta Cruce, numărul 
credincioșilor a crescut impresionant. Multe persoane de alte 
confesiuni s-au convertit la ortodoxie, pentru dragostea, harul 
și viața îmbunătățită pe care le avea părintele. În SUA și-a 
continuat lupta în numele lui Dumnezeu și eforturile pentru 
apărarea intereselor românilor, fiind autorul ideii Romfest și 
unul dintre fondatorii evenimentului bienal - cea mai mare 
sărbătoare a românilor de pretutindeni -, al cărui Comitet 
Internațional îl conducea. 

Este primit la Casa Albă de 2 președinți - Ronald 
Reagan și George W. Bush. 
            Părintele Calciu slujea la Biserica Ortodoxă Română 
„Sfânta Cruce” din orașul Alexandria, statul Virginia (lângă 
Washington D.C.)  
În anul 2006 a catalizat eforturile pentru întemeierea unei noi 
biserici pentru românii din zona Washington D.C., Biserica Sf. 
Andrei. 

Călătorea aproape anual în România, ținând conferințe și 
vizitând prieteni.  

Bolnav de un cancer al pancreasului și operat la Spitalul 
Militar din București, a fost vizitat, printre alții, de Părintele 
Arhimandrit Iustin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă, de 
Î.P.S.S. Bartolomeu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei 
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și Maramureșului și de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la 
acea vreme, Prea Fericitul Teoctist. 

A murit în Statele Unite, în ziua de 21 noiembrie 2006. 
Slujba de înmormântare a fost oficiată de Episcopul Vicar Irineu 
Duvlea. În țară, a fost prohodit în biserica Radu Vodă (de unde 
fusese alungat în 1979) de însuși Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, Teoctist, alături de alți ierarhi și foști elevi, ajunși 
acum preoți. Conform dorinței sale, este înmormântat în țara, 
în cimitirul Mănăstirii Petru Vodă, din județul Neamț. 
 
Gheorghe Calciu - "a fost făcut tocătură în bătăi" până a 
devenit reeducat 
 

 

"În ceea ce îl priveşte pe 
Gheorghe Calciu Dumitreasa, ştiu că 
acesta a intrat în gheara lui Ţurcanu în 
acelaşi timp cu mine. Dar în altă 
cameră. Acolo a fost făcut tocătură în 
bătăi şi alte chinuri, la care a fost 
supus, până i-au întors mintea şi i-au 
format reflexele condiţionate dorite de 
Securitate. 

 
Au făcut din Dumitreasa un robot de calitate superioară, 

întrucât era inteligent şi peste măsură de isteţ din naştere. 
  Ultimii studenţi au plecat din Piteşti şi au ajuns la 
închisoarea Gherla. O parte din noi am fost trimişi să lucrăm la 
ateliere. O altă parte, la fel de numeroasă, a fost răspândită 
prin celule. O parte mai mică - fiind consideraţi mai destoinici - 
a fost luată ca ajutoare pe posturi de călăi pe lângă Ţurcanu. 

Printre acele ajutoare ale lui Ţurcanu a fost selecţionat şi 
Gheorghe Calciu Dumitreasa. Selecţionarea lui s-a făcut numai 
după ce a fost pus la probe de încercare, transformându-l în 
călău feroce în camera 99 din închisoarea Gherla. În felul 
acesta Gheorghe Calciu Dumitreasa a devenit un călău deosebit 
de temut printre torţionarii din închisoarea Gherla. 

Ofiţerul politic Avădanei avea nevoie de un ajutor de 
nădejde care să-i răspundă prompt la orice întrebare. Avea 
nevoie de un om cu bună ţinere de minte. Cel mai bun 
"reeducat" din acest punct de vedere era Calciu Dumitreasa. În 
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felul acesta Calciu Dumitreasa a ajuns omul de încredere al 
ofiţerului politic. 

Ofiţerul politic i-a dat lui Calciu Dumitreasa misiunea de 
a centraliza toate "demascările" şi informaţiile şi să i le prezinte 
gata centralizate. Pentru această misiune i-a pus la dispoziţie 
un birou situat în una din celulele închisorii. 

Când un deţinut era pus în libertate, acesta trebuia să 
dea o declaraţie că nu va divulga nimic din ceea ce a văzut şi 
auzit prin închisori şi că, odată ajuns în libertate, va colabora 
cu Securitatea. Toate aceste declaraţii se dădeau scris lui Calciu 
Dumitreasa şi acesta le prezenta la ofiţerului politic. [...] 

Când a început ancheta lui Calciu, acesta pe loc şi-a dat 
seama de toată înscenarea. Dintr-o singură scuturătură de cap 
a scăpat înlăturând de la el dresura. A devenit din nou omul 
care fusese înainte de arestare." 
(Octavian Voinea, Masacrarea studențimii române în închisorile 
de la Pitești, Gherla și Aiud, ediție îngrijită de Gheorghe 
Andreica, Editura Majadahonda, București, 1996, pp. 125-126) 
 

CITATE CREȘTINE 
 

 

• Toţi ne mântuim în  
comunitate, în Biserica lui Hristos 
şi fiecare este răspunzător 
pentru celălalt. Dacă cineva este 
slab, ia-i sarcina şi du-o tu. Dacă 
tu eşti slab, roagă pe cineva să-ţi 
ducă sarcina. În felul acesta, 
uniţi în rugăciune şi în fapte 
bune, vom ajunge la slăvita 
Înviere a Mântuitorului, ca să 
viem cu El şi să vedem lumina 
cea cerească. 

• Cea mai tragică postură a omului este singurătatea,  
izolarea lui totală. Sfântul Ciprian spune aşa: „Fiecare cade 
singur. Dar ne mântuim în comunitate, în comunitatea 
Bisericii!”. Ne purtăm slăbiciunile unii altora şi aşa mergem 
spre mântuire. Nimeni nu se mântuieşte singur, nici 
credinciosul, nici preotul, nici monahul. 

• Singurătatea te izolează, te face neputincios, împiedică  
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duhul tău să se bucure de bunătăţile lumii acesteia, în special 
de cele ale lumii spirituale. Pe când viaţa în comunitate te 
salvează în multe împrejurări grele. Nimeni nu se mântuieşte 
singur, nici credinciosul, nici preotul, nici monahul. Toţi ne 
mântuim în comunitate, în Biserica lui Hristos şi fiecare este 
răspunzător pentru celălalt. 

• Ceea ce se întâmplă în America, Europa și în România,  
nu este politică, ci politicianism, ceea ce este cu totul altceva. 
Politica este implicarea cetățeanului în treburile cetății. O 
datorie nobilă. Politicianismul este implicarea cetățeanului în 
jefuirea cetății și a locuitorilor ei. Când Hristos ajuta pe cel 
sărac, alunga pe speculanți din templu, îl numea pe Irod vulpe 
și pe farisei morminte spoite, făcea politică nobilă. 

• Toată Europa și America au născocit feminismul ca pe o  
soluție a dezagregării familiei și, în ultima instanță, a societății 
creștine. Pentru ei, egalitatea femeii cu bărbatul a dus la 
exacerbarea drepturilor femeii, făcând din ea nu atât o 
persoana demnă și o gingășie a familiei, educatoarea copiilor și 
pacea unei case, cât un obiect al plăcerii exagerate, ceea ce 
duce la scăderea natalității în țările civilizate. Aceasta este 
sclavia cea mai rușinoasă a femeii. În ultima instanță, toată 
această ideologie feministă nu face decât să pună mereu 
femeia în situație de minoritate socială. 

• Dacă nu luăm în seamă globalizarea, ci o privim ca pe o  
ladă de gunoi, nu avem de ce ne teme. Dar cum grămada asta 
uriașă de gunoi este mare, s-ar putea sa devina un uriaș 
tăvălug. În acest caz, vom înțelege de ce spune Mântuitorul: 
"Nu te teme turma mică pentru că Tatăl vostru a hotărât să vă 
dea vouă Împărăția" (Lc. 12: 32) 

• În catacombele politicii internaționale, care este, în  
esența ei, anticristică, se elaborează savant distrugerea 
Bisericii, a neamurilor, relativizarea adevărului, parazitismul 
guvernamental, izolarea individului și controlarea lui până la 
desființare prin toate mijloacele de propagandă, spulberarea 
familiei; persoana trebuie să devină tot mai mult o proprietate 
a guvernului; instalarea unui totalitarism lent care, în cele din 
urmă, să ducă la subordonarea întregii lumi unui guvern 
internațional uns de cineva din adâncuri. 

• Două sunt racilele majore ale generației tinere actuale:  
lipsa unei credințe religioase ferme – ortodoxe, în cazul 
României - și superficialitatea morală. Toate celelalte sunt 
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adjuvante și catalizatori spre cădere: televiziune, sexism, 
alcoolism și droguri, superficialitatea, sectele, muzica 
demonică, distrugerea gustului pentru frumos, anticreștinismul 
(antiortodoxia), lenea, labilitatea psihică și intelectuală etc. 

• Am stat în închisoare cu mulţi oameni, cu ierarhi, cu  
preoţi buni, cu călugări şi am înţeles că rugăciunea este 
strădanie, foarte mare strădanie. Diavolul turbează atunci când 
cineva se roagă. 

• Să-l simţi pe semenul tău alături de tine, mereu prezent  
şi să nu te întrebi niciodată: „Cine este "Să-l simţi pe semenul 
tău alături de tine, mereu prezent , şi să nu te întrebi 
niciodată: „Cine este omul acesta?” , ci să-ţi spui „Nu este 
străin. Este fratele meu. Este Biserica lui Hristos, ca şi mine. 

• Libertatea înseamnă eliberarea de păcat şi de moarte în  
Hristos, iar în plan social - lupta ideilor. 

• Toate cuvintele tale să fie cuvinte care ar putea să  
constituie o rugăciune. 

• Nu trageţi prea tare la juguri îndepărtate. Bucuraţi-vă  
mai mult unul de altul, grăbiţi-vă, rugându-L pe Dumnezeu să 
vă binecuvânteze cu naştere de prunci, daţii vieţii ceea ce este 
al ei şi lui Dumnezeu ceea ce este al Lui. 

• Crede şi iubeşte! Credinţa te face liber, iubirea te uneşte.  
Vei fi liber în unirea cu Iisus Hristos şi vei rămâne în dragostea 
Lui. 

• Vino în Biserica lui Hristos! Ca să înveţi ce este inocenţa  
şi puritatea, ce este blândeţea şi ce este iubirea. Vei afla care 
este rostul tău în lume, care este sensul existenţei noastre. 
Spre stupoarea ta, vei afla că viaţă noastră nu sfârşeşte în 
moarte, ci în înviere; că existenţa noastră este spre Hristos şi 
că lumea nu este doar un moment gol, în care să stăpânească 
neantul. Vei avea o nădejde şi nădejdea te va face tare. Vei 
avea o credinţă şi credinţa te va mântui. Vei avea o dragoste şi 
dragostea te va face bun. 

• În închisoare, fără Dumnezeu, fără rugăciune și fără  
iertare nu puteai să supraviețuiești. 

• Închisoarea e ca un purgatoriu care te curăță de păcate  
și mai ales te înalță spiritual. Niciodată n-am fost, nici măcar 
acum, mai aproape de Dumnezeu decât am fost în închisoare! 

• Credeți-mă, că dacă n-aș fi suferit atât de mult, n-aș fi  
putut să iubesc atât de mult, n-aș fi putut să iubesc cu atâta 
ușurință. 
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• Demonul atacă îndeosebi mintea și strecoară îndoială. El  
vrea să te facă să te adori, să te închini minții tale, să crezi că 
ești deștept. Ori te atacă prin ispitiri fizice sau îndoială. 

 
 

                Întoarcerea 
 
Iar când s-or întoarce, teferi, la căminuri 
Fâlfâind în soare steagurile sfinte,  
I-or primi cu frunze verzi în baldachinuri,  
Cu ghirlănzi şi jerbe li-or ieşi-nainte. 
 
Într-o-mbrățișare vor uita tot răul,  
Petrecuţi de imnuri, doine şi urale: 
Cerul va surâde, luminându-şi hăul 
Peste sărbătoarea zilei triumfale. 
 
Şi când s-or întoarce, palizi, mucenicii 
Mursicaţi de moarte în vârtejuri dârze,  
Goal' având din umăr mâneca tunicii,  
Sprijinindu-şi lipsa de picioare-n cârje,  
 
Măreţia jertfei va pluti în aer: 
Sărutând cucernic semnele de râne,  
I-or primi-n tăcere, fără plâns şi vaier,  
Cum primeau, pe vremuri mândrele Spartane. 
 
Dar când s-or întoarce. 
Doamne, fie-ţi milă,  
Când se vor întoarce veşnicele nume 
Ale celor care s-au făcut argilă 
Şi-i aşteaptă totuşi pruncii, femei şi mume,  
Fie-ţi milă, Doamne, că nemângâiaţii 
Cercetează zarea, speră şi suspină,  
Zile după zile, aşteptând plecaţii 
Care niciodată n-au să mai revină. 
     

Nichifor Crainic 
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N.- N !0 1or Cr� � ! 
 

 

      Nichifor Crainic (pseudo-
nimul lui Ion Dobre,  n 22 dec. 
1889, Bulbucata, jud. Vlașca – 
d. 20 aug. 1972, Mogoșoaia) 
A fost un teolog, scriitor, poet,  
ziarist, politician, editor, filosof 
roman și important ideolog 
rasist de extremă dreaptă.  În 
perioada de început a mai 
folosit pseudonimele Victor 
Rațiu (1908), D. Crainic (1909), 
D.I. Crainic, D.I. Nichifor, N. 
Crainic (1910), Victor Mărginaș. 
Din aprilie 1926 Nichifor Crainic 
este numele lui legal. 

 În 1940 este ales membru al Academiei Române (pe 
locul devenit vacant al lui Octavian Goga), exclus în 1945 și 
reconfirmat post-mortem în 1994. 

Nichifor Crainic a studiat teologia la Seminarul Central 
(1904-1912) și apoi la Facultatea de Teologie (1912-1916) 
din București. În perioada facultății a fost cântăreț la Biserica 
Zlătari. După terminarea studiilor, a dorit să devină preot al 
acestei biserici, dar deși a fost susținut de părintele Constantin 
Nazarie, Gala Galaction, Nicolae Iorga și I.G. Duca, 
mitropolitul-primat Conon Arămescu-Donici a refuzat numirea. 
Se căsătorește în acest an cu cumnata bunului său prieten, 
Nicolae Băculescu. 

După intrarea României în război cere să fie trimis 
voluntar pe front, dar este refuzat. Cu puțin timp înaintea 
ocupării Capitalei de către trupele Puterilor Centrale este înrolat 
și încadrat în Compania II sanitară. Urmează refugiul în 
Moldova, fiind cantonat în satul Simila, după care ajunge în 
iarna lui 1917 la Iași doborât de o dublă pneumonie. După 
însănătoșire este repartizat soldat sanitar la Spitalul Militar din 
Iași. În această perioadă scrie gratuit în revista lui Nicolae 
Iorga, Neamul românesc. 
După divorț și neînțelegerile cu noul director al 
publicației Dacia, col. Ștefan Zăvoianu, îndemnat de Lucian 
Blaga, pleacă la Viena. Aici se înscrie la Facultatea de Filosofie 
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în anul universitar 1920-1921. În această perioadă o cunoaște 
pe Aglae, studentă la medicină, cu care se căsătorește. În mai 
1921 se naște Furtuna Ioana, unica lui fiică. 
Va rămâne până în iunie 1922 pentru încheierea stagiului de 
patru semestre. Viena devenea spațiul necesar formării 
dimensiunii mistice care se va identifica în activitatea de 
profesor și în lirica sa. A obținut doctoratul în filosofie la Viena. 
Își desfășoară activitatea în calitate de profesor universitar la 
Seminarul Teologic de la București și la Facultatea de Teologie 
de la Chișinău. Este creatorul curentului gândirist axat pe 
„autohtonism”. 
 
