CUGETĂRI CREȘTINE
CAPIT. IV

CITATE DIN MĂRTURISITORI
ȘI DUHOVNICI,
DIN TEMNIȚELE COMUNISTE

Altar de pomenire pe culmea muntelui Cireșoaia, la aproximativ
800 m, locul unde s-au dat lupte grele în primul Război
Mondial! Recunoștință eroilor neamului nostru românesc!
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Câteva chipuri ale Sfinților Închisorilor Comuniste (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 Steinhart, JURNALUL
FERICIRII (cei 30, care au chipurile în tablou, dar și lista semicompletă (doar 80 de nume), în ordine alfabetică din sursă
media.
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Icoana Sfinților de la Aiud
NOTĂ
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
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Negruțiu, Evghenie Hulea, Dumitru Iliescu-Palanca, precum și
unii colegi de-ai mei, preoții Dobre Rizea, Mircea Dobre, care
au suferit din cauza prigoanei comuniste, fie în libertate, fie în
temniță, la Aiud, Gherla, Jilava, etc..
2. Fostul mitropolit al
Bucovinei, Visarion Puiu a fost
condamnat
la
moarte,
in
contumacie (+1964, in Franța),
precum și mulți prelați grecocatolici, 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
Preot prof. dr. academician
Valeriu Gafencu, Radu Gyr,
Dumitru Stăniloae
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).
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Oferim mai jos lista semi-completă, cu nume
(doar 80), ale SFINȚILOR MĂRTURISITORI
DIN ÎNCHISORILE COMUNISTE:

NOTĂ SPECIALĂ
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
despre trăirile lor în acel infern, cât și despre ale celor care șiau 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
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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 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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A.- PĂRINTELE ARSENIE BOCA
(1910–1989)
Părintele Arsenie Boca - mângâietorul flămânzilor din temniță

Arsenie Boca (n. 29. septembrie
1910, Vața de Sus, Hunedoara d. 28
noiembrie
1989, Sinaia),
părinte ieromonah, teolog și artist
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
Părintele Arsenie Boca
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!
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
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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...

CUGETĂRI 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
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
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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,
că avem într-o fărâmă de țărână și celălalt tărâm. Deși trăim o
vreme îmbrăcați de lumea aceasta, totuși ni se întâmplă clipe
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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
luare aminte, e mai fericit şi mai liniştit tot restul zilei aceleia.
Mintea se ocupă toată ziua cu ceea ce o preocupă de
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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? Nășteți-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.
• "Cea mai grea luptă în viața aceasta nu este alta decât
biruirea de sine. Căci biruirea de sine duce la propășirea
binelui."
• "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."
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• "Oamenii se roagă lui Dumnezeu să-i scape de necazuri,
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.
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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.– PĂRINTELE NICOLAE STEINHARDT
(1912-1989)
Nicolae Aurelian Steinhardt (n. 29
iulie 1912 - d. 30 martie 1989) a fost
un scriitor, critic,literar,eseist, jurist, pu
blicist și 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,
un ins întreg, ca acel personagiu din Napoleon of Notting Hill al
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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..
CUGETĂRI 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
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
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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 carei 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."
• "Banii care vin spre noi ne pot face aroganţi şi zgîrciţi,
cum succesul ne poate răsturna în abisul înfricoşător al
patimilor sufleteşti."
• "Ceea ce faci din oameni este direct proporțional cu
măsura de încredere pe care le-o acorzi și le-o dovedești."
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• "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.- PĂRINTELE 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 începuto, 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 sa 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 iam 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
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.
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 napucasem 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, lam 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 sau 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 mia 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 neam 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 Mrea 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 sa 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-dedimineaţă (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 ţia 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 nea îndrumat repede la Spitalul de stat din Tg. Neamţ. Ma 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 dinafară, 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 umflânduse 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 sămi vină de ajutor, m-am umplut de multă nădejde. Mam 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 mam 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?!
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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 so 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 iam 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 mam 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 şimi 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

CITATE DIN MĂRTURISITORI ȘI DUHOVNICI, DIN TEMNIȚELE COMUNISTE

37

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 miați 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 sa 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 mam 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 23a.
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 iam 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, întro 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, iam 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