Procesul și pribegia 
 
Momentul 23 August 1944 l-a găsit în București având dublă 
pneumonie. Este dus pentru îngrijiri la Mănăstirea Cernica și 
apoi la clinica lui Iuliu Hațieganu din Sibiu de unde se 
externează la jumătatea lunii octombrie. Printr-o întâmplare 
norocoasă se întâlnește cu primarul comunei Gălănești care-i 
face un buletin de identitate pe numele de Ion Vladimir Spânu. 
Se ascunde prin diferite sate din Transilvania, în casele unor 
preoți care-i fuseseră elevi la Teologie.  
Din primăvara anului 1945 încep persecuțiile împotriva lui 
Nichifor Crainic. Trimiterea lui în judecată este salutată 
de Scânteia, într-un articol special din rubrica Activitatea 
Tribunalului special. Noi criminali de război, în cercetarea 
Tribunalului Poporului, destinată să semnaleze "elementele 
reacționare" care puteau pune în pericol procesul de sovietizare 
a țării: Nichifor Crainic și Stelian Popescu trimiși în fața 
Tribunalului Poporului: "Prin hotărârea Consiliului de Miniștri, 
pe baza actului de acuzare întocmit de acuzatorii publici, s-a 
decis sesizarea Tribunalului Poporului pentru judecarea în 
conformitate cu dispozițiunile Decretului Lege Nr. 312 din 1945 
a următorilor: Dobre Ion zis Nichifor Crainic și Stelian Popescu, 
ambii ziariști" ("Scânteia", nr. 235, 27 mai 1945, p. 6). 
În cadrul procesului „lotului ziariștilor fasciști” (alături de Radu 
Gyr, Pamfil Șeicaru și alții)[24], Tribunalul Poporului l-a 
condamnat în contumacie, prin Sentința nr. 2/4 iunie 1945, 
la detenție grea pe viață și degradare civică pe timp de 10 ani, 
pentru crima de dezastrul țării, prin crime de război. 
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Detenția și ultimii ani  
 
Obosit, după trei ani de pribegie, și convins că după 
încheierea păcii de la Paris rejudecarea lui se va face mai puțin 
pătimaș, pe 24 mai 1947 l-a convins pe preotul Ion 
Sămărghițan, gazda sa, să-l anunțe pe jandarmul satului că se 
predă. Este adus în București, la Ministerul de Interne (mai-
iulie), apoi este transferat succesiv la închisoarea 
Văcărești și Jilava. 
După anularea sentinței din 1945 a urmat rejudecarea care s-a 
întrerupt brusc, fără niciun motiv juridic, după arestarea 
lui Lucrețiu Pătrășcanu și a avocatului Petre Pandrea. A fost 
transportat la Aiud unde a fost ținut închis 15 ani fără să existe 
o sentință judecătorească.  
Prin Decretul 293/18 aprilie 1962 al Consiliului de Stat, Nichifor 
Crainic este grațiat la data de 24 aprilie 1962 și eliberat două 
zile mai târziu. După eliberarea din închisoare, între 1962 și 
1968 Nichifor Crainic scrie la ziarul comunist de propagandă 
"Glasul Patriei", editat de Ministerul Afacerilor Interne, destinat 
intelectualilor români din străinătate, unde devine redactor, 
până la pensionare în 1968 Ana Selejan consideră că aceasta a 
fost o formă de mercenariat, în speranța reintrării în circuitul 
literar.  
În timpul detenției a devenit informator și colaborator al 
Securității „pentru gamela cu zeamă” (vezi: Oancea 
Zosim: Închisorile unui preot comunist”, sau Mihadaș 
Teohar: Pe muntele Ebal). 
Procesul „lotului ziariștilor fasciști” care s-a judecat în anul 
1945 de către Tribunalul Poporului, a fost redeschis la 
propunerea Procuraturii Generale, după mai bine de 50 de ani. 
În cadrul procesului au fost implicați 14 scriitori și ziariști. 
Curtea Supremă după mai multe dezbateri procedurale, a 
admis recursul în anulare și în data de 8 mai 1995 a luat 
decizia cu hotărâre de achitare și restituire a tuturor averilor 
celor implicați și condamnați de către comuniști. Din păcate în 
acel moment nu a mai fost decât un singur supraviețuitor, 
scriitorul Pan V. Vizirescu. 
"Creștinismul creează lumea din nou asociind pe om la lucrarea 
divină. Principiul acesta apare în întruparea Fiului lui 
Dumnezeu." (Nichifor Crainic) 
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Nichifor Crainic - cel mai mare poet român creştin 
 

 

     Este cel mai mare poet român 
creştin şi unul dintre cei mai mari 
poeţi creştini ai lumii. A fost 
Profesor universitar, academician şi 
ziarist. Opera sa poetică este 
completată de opera eseistică şi 
mistică. Prelegerile sale universitare 
îi înălţau pe auditori la ceruri. 
  Nichifor Crainic este reprezentant  
al tradiţionalismului şi orientării 
spre Bizanţ. Filiaţia bizantină ca 
trăsătură spirituală a neamului 
românesc este structurală şi nimeni 
nu o poate contesta. Nici orientarea 
spre cultura franceză, nici aplecarea 
spre nemţi ori ruşi nu egalează  

forța cu care substanţa noastră spirituală se simte ortodox - 
bizantină. Acest aspect l-a susţinut Nichifor Crainic în întreaga 
sa operă, contribuind în plus la reabilitarea Bizanţului, atât de 
nedrept calomniat în Occidentul de după Revoluţia franceză. El 
era de altfel ortodox convins şi adversar al catolicismului. 

Pentru ideile sale, Nichifor Crainic a suferit o îndelungată 
detenţie, în timpul căreia a compus în memorie numeroase 
poezii. Acestea au ajuns şi afară, unde au circulat ilegal. 
Nădăjduim însă că într-o zi vor vedea lumina tiparului. 
În temniţă poetul se ruga adâncit în sineşi, în genunchi, ceasuri 
întregi. Dar totuşi acest om de o remarcabilă sensibilitate era 
dublat de un senzorial nestăpânit. Datorită respectului pentru 
opera sa şi pentru suferinţa îndurată nu vom vorbi despre 
slăbiciunile lui omeneşti. A făcut regretabile compromisuri de 
conştiinţă dar opera lui rămâne pură şi autentic ortodoxă. El a 
murit ca un singuratic, căci era încă ostracizat. 
Uitând greşelile omului, rămânem cu imaginea poetului şi 
gânditorului creştin care va impresiona oricând şi oriunde va fi 
citit. Azi se lasă tăcere peste opera lui dar într-o zi va fi aşezat 
în locul de cinste al culturii. 
(Ioan Ianolide - Întoarcerea la Hristos. Document pentru o 
lume nouă, Editura Bonifaciu, București, 2012, pag. 305-306) 
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Nichifor Crainic între foame și speranță 
 

Sala de mese e o corvoadă prin care te obligă milițianul 
să treci. Intri prin ușa din fund, lași acolo gamela și ieși prin 
poarta din față. 

Îl salut pe profesorul Nichifor Crainic. 
- Ce mai faceți, domnule profesor? 
- Foame, Daniele, foame, atâta fac! De s-ar termina odată 
povestea asta. În plus, la o percheziție, mi-au luat dobitocii și 
paltonul. Acum nu e de ajuns foamea și batjocura? Iată-mă și 
gol. Și iarna-i lângă ușă. L-am auzit pe căpitanul Mihăilă - 
subdirectorul - zicând către milițian: ”I-ai tovarășe, paltonul din 
spate! Ăsta a fost ministru”. Vezi cât de scumpe-s onorurile? 
- Lăsați, domnule profesor, că are grijă Dumnezeu de păsările 
cerului. 

Peste câteva zile, zâmbind îmi spune: 
- A venit la mine un băiat și mi-a dat un palton de pușcărie. Ca 
și nou! 
- Știe Dumnezeu de ce avem nevoie. Condiționat: să căutăm 
mai întâi împărăția și dreptatea Lui. 
- Măi băiete, bun e Dumnezeu și rabdă multe. Dac-oi avea zile, 
gândesc să mă așez la o mănăstire. Să mă curăț de zgură. 
Numai să trecem hopul. Aș vrea să scot ”Gândirea” din nou. 
Asta se poate și de la mănăstire. Celelalte preocupări le las pe 
seama altora. Am de scris câteva cărți după atâta experiență. 
Și un volum de poezii, dintre acelea care circulă pe aici. Vii cu 
mine? Tu ești un suflet curat! Să trecem și pe la Arsenie. 
Îl  luăm și pe Cristofor cu noi. 
(Vifornița cea mare, Editura Tehnică, București, 1996, pag. 
194-195) 
 
Cu Nichifor Crainic în iadul de la Aiud 
 

Pe Nichifor Crainic l-am cunoscut în familia arhitectului 
I.D. Enescu, unchiul meu, care a executat 13 ani de închisoare, 
tot la Aiud! Nichifor Crainic a fost profesor la Facultatea de 
Teologie, poet, filozof, ziarist; editat revista Gândirea, revistă 
de mare anvergură, din care a emanat „gândirismul”, curent 
implantat în literatură, artă, filozofie. (...) În 1946 este judecat 
și condamnat, în contumacie, la 25 de ani muncă silnică, în 
lotul Mareșalului Antonescu. A reușit să stea ascuns un an, la 
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preotul Sămărhițan din Ardeal. L-au arestat în 1947 și a 
executat o pedeapsă de 15 ani. 

Ne-am reîntâlnit la Aiud în 1952. A prins și dânsul cea 
mai cumplită perioadă, 1948-1954, adică pe directorul 
Dorobanțu, pe subdirectorul Mareș și pe gardienii Mayer, 
Boldur, Căldăraru și Biro. Am dat slavă lui Dumnezeu că ne-am 
întâlnit în celular. Eram amândoi bolnavi, tare bolnavi și slabi. 
Suferea de litiază renală. Când elimina o piatră, îl ștergea 
moartea!2 Ne dădeau, deseori, ciorbă de varză acră, al cărei 
consum îi provoca des crize cumplite. Slăbise într-un hal de nu-
l mai țineau picioarele. Era sub 50 de kilograme. Și cât era de 
voinic ca profesor! Cât de mult îl prețuiam și îl iubeam! Eram 
student la Facultatea de Litere și Filozofie, iar Teologia era în 
aceeași clădire. Nu cred că am pierdut două ore din cursurile 
dânsului. Sala era plină până la refuz. 

Și acum un muribund! încercam totul, totul, ca să-l ajut. 
În fiecare dimineață îl serveam cu jumătate din porția mea de 
terci. Într-una din nopți, l-au apucat dureri cumplite. Căldăraru, 
o altă canalie de gardian, i-au auzit vaietele, a intrat în celulă, 
amenințându-l: ”Banditule, dacă mai zbieri, te duc la neagra!”. 
Rugăciunile noastre i-au mai potolit durerile. 

Duminica dimineața, nu terciul era așteptat, ci predica lui 
Nichifor Crainic, spusă în șoaptă să nu audă gardianul. Radu 
Gyr și Nichifor Crainic sunt marii autori ai poeziei în lanțuri. (...) 
Nichifor Crainic a murit la 23 august 1972. Se spune, pe drept 
cuvânt, că murim de două ori, odată ca ființă, a doua oară în 
amintirea oamenilor. Aceasta mi se pare moartea cea mai 
crudă, să știi că după moarte nimeni nu te va mai pomeni. 
Profesorul Nichifor Crainic nu va cunoaște această moarte. El 
va rămâne în mintea și sufletul celor care l-au cunoscut și a 
urmașilor, urmașilor lor. 
La revedere, domnule Profesor! 
(Nicolae Enescu - Memoria lacrimei, Editura Pământul, Pitești, 
2007, pag. 32-35) 
 
     "Interesele materiale nu unesc pe oameni şi nu unesc 
popoarele; interesele materiale dezbină pe oameni, dezbină 
popoarele. Dacă materia în sine nu este incomensurabilă, 
interesele materiale sunt incomensurabile: fiindcă apetitul 
posesiunii, odată dezlănţuit, nu cunoaşte limite." 
                                                           (Nichifor Crainic) 
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         Păianjenul 
 
Stă pânza-ţi diafană ca o rază 
Pe-un ram ce pe prăpastie se-nclină,  
Iar noaptea prinde-n ea o bură fină 
Pe care dimineaţa o perlează. 
 
Trăieşti plutind în legănare lină 
Pe hăul ce sub tine surd vibrează; 
Când vraja tainei lui te-ncătuşează,  
Îţi torci un fir ca firul de lumină. 
 
Şi te cobori în adâncimea vagă... 
Dar dorul ramului din nou te-avântă 
Pe firul tors din propria ta vlagă. 
 
Şi fericită eşti trăindu-ţi visul,  
Insectă mică ce domini abisul 
Când noi, privindu-l numai, ne-nspăimântă.  
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Iisus prin grâu 

 
Prin grâul copt, pe unde-aleargă şerpuitoarea mea cărare 
Ce scapără departe-n aur de glorioasă înserare,  
 
Mi s-a părut că treci,  
Iisuse, precum treceai pe vremea ceea 
Gustând în mers prietenia pescarilor din Galileea. 
 
Pe părul tău, încununându-l, juca o flacăra bălaie 
Şi soarele muia vesmântul drumeților în vălvătaie. 
 
Vorbeai şi inimile toate 
Se aninau de vorba ta 
Şi le purtai că o podoabă de ciucuri prinsă la manta. 
 
Că vorba ta era mai dulce că rodiile din Edom 
Şi-n omenia dumnezeirea şi îndumnezeia pe om. 
 
Treceai şi sângera în ţine prigoană crudelor sinedrii. în zări 
va aşteptau gigantici, cu crengi ocrotitoare, cedrii. 
 
Iar eu părea că merg în ceaţă de ucenici şi ucenice 
Şi sfărâm şi eu, pentru cină, cu palmele-amândouă, spice. 
 
Eram, socot, prea mult al lumii 
Şi prea puţin al vremii tale 
Că pământeană grijă,  
Doamne, m-a-ntârziat, stingher, pe cale. 
 
Pe-acelaşi galben grâu coboară acelaşi glorios apus,  
Dar n-aud vorbele-ţi pe care evangheliştii nu le-au spus. 
 
Trecură veacuri, şi cu ele că treci din nou mi s-a părut 
Şi-ţi caut urmă luminoasă 
În lutul moale s-o sărut. 
 
     Nichifor Crainic 
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CITATE CREȘTINE 
 

• Chemarea geniului nu e aceea de a mântui sufletele, ci  
de a le pune, prin seducţia simbolurilor plăsmuite, în faţa 
veşniciei. 

• Dreptatea socială nu se face prin suprimarea dreptului de  
a poseda, ci prin suprimarea excesului de bogăţie. 

• A fi naţionalist în România, adică a-ţi închina viaţa  
ridicării neamului şi ţării tale, însemnează a te aşeza pe un pisc 
în bătaia tuturor furtunilor urii şi a trăsnetelor răzbunării. Nimic 
nu e mai urâtă, nimic mai prigonită şi mai lovită decât 
dragostea supremă de românism. 

• Teologia este explicarea sistematică, prin mijloace  
raţionale, a adevărului revelat în Sfânta Scriptură şi Sfânta 
Tradiţie, a căror depozitară e Biserica. 

• Sensul binecuvântat al civilizaţiei stă în măsura în care  
ea e numai un mijloc în slujba desăvârşirii spirituale. Dar când 
omul se avântă în gigantismul prometeic să dobândească 
lumea, iluzia acestei desfătări nu preţuieşte nimic faţă de 
sufletul care şi-l pierse. Căci moartea desfiinţează într-o clipă 
stăpânirea noastră asupra lumii. Civilizaţia concepută ca scop 
prometeic de a reface paradisul terestru pentru propria-ţi 
desfătare are ceva din tragedia trufiei simbolizate în povestea 
Turnului Babel. 

• Cei care iubesc copiii pentru copii, dincolo de legătura de  
sânge, dovedesc încă în sufletul lor afinităţi cu raiul; şi pe acest 
fond de bunătate nativă s-ar putea clădi încă din această viaţă 
începutul paradisului ceresc. Scriitorul de geniu, care a dat în 
artă expresia cea mai înaltă acestei idei, e Dostoievski. Dacă în 
natura genialităţii se păstrează ceva din puritatea copilăriei, 
arta lui Dostoievski e incomparabil mai mult decât această 
afinitate firească. Din ea se ridică viziunea măreaţă a unei lumi 
noi, rezidită din sfinţenia copilăriei. 

• Menirea pe lumea aceasta a unui popor nu e aceea de a  
şti, ci aceea de a crea. 

• Reînnoirea lumii în duh creştin nu e cu putinţă decât prin  
ridicarea tuturor la nivelul vieţii în harul Duhului Sfânt. Orice al 
sistem de educaţie propus în numele creştinismului, dar care 
nu ţine seamă de această idee, trebuie declarat o simplă farsă 
a cărturarilor, care iau în deşert numele Domnului. 
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• Dacă Duhul Care suflă şi insuflă este unul şi acelaşi,  
modul de a reacţiona la atingerea Lui diferă de la epocă la 
epocă, de la confesiune la confesiune, de la naţiune la naţiune, 
de la ins la ins. Ce variată bogăţie de întrupări creştine ne oferă 
vieţile sfinţilor! Nu seamănă unul cu altul, deşi în toţi, ca în 
nişte lumânări de diferite forme şi mărimi, a ars aceeaşi flacără 
a Duhului, care i-a mistuit până la transfigurarea lor întru 
eternitate. 

• Trista poveste a lui Adam se repetă cu fiecare din noi,  
fiindcă toţi purtăm nostalgia personală a unui rai, pe caer l-am 
pierdut. Copilăria ne apare astfel ca o tainică supravieţuire a 
paradisului terestru în fiinţa omenească şi totodată ca o 
indicaţie a posibilităţi de a-l recuceri în duh! 

• E frumos să mori pentru o idee, dar e greu să trăieşti  
pentru ea. Eroismul adevărat, deşi despodobit de destinul 
tragic, e acesta din urmă. 

            Dezmărginire 

Şi de pe vârf de munte mă voi sui pe-un nor. 
Zi grea, cutremurată va fi, o zi de-adio, 
Când inima-mi, de tine, fâşii voi dezlipi-o, 
Amară frumuseţe, pământ rătăcitor. 
 
Voi sfărâma sub pleoape tot spaţiul din jur 
Şi-mi voi culca suspinul pe norul meu: şalupă 
Ritmată de arhangheli, la proră şi la pupă, 
Cu aripile vâsle prin valul de azur. 
 
Oceane din văzduhuri s-or lumina rotund, 
Prin stele-arhipeleaguri şalupa mea să treacă, 
Iar tu, frumoasă lume, să-mi pari o piatră seacă 
Scăpând rostogolită spre adâncuri fără fund. 
 
Mă va-nvăli, spumoasă, pe creştete de hău 
O pretutindenească vibrare de lumină 
Şi m-oi topi în boare de muzică divină, 
Despovărat de zgura părerilor de rău. 
 

                               Nichifor Crainic 
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O.- VASILE VOICULESCU 
 
 

 

      Vasile Voiculescu  (pseudo-
nim literar: V. Voiculescu, n. 27 
nov 1884, Pârscov, jud. Buzău, 
- d. 26 apr.1963, București), a 
fost scriitor și medic român.  
      În domeniul literar s-a 
distins în principal ca poet și 
prozator (a fost și dramaturg). 
      Vasile Voiculescu s-a născut 
în comuna Pârscov, județul 
Buzău, ca fiu al lui Costache 
Voicu (ulterior scriitorul luând 
numele de Voiculescu), 
gospodar cu stare, și al Sultanei 
(născută Hagiu), fiica unui 
negustor. Școala a început-o în 
satul Pleșcoi, Buzău în 1890. 

Cursul primar l-a absolvit la Buzău. A urmat studii liceale 
la Liceul „Alexandru Hâjdeu” și apoi la Liceul Gheorghe 
Lazăr din București. Preocupat de materialism, pozitivism și 
evoluționism, îi citește pe Littré Claude Bernard, Auguste 
Comte, Darwinși Spencer. Studiază opera lui Wundt, Harald 
Høffding, Pierre Janet și W. James, fiind atras 
de psihopatologie și psihofizică. 
Studiile universitare le-a început la Facultatea de Litere și Filosofie 
din București (1902 - 1903) și le-a continuat la Facultatea de 
Medicină, în 1903. Doctoratul în medicină l-a obținut în 1910. 
S-a căsătorit cu Maria Mittescu, studentă la medicină, cunoscută 
din satul său natal, Pârscov. I-a dedicat poezii și scrisori de 
dragoste. Voiculescu a debutat în Convorbiri literare (1912). A 
practicat medicina la țară. În timpul Primului Război Mondial a fost 
medic militar la Bârlad, unde a participat la serile culturale ale 
lui Vlahuță. Editorial, a debutat cu volumul Poezii (1916). Din 
același an a colaborat la Flacăra lui C. Banu, la recomandarea 
lui Macedonski. A primit Premiul Academiei pentru volumul Din 
țara zimbrului și alte poezii (1918). 
A fost membru titular al Academiei de Științe din 
România începând cu 21 decembrie1935.  
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Vasile Voiculescu a murit în anul 1963. La Pârscov există Casa 
Memorială Vasile Voiculescu. 
 
Maturitatea și bătrânețea 
 

A fost timp de patru ani deținut politic în închisorile 
comuniste (1958 - 1962). A fost condamnat din eroare judiciară 
alături de alți membri sau colaboratori ai Rugului Aprins(Sandu 
Tudor, Sofian Boghiu, Dumitru Stăniloae, Benedict Ghiuș, 
Alexandru Mironescu, Adrian Făgețeanu, Roman Braga etc.) 
Poetul român care, după 1948, a suferit cumplit pentru 
convingerile sale democratice, devenind deținut la vârsta de 74 de 
ani, și luându-i-se dreptul de a publica, a lăsat o operă literară de 
mare rafinament artistic, din care fac parte și „Ultimele sonete 
închipuite ale lui Shakespeare ...”. Creațiile au fost elaborate 
între 1954 - 1958. Cele 90 de sonete sunt o monografie închinată 
"paradisului și infernului iubirii", conform criticului Ovid S. 
Crohmălniceanu.  

În închisoare s-a îmbolnăvit de cancer și a murit doborât de 
boală în noaptea de 25 spre 26 aprilie 1963, în locuința sa 
din București (strada Dr. Staicovici nr. 34). 

În 1993 Vasile Voiculescu a fost ales post-mortem membru 
al Academiei Române.  
 
Vasile Voiculescu - Mărturisitor al Temnițelor Comuniste 
- poetul isihast cu chip de sfânt bizantin - de Valeriu 
Anania 
 

 

    Autorul Poemelor cu îngeri mi s-a 
furișat în viață, ca și-n amintiri, cu 
acea discreție cu care, probabil, s-a 
strecurat printre semeni de-a lungul 
unui veac de om. Sunt ani de când 
îmi solicit memoria și încă nu-mi pot 
oferi icoana clipei în care l-am 
cunoscut, când am stat întâi față 
către față și când ar fi trebuit să fiu 
fericit că strâng mâna poetului pe 
care-l citisem cu ardoare. [...] 

 
Mă trezesc dintr-odată cu el la mine în casă, pe Intrarea 

Patriarhiei, ca și cum ne-am fi știut de când lumea, sau 
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ducându-mă eu la el, pe Strada Dr. Staicovici, în odaia în care-
și avea cărțile de citit, masa de scris, patul de odihnă și câteva 
scaune pentru prieteni, într-o singurătate de eremit. De sfânt 
bizantin era și chipul său prelungit, uscățiv, adiat de o frunte 
inteligentă, luminat de barba albă, îngrijită. [...] 

Voiculescu trăia simplu, foarte simplu, în casa lui din 
care își păstrase o singură odaie, înghesuit între cărți, multe și 
foarte felurite, îndesate în rafturi pe câte două și trei rânduri, 
de jos până-n tavan, într-o aparentă neorânduială. La vârsta 
lui, când atâția intelectuali sunt dezabuzați de lectură, el citea 
zilnic și era gata să-ți vorbească despre pagina cea mai nouă.   
Era destul de strâmtorat, iar aceasta se cunoștea mai întâi 
după ținuta lui vestimentară, întotdeauna corectă, dar trădând 
intervenția repetată a curățătoriei chimice, și după indiscreția 
paltonului întors, cu nasturi de-a-n doasele. Iarna nu avea 
destule lemne de foc și deseori dormea în căciulă și bocanci. 
Când conducta de gaze i-a ajuns în dreptul casei, nu a avut 
bani să-și tragă branșamentul și multă vreme a continuat să 
sufle-n pumni. Se număra, împreună cu Arghezi, Blaga, Barbu, 
Bacovia și alții, printre scriitorii care nu aveau acces la tipar. Nu 
se plângea însă niciodată, nu învinuia pe nimeni. Mai mult, 
starea lui de sărăcie era o opțiune deliberată, ca într-un vot 
monahal, și se conjuga cu sentimentul demnității. În 
conducerea Uniunii Scriitorilor încă mai avea prieteni, dar a 
refuzat oferta acestora de a interveni pentru o pensie de 
onoare; i se părea că ar accepta o pomană. Nu la încurajat nici 
pe Zaharia Stancu în intenția acestuia de a-i juca o piesă la 
Teatrul Național. E adevărat că asemenea rezistențe erau 
alimentate - dacă nu chiar inconștient aplaudate - de doi-trei 
amici apropiați, pe care eu, la vremea aceea, i-am judecat 
aspru. Scrupulele poetului mi se păreau excesive și nu l-am 
cruțat nici pe el de dojană, atât cât poate o mustrare să nu 
afecteze limitele deferenței.  

Voiculescu însă nu opunea contraargumente; mă 
dezarma printr-un surâs diafan și o suverană ridicare din 
umeri: - Ce vrei dumneata, dacă așa-mi place mie să trăiesc? 
Supăr pe cineva? 

Într-adevăr, omul acela nu era în stare să supere pe 
nimeni. Nu l-am auzit niciodată vorbind pe cineva de rău, 
clevetind, insinuând. Sufletul său avea o bunătate 
atotcuprinzătoare. Dacă vreunul dintre prieteni se întâmpla să 
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debiteze în prezența lui o defăimare asupra cuiva, poetul se 
amuza cel mult de inteligența răutăciosului și nicidecum de 
adresa răutății. Rar am întâlnit o inimă atât de castă. Aceasta 
însă nu înseamnă că nu știa să fie tăios atunci când avea de 
apărat dreptatea unei idei. Când opoziția lua în brațe absurdul, 
prefera să se închidă în sine și să plece. 

La mine venea uneori singur, dar mai adesea însoțit de 
Alexandru Mironescu - Codin, cum i se spunea între prieteni - și 
rareori cu mai mulți la un loc. Voiculescu era un mare iubitor de 
muzică. [...] Dacă pe discuri eu nu aveam prea multe piese de 
Bach - întâia preferință a poetului -, în schimb mă mândream 
cu bogata mea recoltă de colinde de Crăciun, în mai multe 
variante corale, înregistrate și reproduse pe unul din puținele 
magnetofoane, pe atunci, de la noi. Întâmpinam sărbătorile cu 
asemenea festinuri spirituale din care, bineînțeles, nu lipsea 
poezia. Profanii cred că poeții se întâlnesc ca să-și citească unii 
altora versuri proprii. Se întâmplă și asta, dar mai rar. Noi ne 
desfătam citind sau recitind versuri din poeții cei mai feluriți.  

Versuri proprii citea poetul mai mult la el acasă. Rar se 
oferea din proprie inițiativă, dar nici nu se lăsa mult rugat. 
Avea un fel de a-și citi poeziile pe dinlăuntru, cu rezonanța 
simplității. Se pare că scria ușor, degajat, după lungi, 
laborioase acumulări interioare. Îmi povestea odată că, în 
vremea când își exercita profesia de medic și trebuia să alerge 
de la un pacient la altul, și-a scris multe poezii cam la 
repezeală, undeva, într-un local mărunt, pe un colț de masă, 
între două tramvaie, pentru ca să onoreze solicitarea unei 
reviste. În anii de care vorbesc lucra mult, aproape zilnic câte o 
poezie, într-o adevărată năvală a inspirației. [...] 

La vremea când l-am cunoscut eu, Voiculescu se afla în 
căutarea isihiei. Nu multora le spune ceva acest cuvânt 
grecesc, care înseamnă liniște, pace lăuntrică, dar cu un înțeles 
deosebit de acela pe care oamenii de rând, neinițiații, i-l 
acordă. [...] Eu, de pildă, n-am fost niciodată un inițiat al 
isihiei, dar Voiculescu era. El nu numai că o căutase dar a și 
dobândit-o, nu era un teoretician, ci un practicant, fapt pentru 
care și vorbea atât de puțin despre experiențele lui lăuntrice. 
Am stăruit asupra acestei dimensiuni spirituale a lui Vasile 
Voiculescu pentru că, după părerea mea, marea lui poezie, cea 
din ultimii săi ani de viață, nu poate fi înțeleasă altfel. Câtă 
vreme poetul s-a aflat în faza de inițiere, pregătitoare, adică 
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prin anii 1948-1953, poezia lui - cunoscută sau încă inedită - se 
resimte de oarecare descriptivism; isihia îi era o sursă de 
inspirație. Mai târziu, când a ajuns la plenitudinea 
contemplației, isihia îi devenise inspirația însăși." 
(Valeriu Anania - Rotonda plopilor aprinși. De dincolo de ape, 
Editura Polirom, București, 2009, pp. 195-205) - 
SURSA: https://www.fericiticeiprigoniti.net/…/1464-vasile-
voicules… 

            Luminatorul 
 

Am fost ca nerodul din poveste 
Ce cară soarele cu oborocul 
În casa-i fără uşi, fără ferestre. 
Şi-şi blestemă întunericul şi nenorocul. 
Ieşeam cu ciubărele minţii, goale, afară, 
În lumină şi pară, 
Şi când mi se părea că sunt pline, 
Intram, răsturnându-le-n mine. 
 