CITATE DIN MĂRTURISITORI ȘI DUHOVNICI, DIN TEMNIȚELE COMUNISTE

53

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 la 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, cerânduşi 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, dezlegaţimă 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 AlbaBotoșani 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 mam 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 sau 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 BistriţaNăsăud, „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.
CUGETĂRI 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

CITATE DIN MĂRTURISITORI ȘI DUHOVNICI, DIN TEMNIȚELE COMUNISTE

65

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
transferat în Mănăstirea Voilovița (lângă Pancevo), unde a stat
închis împreună cu Patriarhul sârb Gavriil Dozici, până la
sfârșitul lui 1944.
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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
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
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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".
CUGETĂRI CREȘTINE
Dragostea, datoria şi legea
• Când oboseşte dragostea,
datoria o înlocuieşte.
• 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.
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• 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.
• 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
socoteşte legile fireşti ca începutul cauzelor lumii, acela
cunoaşte numai coperta cărţii despre lume.
• 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
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
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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 bunăvoire 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
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
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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
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
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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."
• "Vrăjmașii m-au învățat să știu ceea ce puțini știu în
lume: că omul nu are pe pământ vrăjmași afară de sine însuși."
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
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
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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 DumnezeuPărintele 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 19321940. 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
Profesorul de drept civil Constantin Angelescu l-a
ilegalitate.
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.
Astfel, și-a săvârșit sentința la închisorile de la Aiud (19411949), Pitești (noiembrie-decembrie 1949) și Târgu Ocna (19491952), unde a fost un adept al ortodoxiei, regimul dur al detenției,
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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
apostolilor lui Hristos, şi ofereau suferinzilor din detenţie
adevărate coordonate în trăirea creştină. (Memoria Bisericii –
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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;
9. Principiul comunităţii. Unul întregeşte ceea ce îi
lipseşte celuilalt, astfel ca nimănui să nu-i prisosească şi
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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.
CUGETĂRI 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."
• "Un gând simplu, de iubire, sau o vorbă bună pe care-o
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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
cunoscut frumusețea credinței."
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• "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."
• "Cine nu luptă și nu învinge patimile și ignoranța, acela
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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 TârguOcna. 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!
Noaptea aceea de Crăciun nu o voi putea uita până la
sfârşit. Umblam necontenit de la un bolnav la altul, luându-le
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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 mia 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!‟
Apoi Maica Domnului a dispărut şi am rămas copleşit de
fericire. M-am uitat în mână, dar nu mai aveam nicio fotografie.
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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
întunericului. Lumea secolului nostru nu are nicăieri o înfăţişare
creştină. Structura sufletească a omului „civilizat” este lipsită
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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
pace adâncă. Mergeam la el cu încredere şi nădejde. Sufletele
noastre se plecau pe pieptul lui şi primeau putere şi întărire.
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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
întruchipa el însuşi cântecul. Apoi a mulţumit cu recunoştinţă
băieţilor.
– Să daţi slavă lui Dumnezeu toată viaţa! Le-a spus el.
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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,
fără rezerve. Să-L rugăm împreună pentru pocăinţă şi
încreştinarea poporului evreu. Nici un neam din lume şi în
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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
vrăjmaşii. Îndrăzniţi şi rugaţi-va! Păziţi neschimbat Adevărul,
dar să ocoliţi fanatismul. Nebunia credinţei este putere
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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.
– Să mi-o puneţi în gură, pentru a fi recunoscut! Spusese el.

90

CUGETĂRI CREȘTINE

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 sa 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:
„– 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
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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)
CUGETĂRI 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.
• 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
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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.
• 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.
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• 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
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
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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 vehicol
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
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
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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
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
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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.
• 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 miam dat seama că fără Dumnezeu nu poţi cunoaşte sensul
existenţei umane şi universale.
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• 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.
RADU GYR - IDENTITATE

Eşti, Doamne, bun, eu pământean şi rău,
şi-n dragoste nu-Ţi seamăn, nici în milă.
Dar, după răni, sînt chip din chipul Tău,
de par dospit din cer, nu din argilă.

Sfinţit pe cruci pe care nu m-am vrut
şi de-nvieri pe care nu le-aş cere,
nu ştiu: Tu te cobori la mine-n lut
sau eu mă urc spre raiul Tău bând fiere?

Nu Ţi-am râvnit nici razele subţiri,
nici tălpile străpunse de piroane.
Dar Tu mă faci părtaş în răstigniri,
şi-Ţi tot îngân osânda din icoane.