Aşa ani de-a rândul 
M-am canonit să car lumina cu gândul. 
Atunci ai trimis îngerul tău să-mi arate 
Izvorul luminii adevărate: 
El a luat în mâini securea durerii 
Şi-a izbit năprasnic, fără milă, pereţii. 
Au curs cărămizi şi moloz puzderii, 
S-a zguduit din temelii clădirea vieţii, 
Au curs lacrimi multe şi suspine, 
 
Dar prin spărtura făcută-n mine, 
Ca printr-un ochi de geam în zidul greu, 
Soarele a năvălit înlăuntrul meu. 
Şi cu el odată, 
Lumea toată. 
Îngerul luminator a zburat aiurea, 
Lăsându-şi înfiptă securea; 
Cocioaba sufletului de-atuncea însă-i plină 
De soare, de slavă şi de lumină.  
                                  

Vasile Voiculescu 
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     In grădina Ghetsimani  
 

Iisus lupta cu soarta şi nu primea paharul. 
Căzut pe brânci în iarbă, se-mpotrivea întruna. 
Curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb ca varul 
Şi-amarnica-i strigare stârnea în slăvi furtuna. 
 
O mâna ne-ndurată, ţinând grozava cupă, 
Se cobora-miindu-l şi i-o ducea la gură. 
Şi-o sete uriaşă sta sufletul să-i rupă. 
Dar nu voia s-atingă infama băutură. 
 
În apa ei verzuie jucau sterlici de miere 
Şi sub veninul groaznic simţea că e dulceaţă. 
Dar fălcile-ncleștându-şi, cu ultima putere 
Bătându-se cu moartea, uitase de viaţă! 
 
Deasupra fără tihnă, se frământau măslinii, 
Păreau că vor să fugă din loc, să nu-l mai vadă. 
Treceau bătăi de aripi prin vraiştea grădinii 
Şi uliii de seară dau roate după pradă.. 
 
    Vasile Voiculescu 
 
Trec vremile  
 
Trec vremile... ca nişte ape 
Şi faţa lumilor o spală... 
Se luptă sufletul să scape 
Din furtunoasa-nvălmăşeală 
Şi din şuvoaiele de apă. 
 
Ca-n încleştarea agoniei 
S-afundă iar şi iar se suie. 
Izbeşte-n porţile veciei, 
Dar taina nimeni nu-i să-i spuie, 
Şi iar s-afundă... şi se suie! 
 
   Vasile Voiculescu 
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P.- P�RINTELE ROMAN BRAGA (1922 – 2015) 

 

Data nașterii: 02 Aprilie 1922 
Locul nașterii: Condrița, 
Lăpușna 
Ocupația:  duhovnic român, 
preot, mărturisitor din 
temnițele comuniste 
Zi comemorare: 29 Aprilie 
Data adormirii: 29 Apr. 2015 
Naționalitate: român 
Confesiune: ortodox 
Întemnițat timp de: 11 ani 
Întemnițat la: Piteşti, Jilava, 
Canal, Balta Brăilei, Salcia, 
Ostrov 

 

Pătimirile studentului Roman Braga după reeducare 
 

  Doamne, cum mai strigă uneori, în somn, Roman Braga! 
Fostul student în teologie, chinuit cu drăcească perseverență la 
Pitești, interiorizat, atât de răvășit și obsedat de nălucirile-i 
nocturne, nu uită dimineața să-și ceară iertare pentru că ne-a 
tulburat somnul în noaptea care a trecut. 
  După eliberarea sa, a absolvit teologia, s-a călugărit și, 
fiind cuprins în grupul mistic de la Mănăstirea Antim ”Rugul 
aprins al Maicii Domnului”, a mai făcut o repriză de închisoare 
din 1958 și până în 1964. Acum este arhimandrit și duhovnic la 
Mănăstirea Jacksonville - S.U.A., unde a fost stareță Maica 
Alexandra. (Gheorghe Stănescu - Jurnal din prigoană, Editura 
Venus, București, 1996, p. 158) 
 
„Frate Nicholas, uită-te la mine. Mi s-au scos dinții unul 
câte unul, mi s-au scos și unghiile - și totul, pentru că n-
am rostit un cuvânt de hulă împotriva Domnului nostru” 
 

Tot ceea ce s-a imaginat vreodată de o minte bolnavă a 
fost folosit pentru a îngenunchea spiritul de neînfrânt al acelora 
care au respins rânduiala comunistă, și îndeosebi pe aceia care 
credeau în Dumnezeu. Fiecare frântură de informație a fost 



456                                           CUGETĂRI CREȘTINE 

 
 

folosită pentru a obține și mai multă informație, iar pentru orice 
inconsistență se administrau bătăi crâncene. 

 

 
 
  Deținuții au fost siliți să-și denunțe și să-și condamne 
părinții, pentru că i-au crescut în spiritul unor valori morale 
înalte și cu credința în Dumnezeu. Oamenii au fost torturați 
fiindcă nu stăteau în poziție de drepți, nu vorbeau cu respect de 
„reeducatorii” lor, sau pentru că nu dormeau într-o poziție 
„disciplinată”. [...] O cruzime deosebită s-a folosit împotriva 
acelora care au arătat sau care erau cunoscuți că au o 
puternică credință în Iisus. Torționarii erau furioși de a nu fi în 
stare să controleze în totalitate viețile și mințile acestor 
oameni, care - grație credinței în Dumnezeu - părea că sunt 
capabili să evadeze din realitate în acel ceva pe care torționarii 
lor nu puteau să-l înfrunte și nici să-l înțeleagă. 
  Unul dintre năpăstuiții care a fost expus la toată această 
grozăvie, a fost părintele Roman Braga, pe care l-am întâlnit 
mai târziu în Statele Unite. Ca tânăr absolvent de teologie, el s-
a chinuit cu hotărârea ce drum să aleagă în viață. Pe de o 
parte, era atras de multe lucruri lumești, dar pe de altă parte, 
simțea cu putere o chemare către preoție. Ura caracterul ateist 
al statului comunist și spera că va fi doar o trecere de scurtă 
durată în viața poporului român. A fost arestat pentru că s-a 
opus pe față regimului. După judecată a fost trimis la 
penitenciarul Pitești pentru „reeducare” și a fost cu încetul atras 
în acest proces. Au urmat lungi perioade de tortură și chin. 
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Am avut privilegiul de a mă întâlni cu el în câteva ocazii la 
Mănăstirea Schimbării la Față din Ellwood City, Pennsylvania, 
unde este călugăr și preot al mănăstirii. Convorbirile noastre au 
fost foarte lungi și m-au mișcat profund. 
  Într-o după amiază caldă de septembrie, în 1983, am 
stat în biblioteca mănăstirii și el mi-a povestit multe din 
suferințele sale. După tot ce auzisem și văzusem, nu mai 
credeam că ar mai putea să mă afecteze ceva, dar povestea 
spusă de acest preot cu un timbru cald, liniștit, curat, al cărui 
singur țel în viață a fost și este să-L slujească pe Dumnezeu, 
m-a cutremurat din nou. Am putut să înțeleg de ce ziaristul 
american care venise să-i ia un interviu a fost cu desăvârșire 
incapabil să sesizeze și să creadă că povestea sa, nepublicând 
în consecință niciodată, nimic. 
- Ca un seminarist, părinte, și ca un om care crede profund în 
Dumnezeu, ați fost tratat altfel decât ceilalți? l-am întrebat eu. 
- Într-un fel, da. Ei au vrut să-mi frângă credința în Dumnezeu 
și Iisus cu orice preț. 
  Părintele Braga mi-a povestit cum prigonitorii l-au 
despuiat pe unul din codeținuți în fața lui și l-au silit pe el să 
îngenuncheze în dreptul organelor genitale ale celuilalt 
nefericit, să-și facă semnul crucii și să pupe spurcăciunea 
omului, spunând că aceea ar fi fost Iisus. Torționarii au 
inventat de asemenea o nouă versiune a rugăciunii Tatăl 
Nostru care era atât de vulgară și dezgustătoare încât aș face 
aici un sacrilegiu ca ea să fie repetată. 
- Dar, părinte, am întrebat, privind la acest preot care trăia 
acum în liniște și bună împăcare atât cu Dumnezeu cât și cu 
lumea, ce s-ar fi întâmplat dacă dumneavoastră nu v-ați fi 
supus acestor criminali?  
- Frate Nicholas, uită-te la mine. Mi s-au scos dinții unul câte 
unul; mi s-au scos și unghiile - și totul, pentru că n-am rostit 
un cuvânt de hulă împotriva Domnului nostru. Nu mai puteam 
să rabd. Mă băteau întruna, mă torturau zile întregi. Voiam să-i 
aduc reproșuri lui Dumnezeu pentru a scăpa de acest chin, însă 
ori de câte ori deschideam gura să rostesc acele cuvinte, ele 
pur și simplu nu veneau. Era peste puterea omenească. 
  Îmi aduc aminte că odată am fost bătut cu brutalitate și 
nu am fost în stare să scot un cuvânt. Nu voi uita niciodată că 
în acel moment, Țurcanu mi-a spus calm și indiferent că, în 
definitiv, lui prea puțin îi pasă de convingerile sau ideile mele; 
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tot ce dorea el, era de fapt să mă compromită. Aceasta este, în 
fond, adevărata natură a comunismului: să găsească un punct 
slab și să-i compromită pe oameni. 
- Întregul proces pornea cu un șoc incredibil ca să te sperie de 
moarte. Pe neașteptate, după ce în prealabil se împrietenea cu 
tine și te trata cu bunăvoință, o bandă de câțiva „reeducați” te 
bătea în chip sălbatic și îți cerea să mărturisești totul. În același 
timp, luni de-a rândul ni se punea un medicament în hrană 
care ne făcea să ne aducem aminte de multe ori lucruri uitate. 
Ne forțau totodată să stăm ore în șir, din zi, pe dunga patului, 
cu spatele drept și, palmele pe genunchi. Asta numeau ei 
poziția de reflecție. Negreșit, unii specialiști îi instruiseră cu 
privire la această postură și rezultatul era că, în chip ciudat, îți 
aminteai aproape totul de la vârsta de trei sau patru ani. O 
dată ce storseseră ultima mărturisire de la tine, coroborau totul 
după cum le convenea și te torturau pentru alte mărturisiri. 
- Era iadul, frate, a murmurat părintele Braga. Până atunci nu 
am știut ce înseamnă o ființă omenească. Am văzut oameni pe 
care îi consideram tari și îi respectam mult, căzând nesperat de 
ușor când au fost față în față cu suferința, dar i-am văzut și pe 
acei care erau umili și retrași, care păreau că nu vor rezista 
niciodată, dovedindu-se mai puternici decât și-ar fi putut 
închipui cineva. Am văzut oameni cu chipuri de sfinți căzând în 
iad, și aparent, oameni slabi înălțându-se ca martirii cu mare 
credință și putere. Vezi, frate Nicholas, noi nu știm ce se află în 
spatele unei fațade, în spatele unei fețe politicoase zâmbitoare, 
sau în spatele uneia înverșunate, încruntate, până când ele nu 
trec prin prova de foc. 
- Și credeți că au schimbat ei personalitatea adâncă, interioară 
a celor supuși acestei acțiuni? am întrebat eu cu teamă. 
- O, nu, m-a liniștit din nou blândul preot din Ellwood City. Ei 
au reușit să omoare câțiva și să facă să-și piardă mințile pe 
încă alți patruzeci de codeținuți de care mi-aduc eu aminte, 
deținuți care nu și-au mai recăpătat niciodată sănătatea, dar nu 
au reușit să schimbe natura umană. Vedeți, aici se înșeală 
comuniștii. Ei îl neagă pe Dumnezeu și cred că omul e doar un 
animal, un sac de oase și reflexe ce pot fi ușor abrutizate și 
reprogramate. Dar noi am fost făcuți de Dumnezeu după chipul 
și asemănarea Sa. Dumnezeu sălășluiește în fiecare dintre noi. 
Prin ce am trecut noi la Pitești, și în alte câteva închisori 
românești, este opera lui satana. Dintr-un anumit motiv 
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Dumnezeu i-a dat lui satana libertate, așa că noi nu-l putem 
învinge prin noi înșine. Dându-i-se timp și libertate, satana 
poate face multă stricăciune, și el lucrează de fapt cu sârg să 
ne îndepărteze de Dumnezeu. Noi trebuie să ne legăm pe noi 
înșine de Dumnezeu, frate Nicholas. Aceasta este singura 
noastră speranță. [...] 
Comentariul final al părintelui Braga a fost: 
- Ca adevărați creștini noi trebuie să-i iertăm pe aceia care au 
greșit împotriva noastră, dar ca oameni va trebui să cercetăm 
întâmplarea și pe cei implicați, pentru a ne înțelege mai bine pe 
noi înșine și pentru a evita astfel de acte abominabile în viitor, 
oriunde în lume. 
(Nicholas Dima - Călătorie spre libertate. Întâlnire cu destinul, 
Editura Fundației Culturale Române, București, 1993, pp. 84-
88) 
 

Dacă un intelectual merită canonizat, acela este Vasile 
Voiculescu” - interviu cu părintele Roman Braga 
(Interviu cu arhimandritul Roman Braga, de la Mănăstirea 
Ortodoxă Română din Detroit, S.U.A.) 
 
Nicolae luga: Aţi plecat din România când, în ce împrejurări? 
Roman Braga: Eu sunt născut în Moldova ocupată de ruşi, în 
Basarabia. Am crescut în România şi am trăit prin închisori. Am 
fost deţinut ca preot, numit de ei ca deţinut politic, doar pentru 
că nu am conceput ca tineretul şi copiii români să rămână fără 
pregătire religioasă. Ştiţi concepţia guvernului comunist: ei 
aparţineau statului şi nu părinţilor. Noi am fost aproape 2000 
de preoţi care am trecut prin închisori, mai ales pentru acest 
lucru. 
N. I..: 2000 de preoţi ortodocşi.... 
R. B.: Ortodocşi, da, pentru că prea mult se face tapaj că 
numai preoţii greco-catolici au făcut puşcărie. Nimeni nu vrea 
să spună că 13 episcopi ortodocşi români au fost daţi afară şi 
Sinodul schimbat după ce a venit guvernul comunist la putere. 
Închisorile ca închisorile. Dar după aceea nu mi-au mai dat voie 
să stau nici în Bucureşti, nici în Iaşi, unde eram preot înainte. 
M-au exilat, ca să spun aşa, din fericire, în Ţara Oaşului, la 
Negreşti. 
N. I.: Aţi spus că „din fericire” aţi venit în Oaş. De ce din 
fericire? 
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R. B: Pentru că eu m-am ocupat foarte mult de creştinismul 
pre-creştin al poporului român. Impresia mea a fost că poporul 
român are o trăsătură ascetică. Şi sunt călugăr, sunt foarte 
sensibil la viaţa monastică. Am descoperit că dacii, strămoşii 
noştri sunt pe Columna lui Traian, cu sumanele lor fără mâneci, 
cu toate obiceiurile lor. 
N. I.: Concret, unde aţi trăit? 
R. B.: Am fost exilat, pot să spun, pe postul doi de preot, la 
Negreşti, pe când era protopop Ioan Ursu. N-am putut să stau 
mult la Negreşti, pentru că am înfiinţat un cor de copii. După 
toate puşcăriile, nu m-am lăsat de educaţie. M-au chemat la 
raionul de partid, dar nu m-am dus niciodată. Eu i-am 
invitat; Sunt o instituţie şi, dacă vor să vorbească cu mine să 
vină la biserică. Până când, într-o noapte m-au răpit. Au tăiat 
telefonul protopopului, au venit cu un camion, mi-au încărcat 
bagajele şi m-am trezit în comuna Sârbi, dintre Oradea şi 
Marghita, unde, tot aşa, am reparat o biserică neterminată. Şi 
m-am trezit cu un paşaport, ca să plec în Brazilia. 
N. I.: Aţi fost expulzat deci din România... 
R. B.: Expulzat, da, din ţară. Asta s-a întâmplat în 1968. Am 
plecat în Brazilia. 
N. I.: Anterior aţi fost implicat într-un proces şi condamnat. În 
care proces şi cu cine? 
R. B.:  Eu n-am stat numai în închisoare, ci am stat şi într-un 
fel de concediu de 5 am de zile. În prima închisoare am stat 
pentru că am fost profesor de literatura română la Liceul “Titu 
Maiorescu” din Bucureşti. În 1948, când a venit guvernul 
comunist, am primit nişte directive ca sa interpretăm toată 
literatura română în sens marxist. N-am vrut să mint copiii şi 
nu m-am supus. Atunci m-au luat. Am fost la Canal şi la Piteşti. 
Am trecut prin toată urgia Piteştiului. 
N.I.: Cu ce teologi mari aţi fost la închisoare? 
R. B.: Din prima închisoare, de mari teologi nu-mi amintesc, 
dar am întâlnit foarte mulţi călugări simpli. Să ştiţi un lucru: 
ţăranul român este un mare teolog şi dreptatea lui, moralitatea 
lui şi integritatea lui m-au impresionat. Intelectualii s-au 
compromis în închisori dar nu s-a compromis ţăranul, pentru că 
el a avut răbdare. Stătea şi se uita, vorbea puţin, gândea mult 
şi a rămas incoruptibil. Dar îmi amintesc la canal de părintele 
CONSTANTIN GALERIU care, de curând, a trecut la Domnul. La 
Colonia Peninsula de pe canalul Dunării, am cunoscut o 



MĂRTURISITORI ȘI DUHOVNICI AI TEMNIȚELOR COMUNISTE            461 

 
 

mulţime de preoţi. Am fost implicat în procesul „Rugul aprins". 
„Rugul aprins’' nu era o asociaţie. La mănăstirea Antim era 
centrul. „Rugul aprins" nu a fost o asociaţie formală, deşi a fost 
încorporată mai târziu. El a apărut din nişte necesităţi spirituale 
între 1944, când ruşii au năvălit în ţară şi 1948, când s-a 
format primul guvern comunist. Noi am trăit o epocă de 
răsturnare a valorilor, o confuzie totală. Nu ştiam politic ce va 
fi, atunci intelectualii de la Universitatea Bucureşti s-au strâns: 
profesorul Bota, Alexandru Mironescu care a introdus catedra 
de filozofie a ştiinţelor, Vasile Voiculescu, poetul, care a fost şi 
doctor la Palatul regal, Paul Stelian, un poet, părintele 
Stăniloae, care a fost mentorul nostru, părintele Benedict 
Ghiuș, un intelectual. 
N. I.: Toţi aceştia au fost implicaţi în proces? 
R. B.: Toţi aceştia - 16 inşi au fost în proces. Şi, sigur, cel care 
a înfiinţat asta a fost Sandu Tudor, poet şi ziarist (ziarul 
“Grădiniţa", revista “Flacăra de foc"), un convertit de la ateism, 
de la o viaţă dereglată, la credinţă. Pe urmă a ajuns călugăr la 
mănăstirea Antim şi stareţ într-un schit pe Rarău. Sandu Tudor, 
după convertire, a început să sape prin arhivele române, să 
descopere sfinţii români, pustnicii de prin munţi. A călătorit la 
muntele Athos de unde a venit complet convertit. 
N. I: Vă rog să-mi permiteţi o paranteză: Anul trecut s-au 
împlinit 40 de ani de la trecerea la cele veşnice a poetului 
Vasile Voiculescu. În primul război mondial a mers voluntar pe 
front. A scris o poezie creştină de mare profunzime. S-a lansat 
ideea unei posibile canonizări a lui. Ce părere aveţi de aceasta? 
R. B.: Dacă un intelectual merită canonizat, acela este Vasile 
Voiculescu. Noi vorbim de rugăciunea inimii, de curentul 
isihasmului, dar cred că singurul autentic isihast a fost acel 
civil, că nu era preot, care e cunoscut sub numele de "poetul 
serafic". El a scris nişte poezii de o valoare extraordinară. 
Acestea sunt bazate pe universul interior pe care noi îl 
neglijăm: omul este o realitate infinită ca şi un atom - nu-i mai 
dai de capăt. Despre acest atom spiritual, sfântul apostol Pavel 
spunea că “noi suntem biserica Dumnezeului celui viu, pentru 
că Dumnezeu locuieşte în voi". Vasile Voiculescu a prins în 
poezie lucrul acesta. 
N. I.: Un filolog care lucrează la Radio Cluj, Florin Săsărman, 
cântă aceste poezii... 
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R. B.: Îmi pare bine că s-au format nişte lieduri spirituale 
creştine pentru că Vasile Voiculescu este un intelectual ortodox 
de mare valoare. Este un sfânt. Ca să vă dau un amănunt: el a 
murit într-o cămăruţă, nu a fâcut focul, stătea toată ziua pe un 
scaun, medita, scria, se ruga. A venit odată băiatul să omoare 
un păianjen: “Să nu vă atingeţi de creatura lui Dumnezeu. Eu 
mă uit la dânsul toată ziua şi descopăr degetele lui 
Dumnezeu." V. Voiculescu a fost îndumnezeit în viață. 
N. I.: Să revenim la firul discuţiei noastre. În a doua închisoare 
aţi fost împreună cu V. Voiculescu? 
R. B.: Nu. Dar ştiu un amănunt:" Măi băieţi, să-mi puneţi tubul 
acesta de pastă în gură dacă mor". Avea 75 de ani şi voia să fie 
identificat; tuburile de pastă erau de metal şi nu se 
dezintegrau. Dar i-a ajutat Dumnezeu să iasă afară şi a murit 
după un an. 
N. I.: Cât timp aţi fost închis, în total? 
R.B.: În total, 11 ani : cinci în prima şi şase în a doua 
închisoare. 
N. I.: În S.U.A. când aţi ajuns? 
R. B.: Am stat patru ani în Brazilia la două colonii româneşti: 
Rio de Janeiro şi Sao Paulo. M-a chemat Valerian Trifa, care era 
episcopul românilor din America, nepotul lui losif Trifa, 
întemeietorul „Oastei Domnului". M-a chemat pentru că avea 
nevoie de mine; şi am stat 7 ani cu dânsul şi cu IPS Nathaniel, 
la „Vatra Românească". De acolo am fost la câteva parohii până 
când am ieşit la pensie şi m-am retras la mănăstire. 
N. I.: V-aţi gândit vreodată să vă scrieţi memoriile? 
R. B.: Ăsta e un păcat al meu: când întreabă cineva, vorbesc 
mult, prea mult. Dar când scriu... m-am gândit că ar trebui. 
Dar am un proiect care e în sertar: “prolegomene la o teologie 
românească" pentru că noi avem nişte trăsături româneşti în 
ortodoxie, care este universală, dar care e trăită de fiecare 
neam prin dimensiunile existenţiale ale neamului respectiv. 
N. I.: Nu ar fi mai practic să staţi la o discuţie şi să se 
înregistreze? 
R. B.: Mai practic, dar dacă ar fi cineva inteligent să-mi pună 
întrebări, ar fi mai folositor. 
Primul volum care a apărut a fost făcut aşa. Era un călugăr 
teolog, Dinu Kruger, Dumnezeu să-l ierte, care ştia să pună 
întrebări. Şi primul volum care a fost remarcat în lume a fost 
„Descoperirea universului înterior”. Este un dialog între mine şi 
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acest mare teolog, care era mai mic ca vârstă decât noi, cei din 
jurul „rugului aprins” - 1945-1948. 
N. I: Cum ar fi structurată o prolegomenă la o teologie 
românească? 
R. B.: Vedeţi, Tertulian, un mare apologet din nordul Africii, 
spunea că omul este născut să fie creştin. Sufletul este creştin 
de la natură. Rădăcinile noastre creştine sunt împăgânite 
totuşi: Dumnezeu ne-a făcut după chipul şi asemănarea lui. Nu 
trebuie să dispreţuim nici un popor. Am început cu istoria 
noastră precreştină, cu protoistoria românească în care părinţii 
noştri erau monoteişti. Arheologii nu au descoperit nici o 
statuie a vreunui zeu în toată Ţara Românească. Nu l-au 
reprezentat pe Dumnezeu ca idol. Ei au crezut într-un singur 
Dumnezeu. Îl adorau pe vârful munţilor, cum s-a văzut la 
Grădiştea. Marele preot, cum era Deceneu, era un ascet, trăia 
într-o peşteră. Pe urmă istoria spune că i-ar fi urmat lui 
Burebista la tron, iar preoţii erau celibatari, nu erau căsătoriţi. 
Trăiau o viaţă spirituală intensă. Credeau în viaţa viitoare. 
Trimiteau soli la Dumnezeu prin suliţe... 
Ei bine, toate lucrurile acestea s-au transmis în istoria creştină. 
Cel mai mare mister al istoriei românilor este că ei nu ştiu când 
au devenit creştini. Aşa s-a potrivit de bine religia proto 
părinţilor noştri cu creştinismul, încât au devenit creştini pe 
nesimţite. Ascetismul nostru este ascetismul dacilor care aveau 
pustnici ce trăiau în munţi, în peşterile noastre carpatine. Aşa 
că aceasta este o continuare a tradiţiilor în formă creştină. 
Aceasta ar fi o idee, să zicem, care ar însemna un capitol. 
N. I.: Alt capitol? 
R. B.: Alt capitol este, sigur, folclorul român creştin. Tradiţia 
noastră creştină care se găseşte de fapt la sat. Intelectualul 
este un om sofisticat şi mentalitatea lui este mentalitatea 
universală a intelectualului. Dar ţăranul român păstrează într-
însul o mare adâncime a credinţei în Dumnezeu, exprimată în 
formă folclorică, şi în forma mitului. A apărut de curând 
“Mitologia românească” a lui Mircea Olinescu. Este ideea 
noastră, a poporului român, despre mântuire, despre îngeri, 
despre neamuri, despre Ileana Cosânzeana şi Muma Pădurii. 
Toate lucrurile acestea, deşi sunt populare, în basmele noastre, 
se găseşte adevărata concepţie a românilor despre Dumnezeu. 
Viaţa fără moarte se găseşte în basmele şi poeziile noastre, în 
balade. O să-i blesteme Dumnezeu pe folcloriştii români dacă 



464                                           CUGETĂRI CREȘTINE 

 
 

nu le reînvie. Şi nu le aduc din nou, pentru că tot ce avem noi 
intelectual creat, dacă nu este inspirat din popor, dacă nu are 
rădăcinile în spiritualitatea populară, nu este autentic. Eu îl 
admir pe Enescu, dar nimeni nu se interesează de Oedip, 
pentru că este o temă tratată de mulţi. Dar noi prin Enescu am 
pierdut o ocazie. Dacă ne dădea un Burebista, un Deceneu, 
ceva al nostru, rămânea în istorie cu mult mai mult. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
N. I.: Noi dorim să vă dea Dumnezeu sănătate, dorim să vă 
duceţi acest proiect la capăt. 
Şi, poate, când o să reveniţi în ţară, o să ne mai întâlnim. Vă 
mulţumim. 
(Interviu realizat de Nicolae Iuga în luna august 2003 - Revista 
Memoria Ethnologică, an III, nr. 8-9, iulie-decembrie, 2003, 
pp. 841-844) 
 

C t�t� CREȘTINE 

• "Închisoarea i-a apropiat pe unii oameni mai mult de  
Dumnezeu, i-a făcut să aibă o inimă mai bună. Acolo, dacă-l 
aveai pe Dumnezeu în inimă și în lăuntrul tău, nu sufereai, nu 
erai afectat și nici compromis." 
 

• "Niciodată nu o să atingem nivelul spiritual pe care l-am  
avut în închisori. În închisorile comuniste nu era creion, nu era 
hârtie, nu era televizor, nu era nimic. Şi mai ales în anul de 
izolare pe care l-am trăit când nu te puteai uita la nici un 
orizont exterior, când nu era nimic, decât 4 pereţi, trebuia să te 
cobori în tine, să găseşti un orizont lăuntric, fără de care 
înnebuneai." 
 

• "În libertate nu ai cum să ştii cine eşti; numai golit prin  
constrângere sau de bună voie îţi dai seama că eşti făcut doar 
din citate." 

• "Asceza nu trebuie să lipsească nici celui mai mare sfânt, 
dacă lipseşte există pericolul de a cădea în păcat." 

• Unde să fugi, dacă nu în adâncul fiinţei tale? Unde să te  
închizi dacă nu în cămările sufletului? Şi aici s-a întâmplat 
minunea: Omul căutându-se pe sine, s-a întâlnit cu Dumnezeu. 
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R.- P�RINTELE DANIIL SANDU TUDOR 

(1896 – 1962) 
 
 

 

    Născut la 22 decembrie 
1896 și crescut la Ploiești, 
într-o fam. numeroasă,  din 
părinți magistrați (Alexandru 
și Sofia), Alex. Teodorescu 
(după numele de botez) s-a 
bucurat de o copilărie 
normală, nu lipsită de greutăți 
și încercări. A urmat liceul în 
oraș, remarcându-se la studii 
dar mai ales la religie și 
filozofie, îndrumat de 
profesorul său de istorie Ion 
Niculescu Dacian, muncind 
intens și susținându-se din 
meditații.  

 
  Deși nu a fost în adolescență un petrecăreţ exagerat sau 
un iubitor al plăcerilor obişnuite lumeşti (cum susțin în mod 
eronat unii), totuși, nu s-a manifestat nici ca un credincios 
devotat, dar nici ca un ateu sau necredincios, ci ca un căutător 
veșnic al înțelegerilor și certitudinilor Duhului și 
Adevărului, neaderând deloc la „credința” magic-formalistă și 
extremistă uneori, care exista și printre tinerii din vremea lui. 
„Nu era un convertit. Credinţa lui era înnăscută, moştenită mai 
curând de la mama sa, pe care el o moştenea. Pentru el 
credinţa era un „scandal al adevărului”, pentru că el nu era 
deloc un revoluţionar ci, mai curând, un restaurator al 
semnificaţiilor originare.”  

Mobilizat ca militar în 1914, este trimis pe front ca 
sublocotenent în 1916. Perioada războiului i-a descoperit multe 
din dramele, suferințele și valorile umane, arătându-i și 
fragilitatea, dar și valoarea sufletului omenesc. Abia după cinci 
ani, la începutul anului 1921, este demobilizat și se stabilește 
în București. Spirit viu, căutător și ascultător de Dumnezeu 
(încă de la începutul vieții, dar și apoi în perioada războiului), 
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rațional și sensibil totodată, tânărul Alexandru şi-a orientat 
sufletul spre o cunoaştere largă, spre filozofie și arte, crezând 
că, prin literatură și pictură, Îl poate vedea mai clar pe 
Dumnezeu şi-L poate, la rândul lui, mărturisi şi altora prin 
armonia cuvintelor și a formelor vizuale. A ajuns, însă, să se 
folosească de expresiile sonore și vizuale nu atâta prin desen 
(pe care-l stăpânea foarte bine), cât prin cuvintele scrise şi 
rostite, care au purtat mărturia lui despre Hristos cel viu, cel 
înviat, pe care L-a primit și L-a păstrat ca Lumină și Viață a lui, 
făcându-se împreună lucrător cu El și mărturisitor al Lui. 