Cu nesfârşită slavă mă încarci
şi-n cuie, când sfinţenia mă frânge,
oftând mă uit la rănile-mi prea largi
şi-Ţi cresc alături, sânge lângă sânge.
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G.- PASTORUL RICHARD WURMBRAND
1909-2001
Richard Wurmbrand
(n. 24 mart 1909, București– d. 17febr 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 de autor
„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
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)
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• 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 lau 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, dăruieştete 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
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.
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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.
• 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
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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
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.
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• 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
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".
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• 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.
• Biblia este o stranie şi tăcută mângâiere a Miresei de
către Mire. Ea conţine cuvinte şi capitole întregi a căror valoare
n-o vede nimeni. Dar tocmai în aceasta constă valoarea lor.
Dacă o mireasă citeşte pasionată un roman interesant, plin de
detalii atractive şi înfrumuseţat de un stil minunat, mirele
rămâne nemângâiat. Dar în Biblie sunt capitole întregi de
genealogii nesfârşite şi liste de nume. Lectura lor te plictiseşte
şi pui cartea deoparte.
• Isus este Capul Bisericii Lui. Fiind Capul, El are
monopolul bătăilor de cap.
• Biserica nu este o societate de sfinţi perfecţi, ci de
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candidaţi la sfinţenia perfectă.
• Şi găinile negre depun tot ouă albe. Dacă eşti copil al lui
Dumnezeu prin credinţa în Isus, şi experienţa zilelor negre va
servi pentru binele tău.
• În măsura în care ne îndepărtăm de Dumnezeu, adevărul
se îndepărtează de noi.
• Credinţa numai atunci este credinţă, când este
nemuritoare.
• Orice cădere în păcat este reparabilă; căderea din
credinţă, nu.
• Adevărul este etern. El nu poate fi schimbat nici de
Dumnezeu.
• Binecuvântările cele mai înalte vin îmbrăcate în hainele
cele mai grosolane.
• Nu uita moştenirea primejdioasă ce o porţi în tine: eul.
• Nu e important ce părere ai tu despre Isus, ci care este
părerea Lui despre tine!
• A cunoaşte pe profesor are cu mult mai multă valoare
decât a cunoaşte învăţătura sa.
• Cea mai mare plăcere a lui Dumnezeu este să-Şi arate
mila faţă de păcătoşi.
• Interiorul nostru este Hristos, Cel pe care hinduşii îl
numesc comoara florii de lotus. Bătălia trebuie câştigată în
interior.
• Am călătorit prin toată lumea şi am văzut multe lucrări
de binefacere în spitale creştine, orfelinate evreeşti, chiar şi
case de bătrâni budiste. Ai putea tu să-mi dai un singur
exemplu de stabiliment de binefacere ateist?
• Fără adevărul deplin, viaţa ta va fi un eşec, iar dacă eşti
o persoană talentată, va fi o catastrofă pentru alţii.
• Unde lipseşte credinţa, nu a rămas din creştinism decât
numele.
• Un ideal nu este altceva decât cea mai adâncă presimţire
a realităţii viitoare.
• Bucuria omului credincios, ca şi mirosul florilor nu se
nasc dintr-un suflet veşted.
• Oamenii refuză credinţa noastră tocmai pentru că noi nu
o trăim.
• Iisus este adevărul mai presus de convingerile tale
despre ceea ce este adevărat. Iisus te eliberează.
• Un creştin obişnuit este şi el un sfânt, ca şi ceilalţi
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creştini care au fost martirizaţi pentru Isus.
• Rari sunt ateii care rămân necredincioşi pe patul de
moarte.
• Ai grijă să nu alergi în zadar, dacă nu alergi cu adevărata
biserică.
• Creştinii mici, neînsemnaţi, sunt creştini, ca şi cei mari.
Radu Gyr - Imn morților
Morminte dragi, lumină vie,
Sporite'ntr'una an de an,
Noi v'auzim curgând sub glie,
Ca un şuvoi subpământean !
Aţi luminat cu jertfe sfinte
Pământul, până'n temelii,
Căci arde ţara de morminte,
Cum arde cerul de făclii.
Ascunse'n lut, ca o comoară,
Morminte vechi, morminte noi,
De vi se pierde urma'n ţară,
Vă regăsim mereu în noi !
De vi s'au smuls şi flori şi cruce
Şi dacă locul, nu vi-l ştim,
Tot gândul nostru'n el v'aduce,
Îngenuncheri de heruvim.
Morţi sfinţi în temniţi şi prigoane.
Morţi sfinţi în lupte şi furtuni,
Noi am făcut din voi icoane,
Şi vă purtăm pe frunţi cununi.
Nu plângem lacrimă de sânge,
Ci ne mândrim cu-atâţi eroi.
Nu ! Neamul nostru nu va plânge,
Ci se cuminecă prin voi.
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H.- MITROPOLITUL ANTONIE PLĂMĂDEALĂ
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, şia 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.
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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 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
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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
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?
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- 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
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
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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 la 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
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
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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 iar 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
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
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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
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
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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 19481956.
„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
BELETRISTICĂ
"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
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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
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
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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
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
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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.
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”.
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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
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
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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, mam 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 ma 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
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
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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
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
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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.
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
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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.
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
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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 –
înafară! 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 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
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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. Iar aceste modele le am eu acolo,
la Mănăstirea Sâmbăta. Pe lângă cărţi am expus din tinereţele
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
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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 mam 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.
CUGETĂRI 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
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.
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I.- MITROPOLITUL BARTOLOMEU ANANIA
1921–2011
Bartolomeu
Anania,
pe
numele
de
mirean Valeriu
Anania (n. 18martie 1921, comu
na 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
mulți oameni din elita duhovnicească a timpului. A venit
părintele Arsenie Boca prin 1942. A stat o perioadă, ne-a
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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
premiant, luând examenele cu nota 10. În vacanțe venea tot la
Bistrița. Mama Olga i-a cerut să scrie niște piese de teatru,
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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)
CUGETĂRI 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
pe omul sensibil să renască, poate chiar ca Pasărea Phoenix,
din propria cenușă."
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•
"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
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.
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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 lam 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,
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.
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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)
CUGETĂRI 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!
• 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,
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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
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
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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
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."