În toamna anului 1921, la vârsta de 25 de ani, a început 
cursurile Facultății de Arte Frumoase, având deja o viaţă de 
credinţă, dobândită și practicată în familie, în școală şi în 
ucenicia duhovnicească din Biserică. El însuşi mărturiseşte în 
articolul Spre o renaștere a ortodoxiei despre faptul că trăia 
credința astfel: 
„Într-adevăr, printre feţele clerului de la noi foarte puţine 
poartă făţiş semnul celor 7000 de aleşi ai Domnului. Sunt, însă! 
Eu cunosc unul. Unul vajnic, care m-a făcut şi pe mine să 
înţeleg comoara Ortodoxiei, de ce omul, pentru a întemeia în 
sine viaţa fără de început şi fără de sfârşit – viaţa cea 
supranaturală – are nevoie de Biserică.”  
  A înaintat, aşadar, în viaţa duhovnicească în Biserică, nu 
ca un căutător intelectualist și individualist, nu ca un om 
religios, ci ca un om credincios, un om care a trăit experienţa 
Bisericii, ca fiu al Bisericii. El a avut și și-a mărturisit cu glas 
mare conştiinţa națională și experiența eclezială. 

Nu a studiat mult la Belle Arte, doar doi ani. A participat 
şi la diferite cursuri la facultățile de Filozofie, Teologie, Litere și 
Drept, dar obține licența numai în Teologie[6]. Dorința sa 
uriașă spre studiu i-a deschis calea în multe școli și biblioteci, 
unde a acumulat variate și specializate informaţii, și unde i-a 
fost dat să întâlnească oameni de cultură renumiți și bine 
pregătiți. Dar nu atât bogăţia prietenilor sau cultura 
pământească l-au făcut pe el cunoscut printre contemporani, 
ci, mai ales, dobândirea averii celei duhovniceşti,a harului 
Duhului Sfânt și a înțelepciunii, care, pe măsură ce trecea 
timpul, începea să strălucească în el cu mai multă putere. 
  În perioada 1922-1924, datorită unei stări defavorabile 
din punct de vedere financiar, se stabilește în casa părintească 
și este încadrat ca ofițer asistent de marină la Constanța, 
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ocazie cu care colindă pe mările și oceanele lumii. În anul 1925 
a fost numit profesor suplinitor la liceul rural Pogoanele din 
Buzău, „unde pentru a face faţă lucrurilor stau trei zile pe 
săptămână, iar restul în Bucureşti pentru a nu pierde legătura 
cu mediul necesar de studiu şi emulaţie” . 
  A scris primul volum de versuri „Comornic” în 1925 şi a 
mai colaborat la Mişcarea literară, Cuvântul literar-
artistic, Convorbiri literare, Contemporanul, Ritmul 
vremii, Ideea creștină și la Gândirea lui Nichifor Crainic, o 
revistă de mare ţinută culturală, sub numele de Sandu 
Tudor. Articolele lui erau veritabile analize și studii din 
perspectivă creștin-ortodoxă a multora din problemele omului, 
mentalității și societății contemporane lui. Ca și marele nostru 
poet național Mihail Eminescu, Sandu Tudor s-a făcut cunoscut 
în cultura vremii lui mai întâi prin publicistica lui, uneori 
polemică și caustică (în special pe temele referitoare la 
ideologiile necreștine și la politica vremii), alteori uimitor de 
poetică și duhovnicească (atunci când prezenta subiecte 
teologice și mistice). Chiar şi prietenii lui cei mai apropiaţi 
mărturisesc că era greu de suportat, ca publicist, din pricina 
temperamentului său vulcanic și a felului său de a-şi exprima 
ideile direct, lipsit de menajamente. 
  Iubitor al cărților, cu o cultură teologică și filosofică 
bogată, el este remarcat de Gala Galaction care, în calitatea sa 
de Decan al Facultății de Teologie din Chișinău, îl numește în 
1927 subdirectorul Internatului Teologic din Chișinău. Pentru o 
scurtă vreme a fost liderul Asociației Studenților Creștini. 

În anul 1927 publică în revista Gândirea „Acatistul Prea 
Cuviosului Părintelui nostru Sfântul Dimitrie cel Nou, din 
Basarabov”, într-o primă formă, iar în anul 1928, revizuindu-l şi 
întregindu-l „în versuri, după metrica şi ritmul vechiului Acatist 
de tip bizantin, adăugând în plus ritmica modernă”, solicită 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române binecuvântarea 
pentru tipărire. Deși a primit-o în data de 13 iulie 
1928, acatistul n-a fost totuşi tipărit în volum decât în anul 
1942, la Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. 
„În 1928, Universitatea din Bucureşti, în urma activităţii mele 
mă numeşte secretar al Oficiului Universitar pentru a lucra mai 
intens la opera de ajutorare studenţească. În tot acest timp nu 
întrerup studiul şi preocupările mele teologice, astfel că în 1929 
reuşesc să mi se dea o bursă şi să fac o călătorie la Sfântul 
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Munte Athos, de unde mă întorc cu o bogată experienţă care va 
avea puternice urmări în viaţa mea de mai târziu.”  
  Pelerinajul făcut în 1929 la Sfântul Munte Athos i-a 
descoperit, însă, experiența rugăciunii isihaste, a slujbelor de 
noapte și a ascultării monahale. 
„Arhimandritul Roman Braga şi-l aminteşte povestind cum, în 
Muntele Athos, începuse să facă metanii din interes, ca să 
treacă drept pelerin evlavios, însă ceva din el se transforma 
tainic, treptat. Sunt experienţe descrise ulterior în Cartea 
Muntelui Sfânt şi în Marea Noapte de Aur a Maicii Domnului – 
adevărate cartografii ale unei nebănuite până atunci zone 
spirituale. Se vorbeşte aici despre urcuşul purificator, 
descoperirea centrului, aflarea aducătoare de mântuire a inimii 
şi a rugăciunii isihaste. Călătoria este presărată cu întâlniri 
esenţiale (tânărul valah, Monahul Averchie, Schimonahul Elisei, 
domnul Alecos, Părintele Gordie), ce pregătesc pelerinul pentru 
marea întâlnire cu Muntele Sfânt – prezentat aici ca metaforă 
pentru propria-i inimă. Va fi fost probabil, acesta momentul 
convertirii lui depline. (…) Muntele, ascensiunea, centrul, 
inima devin, de acum, locurile predilecte ale creaţiilor lui, 
imaginile-simbol, icoanele pe care le va regăsi surprins în 
tratatele isihaste şi prin intermediul cărora va alege să-şi 
exprime, de aci înainte, căutările înfrigurate, căderile, 
descoperirile, regăsirile.”  
Sandu Tudor a înfiinţat revista Floarea de foc în 6 ianuarie 
1932 (care va apărea constant până-n 1936), apoi din ziua de 
1 decembrie 1933 tipărește cotidianul Credinţa 
(subintitulat Ziar independent de luptă politică şi spirituală, 
care va apărea până-n 1938), în paginile cărora și-a propus să 
promoveze Ortodoxia în dimensiunile ei duhovnicească şi 
socială, înrădăcinate în orizontul liturgic, unde dezbătea toate 
problemele omului şi ale societăţii şi oferea cateheze creştine 
tuturor cititorilor. 
„În 1932, creştinismul activ şi deschis spre problemele din 
cugetare filosofică şi socială de stânga mă hotărăşte să scot 
Floarea de foc în jurul căreia se grupează un număr de tineri 
scriitori, atât creştini cât şi comuniști. O întreagă luptă 
dialectică se desfăşoară în coloanele acestei reviste. Aici 
colaborează între alţii Al. Sahia, Ghiţă Ionescu, Lezpezeanu, 
Alfons Adania, etc., care-şi pot mărturisi în toată libertatea 
crezul lor de stânga. Revista este un adevărat şi îndrăzneţ 



MĂRTURISITORI ȘI DUHOVNICI AI TEMNIȚELOR COMUNISTE            469 

 
 

organ de avangardă. Mai mult încă. Fără a mă abate deloc de 
la convingerile mele creştine, dar de stânga, colaborez activ la 
lupta clandestină, cu care am legături directe. Sunt printre 
primii care împreună cu Petre Constantinescu-Iaşi şi Alexandru 
Mihăileanu au întemeiat gruparea şi lupta antifascistă. Urmăriţi 
de siguranţă scoatem clandestin Buletinul Antifascist pe care-l 
redactez scriind articole de fond pe care le semnez.”  
  În 1933 doar serviciile Siguranţei îl împiedică să meargă 
Moscova la Congresul Teatrului. Activitatea 
ziarului Credinţa, unde publicau între alţii şi Zaharia Stancu, 
Cicerone Theodorescu, Eugen Jebeleanu, N. Carandino, Paul 
Caravia, va fi suspendată în 1938, în timpul ministeriatului lui 
Octavian Goga. 
Tot din 1932 devine membru de seamă și al 
Asociației Criterion în care, de asemenea, s-a integrat o vreme 
și s-a dezvoltat intelectual și spiritual. Nu a fost un căutător sau 
un “guru” individualist, aşa cum sunt mulţi intelectuali, care 
uneori se declară credincioşi, dar, de fapt, sunt în afara Bisericii 
și a neamului şi nu au experienţa Bisericii, a rugăciunii și a 
comuniunii în Hristos cu cei de un sânge și o credință. Mediul 
intelectual creștin și oamenii de valoare întâlniți i-au imprimat 
în suflet și mai mult râvna pentru trăirea lui Hristos în sine și 
pentru mărturisirea Lui înaintea oamenilor. 
  După o altă perioadă de mobilizare pe front (1939-1941) 
revine în București și i se încredințează conducerea unei școli 
tehnice de moto-mecanizare, iar în 12 noiembrie 1942 este 
arestat de Siguranța Generală, împreună cu alți scriitori de 
orientare comunistă și închis la Târgu Jiu, dar este eliberat la 
intervenţia Ministerului de Război. Până la terminarea 
războiului, rămâne sub arme. 
Întors acasă de-abia prin toamna anului 1944, îşi află familia 
răzleţită, astfel că decide să îmbrăţişeze viaţa monahală. Sandu 
Tudor abandonează viaţa de familie pentru a se dedica întru 
totul lui Dumnezeu. 
„De acum, toate puterile le voi închina numai chemării celei 
mai puternice şi mai adânci a vieţii mele. M-am hotărât să 
slujesc numai lui Hristos şi adevărurilor lui veşnice. Sunt sătul 
de vremelnicie.” – mărturisește el în memoriul autobiografic 
menționat. 
  Astfel, îşi vinde autoturismul, avionul, casele de pe Calea 
Victoriei, împreună cu alte bunuri de mare valoare şi intră ca 
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frate la mănăstirea Antim în anul 1945. Păstrează doar cărţile 
sale învelite în piele şi se instalează în clopotniţa mănăstirii. 
Banii, pe care i-a obţinut din vânzarea bunurilor, îi donează 
mănăstirii, grav avariată în urma bombardamentelor americane 
din 4 aprilie 1944. Primește chilia din turnul clopotniței, unde 
se mai întâlnește cu colegi din Criterion, aducându-și biblioteca 
personală foarte mare. Prin toamna anului 1945 va fonda 
mișcarea și mai târziu (1946) asociația isihastă „Rugul 
Aprins”. Este vorba despre un grup de studiu, conferinţe şi 
practică a rugăciunii lui Iisus, format din clerici și intelectuali, 
dar frecventat și de studenţi de la diferite facultăţi din 
Bucureşti. 
  Împreună cu Alexandru Mironescu, Anton Dumitriu, 
Vasile Voiculescu, Gheorghe Dabija, Paul Sterian, semnează o 
petiţie prin care solicită binecuvântarea arhierească pentru 
începerea conferinţelor în cadrul mănăstirii Antim. Patriarhul 
Nicodim dă binecuvântarea pentru catehezele organizate în 
cadrul mănăstirii. Arhimandritul Vasile Vasilache, stareţul de 
atunci al mănăstirii, susţine ideea grupului de intelectuali și 
acoperă prin prezența lui (cel puțin o vreme) bănuielile și 
acuzele de răzvrătire contra sistemului politic comunist din 
România. 
  Părintele Ivan Kulâghin, venit în 1944 de la mănăstirea 
Optina din Rusia (duhovnic al mitropolitului Nicolae al 
Rostovului, refugiat și el și stabilit la mănăstirea Cernica), a 
fost un adevărat model duhovnicesc pentru cei care formau 
grupul de rugăciune de la Antim, având o importanţă deosebită 
la formarea duhovnicească a mişcării spirituale Rugul Aprins. 
Cărțile Sbornicul și Pelerinul rus au constituit manualele de 
bază ale Academiei de rugăciune și isihie conduse de Părintele 
Ivan. 
„Atunci când este constrâns să plece în patria sovietelor, unde 
va şi dispărea fără urmă, Părintele Ioan îl lasă ca urmaş întru 
călăuzire (prin binecuvântare și hirotesie) tocmai pe Sandu 
Tudor.”  
  Dar în mănăstirea ctitorită de Sfântul Mitropolit Antim 
Ivireanul, aveau loc prelegeri susţinute de nume de referinţă 
duhovnicească: mitropolitul Tit Simedrea, starețul Vasile 
Vasilache și fratele lui, părintele Haralambie Vasilache (mort în 
pușcărie la Gherla), părinții Benedict Ghiuş, Sofian Boghiu, 
Adrian Făgeţeanu, Felix Dubneac, Roman Braga, fratele Andrei 
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Scrima, şi mirenii Alexandru Mironescu, Vasile Voiculescu, Paul 
Sterian, Paul Constantinecu, Constantin Joja, Tudor Vianu, 
Alexandru Elian, Ion Marin Sadoveanu, cărora li se alătură şi un 
grup de studenţi de la Teologie, Filosofie, Arte, Litere și 
Arhitectură. 

Conferinţele se ţineau în sala bibliotecii Mânăstirii Antim, 
de obicei în fiecare seară de joi și de duminică, după slujba 
vecerniei, în prezenţa multor credincioşi. Se obişnuia mai întâi 
ca textul să fie prezentat de către un conferenţiar, iar apoi 
aveau loc dezbateri ale ideilor prezentate. Temele abordate 
erau din domeniul teologiei şi filozofiei, nicidecum al vreunui 
sistem politic. Un accent deosebit se punea pe rugăciunea 
inimii și isihie. 
  Sandu Tudor a organizat și o retragere de o lună de zile 
(în vara anului 1947) la mănăstirea Govora, unde „au înlocuit 
ritualul de zi cu cel de noapte” și unde, pentru prima oară, 
Sandu Tudor a mărturisit celor de față (părinții Benedict Ghiuș, 
Sofian Boghiu, Adrian Făgețeanu, Felix Dubneac și mirenii 
Andrei Scrima, Valeriu Străinu și Stancovici Virgil) că 
„intenționează să înjghebeze o mănăstire cu monahi intelectuali 
pentru a-i pregăti în scopul luptei pentru combaterea concepției 
materialiste”. 
  În acest mediu de emulație duhovnicească, Sandu Tudor 
compune în anul 1948 (după ce, în timp, a avut mai multe 
versiuni) una dintre capodoperele poeziei românești și 
universale: Imnul acatist al Rugului Aprins al Maicii Domnului, o 
superbă sinteză de teologie și poezie, expresia literară a icoanei 
Maicii Domnului – Rugul Aprins. De o uimitoare bogăție de 
sensuri și bucurii duhovnicești, imnul iconologic și doxologic al 
lui Sandu Tudor este poate cea mai frumoasă poezie dedicată 
Maicii Domnului scrisă și rostită vreodată pe fața pământului. 
  Incomodă pentru autorităţile comuniste, mișcarea Rugul 
Aprins este scoasă în afara legii, conferințele întrerupte și 
membrii – clerici împrăștiați pe la diferite mănăstiri prin 
țară. Sandu Tudor „a fost arestat la 12.06.1948 și depus în 
Pen. Jilava, conform mandatului de arestare 2961/948, fiind 
ținut la dispoziția Curții București, Cabinetul Criminali de război 
(nu este cunoscut dacă a fost condamnat)”. Dar acum nu a stat 
în arest decât câteva zile. 
Pe 3 septembrie 1948, fratele Alexandru (Sandu Tudor) 
primește tunderea în monahism de la Î.P.S. Firmilian, 
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Arhiepiscopul Craiovei, schimbându-i-se numele în Agaton. În 
1949 a intrat oficial în mitropolia Craiovei, unde a și lucrat la o 
carte de rugăciuni publicată mai târziu de mitropolitul 
Firmilian.  După un an, pe 3 martie 1950, monahul Agaton este 
hirotonit preot (ieromonah) pe seama Mănăstirii Crasna – Gorj 
(Arhiepiscopia Craiovei), tot de către Mitropolitul Firmilian al 
Olteniei, devenind și stareț. 
Părintele Adrian Făgețeanu s-a atașat încă de la Antim de 
părintele Agaton, devenindu-i cel mai apropiat ucenic 
și urmându-l în toate peregrinările lui (datorită hărțuirii 
comuniste) pe la mănăstirile din București, Oltenia și Neamț 
(Antim, Crasna, Neamț, Sihăstria, Rarău, Slatina), autoritățile 
comuniste intervenind mereu destul de repede, la câteva luni 
după reîntâlnirea lor spre a-i despărți. Astfel, părintele Adrian a 
venit și el în luna martie 1950 la schitul Crasna, chemat de 
părintele Agaton care l-a însărcinat cu amenajarea schitului 
pentru primirea monahilor intelectuali. Au venit atunci și 
călugării Antonie Plămădeală (viitorul mitropolit), Iuvenalie 
Ceanvîc de la mitropolia Craiovei, Titus Moldovan de la 
mănăstirea Polovragi și Hristofor de la mănăstirea Lainici, care 
„au luat parte la conferințele serale ținute de Sandu Tudor”. 
Părintele Agaton voia ca acești călugări intelectuali să traducă 
din grecește toate cărțile Sfinților Părinți, întrucât „după cum 
susținea mitropolitul Firmilian, traducerile existente sunt 
departe de original”. Comuniștii s-au mobilizat rapid, însă, spre 
distrugerea oricărei obști de intelectuali creștini și au reușit să-i 
facă pe toți cei veniți să plece. 
  Tot prin anii 1950, părintele Agaton a compus Acatistele 
Sfinților Ioan Bogoslovul și Calinic Cernicanul, tipărite prima 
oară în 1987, la Madrid, de Fundația Culturală Română. 
  Urmărit continuu la mănăstirea Crasna – Gorj prin 
structurile de informatori ale Securității infiltrate, ieromonahul 
Agaton a fost acuzat pe nedrept că „a desfășurat activitate 
dușmănoasă, fapt pentru care în 1950 a fost condamnat la 2 
ani închisoare”; într-adevăr, „a fost arestat pe data de 6 iulie 
1950 din ordinul DGSP nr. 5/333066 din 16.06.950”. După șase 
luni, în luna decembrie 1950, a fost arestat și părintele Adrian 
Făgețeanu. 
  Eliberat în 1952,  după doi ani de temniță și muncă grea 
la Jilava și la canalul Dunăre – Marea Neagră, părintele Agaton 
a mers la mănăstirile Neamț, Sihla, Slatina și Sihăstria, unde în 
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1953 a primit schima mare și numele de Daniil de la alt mare 
duhovnic român, părintele Ilie Cleopa. 
S-a retras apoi la schitul Rarău, unde a devenit și stareț (în 
1954) și unde a vrut să-și ducă la îndeplinire planul său de a 
clădi o obște monahală din călugări intelectuali, capabili și să 
traducă din cărțile Sfinților Părinți spre a oferi oamenilor hrana 
tare a Adevărului dogmatic și mistic, dar și să poată combate 
ateismul sistemului politic comunist, materialismul și 
secularizarea. 
  În timp ce se afla în vizită în casa profesorului Alexandru 
Mironescu, în noaptea de 13-14 iunie 1958, părintele Daniil a 
fost arestat împreună cu profesorul și cu fiul său, Șerban. În 
aceeaşi noapte au fost mai multe arestări în Bucureşti, atât a 
multor membri din mișcarea Rugul Aprins, cât și printre cei 
care erau bănuiţi că erau ascultătorii predicilor și conferinţelor 
părintelui Daniil. De asemenea, în dimineața zilei de 14 iunie, la 
schitul Rarău a fost organizată o percheziție generală a tuturor 
viețuitorilor și a tuturor chiliilor pentru confiscarea materialelor 
compromițătoare (scrisori și scrieri teologice, apologetice și 
anti-comuniste) ale părintelui Daniil, ale ucenicilor din obște și 
apropiaților lui. 
  În componența lotului de arestați și apoi inculpați din 
dosarul penal Rugul Aprins se aflau, așadar, 
următorii: ieroschimonahul Daniil (Alexandru Teodorescu zis 
Sandu Tudor), ieromonahul Adrian (Alexandru Făgețeanu), 
ieromonahul Benedict (Vasile Ghiuș), ieromonahul Roman 
(Braga), arhimandritul Sofian (Serghie Boghiu), ieromonahul 
Felix (Petre Dubneac), ieromonahul Arsenie (Anghel Papacioc), 
Alexandru Mironescu, Gheorghe Văsîi, Șerban Mironescu, 
Nicolae Rădulescu, Grigore-Dan Pistol, Gheorghe Dabija, Vasile 
Voiculescu, preotul Dumitru Stăniloae, Emanoil Mihăilescu. 
Odată cu arestarea lor au fost, mai târziu, anchetați și arestați 
și alți clerici, monahi, mireni, studenți și elevi, care au fost apoi 
și ei întemnițați. Vina celor 14 inculpați numiți mai sus era de 
„uneltire contra ordinei sociale, fapt prevăzut și pedepsit de art. 
209, pct. 1, Cod Penal”. 
  După o anchetă de câteva luni în arestul închisorii Jilava, 
la procesul deschis împotriva inculpaților din lotul Rugul Aprins, 
Tribunalul Militar l-a acuzat de „activitate subversivă împotriva 
ordinii sociale camuflată sub mască mistico-religioasă” și l-a 
condamnat (alături de ceilalți monahi și mireni arestați) pe 
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Părintele Daniil la 25 ani de temniță grea, confiscarea totală a 
averii și privarea de unele drepturi. A fost apoi dus la Aiud și 
supus unor grele munci și torturi fizice și psihice, dar pe care 
le-a răbdat cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunea în inimă. 
  A trecut către Hristos, în temniță, în noaptea de 16 spre 
17 noiembrie 1962. Pe documentul de deces scrie „hemoragie 
cerebrală”; alții, care au stat cu el în celulă, mărturiseau că, 
într-adevăr, a fost bătut și torturat, bătut în cap. În felul 
acesta, a avut parte de o moarte martirică și și-a încununat 
viața de mărturisitor prin această ultimă mărturisire și răbdare 
a crucii suferinței și înjosirii. 
„Aşa s-a încheiat destinul unui om care a început ca un Cavaler 
al eleganţei şi al condeiului şi s-a săvârşit ca un martir, la fel ca 
mulţi alţii din aceeaşi epocă şi din aceleaşi generaţii cu dânsul.”  
  Trupul părintelui Daniil, sfințit de harul Duhului Sfânt și 
de răbdarea și rugăciunea lui în suferință, a fost, din nefericire 
(ca și al multora dintre Sfinții închisorilor, aruncat și acoperit cu 
gunoaie și pământ în Râpa Robilor, cunoscutul versant de la 
marginea orașului și al închisorii Aiud. 
 

 

Viața, rugăciunea, mărturi -
sirea și jertfa părintelui 
ieroschimonah Daniil (Sandu 
Tudor) sunt pilduitoare pentru 
intelectualii zilelor noastre şi 
se cuvine a fi cunoscute în 
întregimea lor și a fi preluate 
ca și modele de viață și 
mărturisire creștine. Mai ales 
că treptele creșterii 
duhovnicești a părintelui Daniil 
se pot distinge din etapele 
mărturisirii lui Hristos în 
scrierile și încercările vieții lui.   

- Arhim. Mihail Stanciu despre SANDU TUDOR (CUVIOSUL 
DANIIL DE LA RARAU) – intelectualul isihast si nou mucenic al 
inchisorilor comuniste (†17 nov. 1962) 
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• “Ceea ce este original în noi se păstrează și ia vigoare  
mai ales dacă nu vom pierde din vedere pe strămoși. Nu este 
numai ceea ce s-a născut în noi, dar și ceea ce știm să 
agonisim, care ne aparține și face parte integrantă din 
substanța noastră.“ 

• “Omul e un tot de puteri neobișnuite și tainice care se 
ignorează. Din pricina aceasta, în chip paradoxal, el nu are la 
îndemână decât totalul slăbiciunilor sale, iar nu puterea.” 

• "Sunt numeroşi creştini care, asemenea unui avion, au  
motor bun, aripi bune (se roagă, postesc, priveghează, se 
spovedesc, se împărtăşesc fac milostenie...), dar direcţia este 
stricată şi se prăbuşesc. Iar dacă repară direcţia, adică vor face 
din mintea lor o fabrică de gânduri bune, având ca temelie smerita 
cugetare, iar gândurile rele le vor transforma în gânduri bune, 
atunci vor merge uşor şi sigur pe calea mântuirii." 

 
POEZII ȘI RUG�CIUNI 

   
de SANDU TUDOR 

(Poet, monah din secolul al XX-lea, închis politic şi mort în 
închisoare) 
 

Am auzit cântecul păsării unice 
 
Dimineaţa la ceasul rugăciunii, 
când pe ramuri stă încă proaspătă 
roua, am auzit lângă mine 
cântecul păsării unice. 
Iată! Se înalţă aşa de minunat, 
aşa de limpede şi răsună în atâta ecou 
încât pare că lumea, marea şi larga Lume, 
toată îl ascultă, firea toată îl aude 
şi îi răspunde, îl aude şi-l însoţeşte 
până sus de tot la Dumnezeu. 
Privesc pe mlădiţa unei ramuri, 
într-o picătură limpede de rouă 
şi ascult cântecul de lumină al păsării. 
În liniştea lungă a clipei acesteia 
atât de înalte, fără voie  
îmi închipui bucuria cerească; 
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fără de voie o descopăr acum, în pacea 
stării de rugăciune la care 
mă aflu şi care mă stăpâneşte deplin. 
O descopăr nu ca o oprire  
şi înecare în simţire, 
nu ca o pierdere a uitării de sine în extaz, 
ci ca o ascuţime de înţeles 
trăit, limpede şi curat, ca o necurmată 
şi nemărginită suire tot mai apropiată, 
tot mai crescută la inima cea tainică 
şi sfântă a Domnului. 
 
Pentru marea noapte a fecioarei 
 
Bucură-te Seară a dorului deplin. 
Inima, smerit ţi-a-ntrezărit şi cântă 
Înarginta-tu-ţi chip de răsură sfântă, 
înflorit cu cearcăn de inel virgin. 
Moartă-i frumuseţea florilor de lut, 
De rugină faţa podoabelor lumeşti. 
Numa Tu chivotul nestricăciunii eşti, 
De-ai cuprins în Tine pe Cel ne-ncăput 
Îmi jertfesc lumina ochilor mei Ţie, 
Ca să trec lăuntric sub cer înnoptat, 
Să-ţi privesc în cuget chipul ne-ntinat 
Aşteptând doritul basm ce va să fie. 
Peste seara minţii pecetia Ta, 
Limpede, unică şi covârşitoare, 
îmi stă sus în creştet, călăuzitoare, 
în logodnă-albastră de stea-logostea. 
Mână-mă de-a pururi din surâsu-Ţi lin, 
Prin veacul viclean şi de împietrire, 
La sorocul vieţii, un orb de uimire, 
Să ating în praguri biblicul Amin. 

 
Anahoretă 
 
Mă închid ca floarea peste noapte 
Sub petala gândului greu. 
Mă îmbăt în lăuntrice şoapte 
Din mirul Dumnezeului meu. 
Bob de rouă, rugăciunea în mine, 
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Joacă uimitoarea luminare: 
Mic sicriu cu oglinzile depline, 
Mă repetă în larg de-alinare. 
N-am nimic din păgânul Narcis 
În tăgada ce o ţin pentru Rest. 
Cu nădejdea învierii din vis 
Din smerenii vieţuiesc fără gest. 
 
Ihtis 
 
Ca o dulceaţă minunată de psalm, 
dragostea lui Dumnezeu ne împresoară. 
Ca o cântare îmbălsămată de peste tot 
bucuria vieţii ne înfăşoară. 
Şi inimile noastre însetoşate 
sorb din adânca înfiorare, 
ca peştii în apele afundate, 
muzica binecuvântării Sale. 

 
Soare –răsare 
 
Undeva pe ţărmul celălalt al vieţii, 
În vioriu s-au închis vămile somnului. 
Prin borangicul liniştii cu şapte peceţii 
Sfios suie scările heruvimul Domnului. 
Pământul trezit între lumile-amândouă 
Auzul înmiit către zori şi l-a deschis 
Prin potirul florilor împrospătate de vis. 
Cum se-nfioară cimbalul de argint al zării, 
Sonor sub străvezii ciocănele de rouă! 
Feciorelnic sună zumzetul Luminării: 
Binecuvântată fie dimineaţa cea nouă. 
 
Suire lăuntrică 
 
Citania-n ceaslovul cu roşii slove roase 
în şopotirea celor şapte cuvinte joase 
în suflet se scoboară sub lungul lumânării 
şi scade-n surdul ison pe scara înserării. 
Încet mă-nvăluieşte cântarea obosită. 
Încet mă fură-aievea mireasma fumuită 
de se descuie-n mine pornirea rugăciunii. 
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Cu-oglinzi m-au prididit cămările minunii. 
Pătrund în mine însumi ca un pitic pierdut 
între lumini de sticlă deschise-n nevăzut. 
La margini dinlăuntru mă pierd în aţintire. 
Îmi ţiuieşte ruga undiri de peste fire 
ca un ghioc de scoică cu mările în ea. 
Presimt aripi cât zarea cum paşnic, undeva, 
în roată de sfială pe îngeri s-au culcat 
E linişte de arc sub frunte încordat. 
Mă zvârl, străpung în sus, în suliţă de viaţă. 
O clipă-n ceas bătaia în miezul ei îngheaţă. 
Sub fără fund de clopot vecii de hău se cască. 
Oprit pe vârful vremii în pacea nefirească 
ascult cum se ascultă cu-nfiptă ascuţire 
pe alăuta veche o coardă în strunire. 
Ascult la fârşit.  
Tot cerul îl ascult. 
Şi-n ascultarea trează, strunită aşa de mult, 
prin larga răsunare Te-aud îndepărtat 
pe afunzimea lumii trecând în lung oftat. 