136

CUGETĂRI CREȘTINE

• "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
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.
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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."
• '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."
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• "Omule, dacă ți-ai cunoaște valoarea!"
• "Am văzut oameni pe patul de moarte, care toți doreau
să mai traiască o zi. Eu, care trăiam momentul lui, într-o
oarecare măsură, îmi dădeam seama de starea lui disperată, că
începuse să vadă ceea ce de fapt îi spusese Biserica: duhurile
rele; pe urmă, procesul conștiinței și al poruncilor, grozave,
dincolo de a face o comparație cu cea mai înaltă construcție
filozofică."
• "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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K.- PĂRINTELE CLEOPA ILIE
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.
peste

Întemeiază la Mănăstirea Slatina o obște care numără
80 de persoane. Între 1952-1954, este urmărit
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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"
În beci la securitate

Arhimandritul IlIe Cleopa,
portret de Paul Mecet

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)
CUGETĂRI 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 căi 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
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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 rasplăti
ţie la arătare. Voi credeţi că acea camară 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 sa putut răzbuna pe cel ce i-a făcut lui pagubă. Dar, aducânduşi 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
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
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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."
• "Cine mulțumește lui Dumnezeu în boală, este un martir
de bunăvoie."
• "Milostenia și postul sunt aripile rugăciunii. Rugăciunea
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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."
• "Așa sunt legile firii date de Dumnezeu: mama să-și
apere fiii săi. Dar omul rațional să fie mai rău decât toate
fiarele și dobitoacele și să-și omoare copiii? Vai și amar de
acele mame!"
• "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."
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• "Mânca-v-ar raiul!"
• "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, spunând 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 PROESOR DOCTOR, ACADEMICIAN
DUMITRU STĂNILOAIE
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
Sfântului Grigorie Palama, rector al Academiei Teologice din
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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 sa 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. Neam 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”.
– Doamne! a început mama să plângă. Adevărat? Curând?
Când?
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– Foarte curând! Sunteţi bine? Sănătoase amândouă?
– Da, da, suntem bine. (…)
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. Nam 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
Împreună cu tatăl meu
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…
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!
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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. Na 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…
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
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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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• 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
Deşi
Deşi
Deşi

pare
pare
pare
pare

abstractă, credinţa este concretă,
imposibilă, credinţa este adevărată,
grea, credinţa ne aduce odihnă,
oarbă, credinţa e plină de lumină.
MI
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