 
Stihuri de psalt nou 
 
Tu, Doamne, tată! 
Ca altădată cu glas înalt 
pe psalt vreau să Te cânt, 
fără cuvânt rotund învăţat, 
cu suflet curat 
vreau să te cânt. 
Şi, Doamne, Tu Cuvânt! 
Porneşte roată de vânt 
să răsune prin lume 
clopot în hău numele Tău 
din cântul meu nou. 
Şi Doamne, Tu Duh! 
Ridică solar pe văzduh 
hulubul sfinţitului foc 
cu verdeaţa minunii în cioc, 
să se lumineze în sine 
tot muntele de humă din mine! 
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ÎNCHEIERE 
 

MULȚUMIRILE NOASTRE 
  
 Îți mulțumim Doamne! 
 

 
 

Doamne – Dumnezeule, Îți mulțumim că ne-ai dat 
sănătate și ne-ai îndrumat pașii pe o cale dreaptă, plăcută Ție!  

Îți mulțumim Doamne pentru trăirile frumoase, dar și 
pentru multele încercări care ne-au călit pentru viață și pentru 
credința în Tine!  

Ne-ai dăruit un cap limpede, cu capacități de a ne scoate 
din multe încurcături și capcane, ne-ai dat luciditatea de a 
păstra vii în memorie rădăcinile pământești și spirituale. 

Îți mulțumesc Doamne că ne-ai dat voința și competența 
de a duce la împlinire planul acestei cărți Cugetări Creștine, că 
ne-ai dat ținere de minte și bună colaborare. 

Îți mulțumim Doamne că ne-ai dat familii frumoase, care 
ne-a însoțit pașii vieții, cu bunătate și înțelegere!   

Te rog Doamne, păzește familiile noastre de necazuri, 
dându-le sănătate, în continuare! Voia Ta să fie cu miluire și 
mântuire asupra noastră și  familiilor noastre! 
 
            Pr. Protopop 

Constantin Alecse  și  Mircea Iordache 
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SUCCINT� PREZENTARE A C�RȚII 
CUGET�RI CREȘTINE 

 
În cartea CUGETĂRI CREȘTINE, am adunat multe 

învățăminte creștin-ortodoxe, de la sfinți părinți, de la mari 
gânditori creștini și de la sfinții martiri ai închisorilor comuniste. 

Cartea este structurată pe trei capitole mari: 
 
Capitolul I – Axiome ale unor teologi, duhovnici și 

gânditori creștini, cuprinzând axiome structurate pe 95 de 
cuvinte, în ordine alfabetică, pornind de la cuvântul "Absolut", 
până la cuvântul "Voință"; 

 
Capitolul II – Istorioare religioase ale Părintelui Iosif Trifa 

și ale Părintelui Valeriu Dobrescu; 
 
Capitolul III – Citate și poeme din cărțile Sfinților 

martirizați în închisorile comuniste. 
 
Cititorul va fi fermecat de profunzimea filozofică a 

citatelor, ipotezelor și istorioarelor, toate purtând amprente ale 
durerii, iubirii de oameni și de Dumnezeu, amprente de geniu 
literar și poetic, de trăire virtuoasă. 

Parcurgând filele cărții, cu ochii minții și ai sufletului, ne 
cuprinde un fior de îndumnezeire, de recunoștință față de cei 
care au avut spiritul înțelepciunii să formuleze asemenea 
ipoteze, citate, cugetări, pentru cei care au îndurat vicisitudinile 
vremurilor, îndeosebi ale celor comuniste, slujind credința 
creștin-ortodoxă, în Dumnezeu, cu mari sacrificii, chiar cu 
prețul vieții.  

Cartea cuprinde pilde impresionante, care-l 
sensibilizează pe  cititor cu simț profund uman și cu credință în 
Atotputernicul Părinte. 

Doamne, binecuvântează această carte să meargă la 
mintea și la sufletul cititorilor!  

 
              Pr. Protopop 

Constantin Alecse și  Mircea Iordache 
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S�urt �v 
PR. PROTOPOP CONSTANTIN ALECSE 

 
Cetățenia: Română și Americană 
  M-am născut la 21 februarie 1951, în satul Dâmbroca, 
comuna Săgeata, România, din părinții: Enache Alexe si Anica 
Alexe (născută Dumitrache). 
 

 

  Eu, Teologul Constantin Alecse 
m-am căsătorit cu Elena, (n. 
Tănase) profesoară, în iulie 
1973 și, am fost binecuvântați 
cu patru copii:  
- Cristian-Constantin (n. 1974), 
- Marius-Thomas (n.1977), 
- Gabriella-Emy (n.1980), 
căsătorita cu Michael Dawes, și  
- Anne-Claudia (n.1981), 
Școala Generală și Elementară, 
absolvită în satul Dâmbroca, 
Săgeata (1958-1965) 
 

• 1965-1971 - Seminarul Teologic Ortodox Kesarie  
Episcopul, din  Buzău;  

• 1971-1975 - Facultatea de Teologie / Institutul Teologic  
din Bucuresti). 

• 1975-1976 – Cursuri de doctorat la Institutul Teologic  
din București; 

• 1977-1979 – Studii de Doctorat, la Londra, cu tema:  
Conceptul Întrupării Fiului lui Dumnezeu în Teologia Anglicană 
din secolul al XVI-lea până în secolul al XX-lea 
 
FUNCȚII 

• 1973-1976 - Cantor, coordonator liturgic și ghid la  
Biserica Kretzulescu, București;  

• La 29 noiembrie 1976, am fost hirotonit diacon de către  
Episcopul +Lucian Florea Făgărășanu, al Arhiepiscopiei 
Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală, cu 
sediul  la Paris (Franţa);  

• 25 decembrie 1976, am fost hirotonit preot, de către  
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acelaşi Ierarh, Episcopul +Lucian Florea Făgărașanu, pe seama 
Parohiei Ortodoxe Române "Sf. Gheorghe", din Cadrul Bisericii 
Anglicane St. Dunstan's în the West, din Londra;  

• Reprezentant al Patriarhiei Române în Anglia (1977); 
• 1976-1980, reprezentat al Patriarhiei Române pe lângă  

Arhiepiscopul de Canterbury şi capelan onorific al Eminenţei 
Sale dr. Mervyn Stockwood, Episcopul Londrei de Sud;  

•  1980, Părintele Constantin Alecse emigrarea în S.U.A.; 
• 1980-1982, paroh al bisericii „Sf. Maria”, din St. Paul;  
• 1982 – și în prezent, Paroh al Bisericii Ortodoxe Române  

Sfânta Treime (Holy Trinity), din Los Angeles, California;  
• 1985 – și în prezent, Protopop al Protoieriei Coastei  

Pacifice, din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din America şi, 
mai apoi, preşedinte al Departamentului Misiunilor ROEA, În 
prezent, Protoieria numără 18 parohii şi misiuni.  
 
Publicaţii  
 
Autor de articole de teologie în revistele bisericeşti parohiale, şi 
diocezane (revista şi calendarul Solia),  ziare româneşti din 
America de Nord (ziarul „Universul”, editorial „Tableta 
credinţei” 1986-1989);  1976-1980), a editat calendarul  anual 
„Altarul”, şi revista trimestrială cu acelaşi nume, la biserica 
ortodoxă română Sf. Gheorghe din Londra (Anglia); redactor la 
revista "Viața Creștină", prezentând buletinul parohial și 
informații din viața spirituală 
Autor de cărți: Cartea monografică Dâmbroca – Curcubeu peste 
timp; Cartea în trei volume Puterea Credinței. 
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Radio, Televiziune video-internet 
 

Am desfășurat activități: de promovare, în cadrul 
comunității parohiei Sf. Treime, a filmelor cu tematică 
românească; am colaborat la ora duminicală de televiziune în 
LA; la Radio Buna Vestire; am realizat site-uri pe internet, cu 
caracter educativ, creștin-ortodox. 
 
Afilieri  
 Am fost afiliat la diverse asociații, departamente, companii, 
dioceze, protopopiate și alte misiuni creștin ortodoxe. 
 
Distincţii şi diplome de apreciere 
 Am primit distincții și diplome din partea Patriarhiei Române, 
din partea Bisericii Anglicane și a Primăriei din Los Angeles  
 

Activitatea mea este mult mai voluminoasă, ea fiind 
cuprinsă în cartea autobiografică PUTEREA CREDINȚEI și pe 
pagina de internet a cărții. În acest CV am cuprins o 
esențializare, pe perioade de activitate 
 
Concluzionând, consider că m-am străduit în pregătirea 
sacerdotală și să fiu activ pe diverse planuri de comunicare cu 
enoriașii, pe care i-am păstorit, să atrag spre credința creștin-
ortodoxă pe mulți, care erau atașați altor culte. 
  Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit o viață de 
misionar, slujind în Casa Lui și în multe locuințe, că am putut 
să păstrez și să transmit tradițiile creștin-ortodoxe ale neamului 
nostru! 
                          Preot Protopop Constantin Alecse 
 

                                         
 
 Protoiereu al Protopopiatului Coastei Pacifice (ROEA), în cadrul 

Eparhiei româneşti de la „Vatra Românească”. 
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SCURT CV - MIRCEA IORDACHE 
 

 

Născut: 18.03.1939 
În comuna Tisău, judeţul Buzău, 
Botezat de Pr. Ştefan Coman, 
fratele lui Ioan G. Coman.  
     Deşi casa părintească era în 
satul Dâmbroca, tata era cantor 
bisericesc la Tisău. 
Din părinţii: Sandală (n. 1915) şi 
Neculai (n. 1914) Iordache. Tata 
a fost oficiant sanitar, iar mama 
a fost casnică).  
Ambii au decedat în anul 1997. 
Căsătorit cu: Rodica, n. 1945, 
inginer textilist. 

Copii: - Dan – Cristian, 47 ani, ing constructor, Suceava 
          - Sandu – Mircea, 33 ani, doctorand în psiho–sociologie, 
Auckland, Noua Zeelandă 
Nepoţi:  - de la fiul cel mare – 2 (18 ani şi 10 ani) 

   - de la fiul cel mic – 1 (12 ani) 
 
Studii şi activităţi 
 

- 1946–1948 – Colegiul Militar de Orfani, la Arad şi Lugoj, 
- 1948–1950 – Şcoala Elementară Dâmbroca, 
- 1950–1953 – Gimnaziul , la Şcoala Generală Scurteşti, 
- 1953–1957 – Şcoala Medie Tehnică Sanitară Bucureşti, 
- 1957–1958 – Felcer, la Mina Ojasca, com. Unguriu, Bz.  
- 1958–1959 – Felcer la Circa Medicală Cojanu, jud. Bz, 
- 1959–1961 – Stagiul Militar, ca instructor sanitar. 
- 1962–1963 – Asistent medical, la Disp. Fabricii de Mase  

Plastice, Buzău, 
- 1963–1968 – student la Facultatea de Mecanică, secţia  

Maşini Unelte şi Scule, de la Institutul Politehnic „Gheorghe 
Asachi”, din Iaşi. 

- 1968–1974 – inginer (tehnolog, şef secţie Control Tehnic  
de Calitate, şef atelier Mecanică Uşoară, şef  Secţie Montaj), la 
Intreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb din Suceava. 

- 1973– Diplomă de Evidenţiat în Muncă 
- 1974–1995 – profesor de Discipline Tehnice şi director  
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adjunct, la Liceul Nr. 1 – Construcţii  de Maşini din Suceava. 
-   1980 – Onorat cu  ordinul „Profesor Evidenţiat” 
-   1992 – Obţinerea gradului didactic I în învăţământ, 
- 1995 – 2001 – inspector şcolar de specialitate, la 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava. 
- 1998 – curs de instruire „Management Educaţional”, 
pentru inspectorii şcolari de specialitate, finalizat cu Diplomă 
-  1999 – Cursuri de formarea inspectorilor şcolari, finalizat 
cu Certificat de Absolvire. 
-   2001 – prezent: pensionar. 
Hobiuri:  poezii, eseuri în proză, schiţe monografice, studii 
de chipuri omeneşti, navigare pe internet, muzică clasică şi 
populară, filosofie, grădinărit. 

        
Activitatea literară: 
 Prin anii regimului comunist, am scris doar câteva poezii 
antisistem: Căderea din alb, Lozinci, Șeptel, Cancer…… 
 Abia după ieșirea la pensie, din 2001, am început să am 
preocupări literare mai intense.  O mare parte din preocupările 
mele a fost pentru o carte autobiografică, "Viața mea ca o 
fantomă" la care mai am de lucru pentru finalizare, căci am 
avut alte proiecte, dintre care unele pentru cărțile expuse mai 
jos și altele cu poezii, care urmează a fi cuprinse într-o carte, 
"Trăsăturile vieții". Sunt în curs de finalizare a tehnoredactării 
pentru cartea "Puterea Credinței", carte autobiografică a 
Părintelui Protopop Constantin Alecse (carte în trei volume, 
foarte bogată cantitativ și calitativ). Împreună cu Părintele 
Protopop Constantin Alecse, curând vom da editurii și cartea 
"Cugetări Creștine"  
 

 
 

Te Deum - 2010 

 
 

Vederea revederii -2010 
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Reveriile mele - 2011 

 
 

Curcubeu peste timp – 2013 

  

 
 

Revederea de la Vrancea - 2014 

 

 
 

Credință și apocalipsă - 2015 

 
 

Cu capul în nori - 2015 

 
 

Revederea de la Brașov - 2017 

 

Mă simt motivat a pune în pagină cât mai multe 
experiențe de viață, pentru a păstra trează conștiința neamului 
meu și în deosebi a consătenilor mei din satul Dâmbroca, com. 
Săgeata, Jud. Buzău.  

Ajută-i Doamne să priceapă și strădaniile mele de a-și 
păstra tradițiile și credința în Tine!  
        Mircea Iordache 
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CUPRINS – CUGET�RI CREȘTINE 

 INTRODUCERE 
 

 

 Lumina credinței     5 
 Lumina divină a creativității 

 

     7 

  I AXIOME ALE UNOR TEOLOGI, DUHOVNICI 
  

 

  Cugetări și versete, organizate în 95 de 
categorii, în ordine alfabetică 
 

    11 

 II ISTORIOARE RELIGIOASE 
 

 

 II.1 ISTORIOARE RELIGIOASE – IOSIF TRIFA  
 

  149 

 A Hotărăște-te, de vrei pace ori război!   149 
 B Istorioare despre judecată   151 
 C Povestioare cu tâlc   155 
 D Câteva cerințe ale credinței   165 
 E Pilde pentru nevoia de credință 

 
  173 

 II.2 ISTORIOARE MORAL-RELIGIOASE ALE 
PĂRINTELUI VALERIU DOBRESCU 
 

  185 

 III CITATE DIN MĂRTURISITORI ȘI 
DUHOVNICI, DIN TEMNIȚELE COMUNISTE 
 

  279 
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 C Părintele Dumitru Zamisnicu   297 
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